Az elmúlt napok
margójára
Amikor nemrég elfogadta a
parlament a foglalkoztatási törvény módosítását, az
sokunkban, ebben az elmaradott régiókban élőkben
vegyes érzelmeket váltott ki.

Mivel idén ugyancsak korán, már április elején megérkezik a húsvét, sor került a farsang
elbúcsúztatására és a télbúcsúztató kiszebáb-égetésre (Bátka, Nagybalog) is.

Amíg decemberben és januárban elkerült bennünket a tél, februárban fiatalok és idősebbek
is élvezhették a tél örömeit. Meglódult a forgalom a síközpontokban is, ahogy javában élvezték a farsang örömeit a bálozók is.

Az utóbbi években hozzánk is begyűrűzött a
Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe.

A Városi Képviselő-testület januári ülésén
döntött a Dúsa útra tervezett konténertantermek felépítéséről.
Riportunk a helyszínen készült.

Tehetségeink rovatunkban ezúttal Botos Béla Bumbi zenészt és Káli Krisztián fotóst
mutatjuk be.

Az új jogi normát a SMER-SD három képviselője dolgozta ki, s a javaslatban szerepel a
munkaerő mobilitásának növelése, ahogy az
átköltözés támogatása is. Az átköltözésre adott
állami támogatás 4 ezer, házastársak esetében 6 ezer € lenne. Ez a döntés csak tovább
rontja az amúgy sem túl rózsás helyzetet, s
még inkább hozzájárul a munkaképes lakosság elvándorlásához, a régió kiüresedéséhez.
A kormány ahelyett, hogy elfogadható lépéseket tenne munkahelyek teremtésére, hogy az
embereknek ne kelljen elhagyniuk a szülőföldjüket, ahol évek-évtizedek óta élnek a családjukkal, ehelyett inkább a kivándorlásra ösztönöz.
A helyzet kísértetiesen kezd hasonlítani a múlt
század húszas-harmincas éveire, amikor a
nagy gazdasági válság idején főleg Szlovákia
keleti részeiből tömegesen keltek útra Amerikába jobb életet remélve. Nyitra, Szered vagy
Galánta talán nem annyira vonzó mint Amerika, de akkor minek fogadott el a kormány
teljesen értelmetlen akcióterveket a régiók felzárkóztatására?
Apropó, Robert Fico miniszterelnök a minap
jelentette be, hogy a közeljövőben 15 kihelyezett kormányülést tervez, mégpedig a legelmaradottabb régiókban. Ígérete szerint piros
tollat is hoz magával, amellyel kipipálja az
akciótervek keretében megvalósult ígéreteket.
Járásunkban a tervek szerint február végén találkoznának a kormány tagjai, s mi nagy-nagy
érdeklődéssel várjuk, mit is sikerült teljesítenie
a kormánynak a két évvel ezelőtt Rimaszombatban elfogadott ígéreteiből. Félő, hogy azt a
piros tollat nem igen kell elővennie…
A biztonság kedvéért mi a Gemerské zvesti és
a Gömöri Hírlap most megjelenő számában
szembesítjük a kormányt a 2016 június 24-én
elfogadott 254-es számú határozatával. Főleg
a közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési
miniszter, valamint a pénzügy- és a mezőgazdasági miniszter válaszára lennénk kíváncsiak,
mit is tettek ezért a „senkiföldjéért”. Természetesen csak akkor, ha a régiónk fejlesztését
tényleg őszintén gondolják. Ellenkező esetben
már csak az átköltözési kérvény megírása marad hátra Richter miniszternek címezve...
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Emlékeztető egy újabb kihelyezett kormányülés elé
Az előzetes tervek szerint újabb
kihelyezett ülésre készül a szlovák kormány február végén Rimaszombati járásban. Legutóbb
2016 júniusában ülésezett a Robert Fico vezette kormány Rimaszombatban, ahol elfogadták az
ún. akciótervet. Akkori tudósításunkból idézünk:
„Šimko József polgármester és Rigó
László alpolgármester sóval és kenyérrel fogadták a kormányfőt, aki
az előző napi losonci kihelyezett
ülés után érkezett Rimaszombatba, hogy Késmárk és Losonc után
Rimaszombatban is elfogadják a
tavaly a parlament által a leghátrányosabb helyzetben található régiók
megtámogatását segítő törvényhez
kapcsolódó akciótervet, amelyet
nem Pozsonyban, hanem az érintett
helyszíneken dolgoztak ki és szabtak
méretre. Robert Fico a Városházán
találkozott a régió polgármestereivel
és egyes civil szervezetek vezetőivel, majd a Városi Művelődési Központban került sor a kormány ülésére, ahol jóváhagyták az akciótervet,
amelynek prioritásai közé tartozik
a munkanélküliség csökkentése, az
R2-es gyorsforgalmi út építésének
felgyorsítása, s mint Robert Fico és
Ján Richter munkaügyi miniszter is
hangsúlyozta, szeretnék a szociális
rendszert is sürgősen átalakítani,
ugyanis nagyon sokan visszaélnek
a rendszerrel, s ezért állhat elő az a
furcsa helyzet, hogy hosszú évek óta
a régióban a legmagasabb a munka-

nélküliség, mégis alig találni munkaképes erőt, vannak, akik hosszú
évek óta nem dolgoznak, mert nem
éri meg nekik.
Mihályi Gábor feledi polgármester
a találkozón elmondta, hogy a jelenlegi szociális törvények a munkaképes lakosság jelentős részét nem
motiválják a munkahelykeresésre,
ugyanis, ha egy családban az egyik
családtag munkába áll, az állam elveszi a másik családtagnak járó szociális juttatásokat. De mint mondta,
képtelen motiválni az ún. aktivációs
munkásokat sem, ugyanis ha megemelné azoknak a juttatását, akik a
nagy többséggel ellentétben aktívan
bekapcsolódnának a munkába, azt
a Munkaügyi- és Szociális Hivatal
elvenné tőlük. Egyre több az olyan
munkanélküli is, akinek jelentős tartozásai vannak, s amíg segélyen él,
azt a végrehajtó nem tudja behajtani.
De mihelyst munkába állna, azonnal
elkezdenék a tartozás behajtását, így
ezeknek az embereknek egyáltalán
nem érdekük, hogy munkába álljanak.
Robert Fico a helyi szakközépiskolákat is hibáztatta, mivel nem
hatékony a szakemberképzésük, s
olyan szakokat erőltetnek, ahonnan
nincs út a munkaerőpiacra. Roman
Brecely közlekedési miniszter is
hangsúlyozta az R2-es út mielőbbi
kiépítésének a fontosságát, a tervek
szerint 2018. november végéig a
Lónabánya és Osgyán közötti, valamint az Osgyán és Zeherje közti
szakaszt, míg 2019. június végéig

Levelet írt a polgármester
a honatyának

a Zeherje és Füge közötti szakaszt
szeretnék megépíteni. Az akcióterv
tervezi a CeroGeMa koordinációs
és fejlesztési központ létrehozását,
mely együttműködne a régiófejlesztési ügynökségekkel és a helyi
akciócsoportokkal, utóbbiak még
nem is működnek mindenhol. Rimaszombatban és Nyustyán a munkavállalóknak inkubátorházat és
átképzési központot építenének ki,
emellett a kutatásra és a tanácsadásra is összpontosítanának. Az oktatási
intézmények terén új integráló óvodát és iskolát alakítanak ki. Szükség
szerint Baracán, Nemesradnóton,
Rimaszécsen, Cakóban, Feleden és
Gesztetén épülhet új óvoda, s Nemesradnóton új iskola is. Fontosnak
tartják a helyi vállalkozók támogatását is, minimum hat ipari és szol-

az akciótervben, Rimaszombatban,
Nagybalogon, Rimaszécsen, Feleden, Nemesradnóton, Rakotyáson
és Gesztetén is. Újabb 32 lakóházat
építenének, többek között Rimaszombatban, Nagybalogon, Rimaszécsen, Feleden és Nemesradnóton,
míg Feleden új egészségügyi és szociális központ, valamint multifunkciós közösségi-oktatási központ is
épülne. Az Interreg V-A és megyei
pályázatok segítségével felújítanák
a Városi Művelődési Központot
Rimaszombatban, a Relax Szabadidőközpontot, a Gömör-Kishonti
Közművelődési Központ épületét,
a rimabányai, a rimajánosi templomokat és a rimaszombati, tiszolci emlékhelyeket, s támogatnák a
Gömör-Kishonti Múzeum állandó
kiállításának a modernizálását is.

gáltató, valamint két-két mezőgazdasági, állattenyésztési és erdészeti
vállalatot fejlesztenének, s több szociális üzem létrehozása is szerepel

A prioritások közt szerepel a csízi,
meleghegyi, kurinci fürdőhelyek
modernizálása is.”
jdj, fotó: gecse

Nyerjünk játszóteret
Rimaszombatnak!

Sztársarok

Levélben fordult Šimko József polgármester Michal
Bagačka parlamenti képviselőhöz, arra kérve őt, vesse
latba befolyását, hogy az egykori Megyeháza felújítása
végre megvalósuljon.
2014-ben Rimaszombat Városa és a Szlovák Belügyminisztérium tárgyalásokat folytatott a városba tervezett
ügyfélközpont méltó elhelyezéséről. A város az egykori
Megyeháza épületét javasolta, amelynek a Járási Hivatalnak ad otthont, de nagy része kihasználatlanul áll. A város
elkészítette a szakértői véleményt, s többször is levélben
(legutóbb 2016 január 13-án) fordult a minisztériumhoz a
tervezett épületcsere ügyében. A Szlovák Belügyminisztérium illetékes munkatársa, Róbert Pintér 2016 február 8-án
kelt válaszában jelezte, hogy nagy valószínűséggel a választási időszak végéig már nem kerül sor a cserére.
Mivel azóta érdemi lépés nem történt, Šimko József polgármester arra kéri Michal Bagačka parlamenti képviselőt,
nézzen utána, hol is tart jelenleg az épületcsere ügye, s
van-e remény arra, hogy az ügyfélközpont kiépítése még
ebben a választási időszakban megvalósuljon.

Rimaszombat Városa az idén is benevezett a
LIDL társaság által meghirdetett versenybe,
a Žihadielko-ba, amely 2018-ban is lehetőséget biztosít tíz gyerekjátszótér kiépítésére
Szlovákiában.
A szavazás a www.zihadielko.sk oldalon
február 28-ig tart, s kérik a város lakóit, minél
többen adják le a szavazatukat, hogy Rimaszombat Városa egy gyönyörű játszótérrel
legyen gazdagabb. Szavazni naponta lehet.

Több éves kihagyás után ismét
folytatódik az elmúlt évtizedek
egyik legnagyobb sikersorozata, a Szomszédok szappanopera, amelynek egyik főszerepét,
Ildikót a rimaszombati Rák Viki
alakítja.

Gömöri Hírlap

A kapu zárva marad
Az elmúlt hetekben olvasóink
ismét felmelegítették a régi, de
megoldást azóta sem nyert téma,
a kórház Vasút utcai bezárt kapujának ügyét. Főleg azok panaszkodnak, mégpedig joggal,
akik vonattal vagy autóbusszal
közlekednek, s bizony a kevésbé
mozgásképes betegnek ugyancsak
megerőltető, amig a több száz méteres utat megteszik, hogy eljussanak az illetékes orvoshoz.

A kaput a kórház még tavaly januárban zárta le azzal az indokkal,
hogy a legtöbben csak átjárónak
használják a Šrobár utca eme szakaszát, s esténként megnövekszik
a hajléktalanok és drogosok száma
is a területen. A betegek képtelenek
voltak beletörődni a számukra olyannyira hátrányos döntésbe, s nem-

rég a városrészi bizottság ülésén is
téma volt a bezárt átjáró. Február
5-én Szántó István, a Városi Hivatal
elöljárója levélben fordult a kórház
vezetéséhez, kérve őket, tegyenek
eleget a betegek kérésének, s kön�nyítsék meg a kórház területére való
bejutásukat. A levél nem talált kedvező visszhangra, a kórház vezetése
szerint nagyon sokan csak átjárónak
használták az utcának ezt a szakaszát, megnövekedett az apróbb bűncselekmények száma is, s nem utolsósorban az átjárók veszélyeztették
a betegek biztonságát is – jelezte válaszlevelében Ivan Mokrý, a kórház
igazgatója, aki arról is tájékoztatta a
város vezetőségét, hogy a kapu bezárása mellett kamerákkal is felszerelték a területet. A kórház főbejárata napi 24 órán át nyitva tart és mind
a betegek, mind az alkalmazottak
korlátozás nélkül használhatják.
„A kórház döntésével nem vagyunk
elégedettek” – hangsúlyozta Szántó
István, s bár a kórház döntését nem
befolyásolhatják, újabb lépéseket
tesznek azért, hogy a betegek érdekei ne sérüljenek.
Kép és szöveg: amb

Április 07.:
Csárdáskirálynő
a Pódium Színház előadásában

A Pódium Színház előadásában április 7-én,
szombaton 18.00 órától a Csárdáskirálynő című
Kálmán Imre nagyoperettet láthatja a rimaszombati közönség Bednai Natália rendezésében.
A történet egy reménytelennek látszó szerelemről
szól. Edvin herceg rajong Szilviáért, a pesti orfeumcsillagért, de arisztokrata családja ellenzi ezt
a rangon aluli kapcsolatot. A szülők mindent elkövetnek, hogy fiukat visszacsalják Bécsbe, hogy
ott a neki megfelelő leányzót, Stázi komteszt válassza élettársául – ezért Vereczky Szilviának, a
sanzonettnek New York-i szerződést intéznek.
Ám a szerelmesek érdekében szövetkezik a kedves, bolondos Bóni gróf, az
orfeum főpincére, Miska és ikertestvére, Alfonz, a Lippert-Weilersheim-ház
főkomornyikja, valamint Feri bácsi, Bóni orfeumi barátja. Főképpen ő mozgatja a szálakat: a pár jövőjének érdekében még egykori szerelmét, Edvin
édesanyját is hajlandó leleplezni…
A rimaszombati Városi Művelődési Központban bemutatásra kerülő előadásra helyre szóló jegyek kaphatók 12 és 15 eurós áron a Tompa Mihály
Könyvesboltban és a helyszínen.
Bővebb infó a 047/56 21 550-es telefonszámon.

Úszómestereket keresnek Kurincra
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat meghatározott időre (június
15-től augusztus 31-ig) úszómestereket keres a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetbe.
A felvételi feltételek között szerepel a 18 éves korhatár, valamint a kötelező tanfolyamok elvégzése.
A tanfolyam iránt az alábbi címeken lehet érdeklődni: Mgr. Marek
Marcinčin (0905/978 499, e-mail: marcincin.marek@szm.sk.
A felvételi kérvényeket legkésőbb május 15-ig az alábbi címre várják: Technické služby mesta Rimavská Sobota, Športová 16,
979 01 Rimvská Sobota.
Bővebb infó: Jozef Slanina (0918/405 544)
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A különbség
A napokban Komáromban jártam. Odafelé kocsival vittek, hazafelé vonatoztam. Érsekújvár, Nagysurány, Fülek – ezek voltak a
hazafelé vezető állomások. Odafelé alig vettem észre a határokat,
csak Füleken leszállván a vonatról, döbbentem rá, hogy pár órát
egy másik világban töltöttem.
Úgy adódott, hogy hazafelé vonatoznom kellett. Igaz, többet töltöttem
a komáromi, az érsekújvári, a nagysurányi és a füleki vasútállomáson,
mint a vonatban, de ez még nem lepett meg, az elmúlt évtizedek alatt
nem túl mobilis lévén ugyanis hozzászoktattam magam. Komáromban
akadtak ugyan hajléktalanok és enyhén részegek a vasútállomáson, de a
nemrég felújított állomásépület a nem túl épületes társaságot kompenzálta. Az Érsekújvárig tartó út alig 30 percig tartott, az emeletes, vadiúj
vonat viszont igazi élmény volt. Igaz, utassal és kalauzzal nem találkoztam. Hasonló magas színvonalú, bár „földszintes” vonat repített tovább
Nagysurányba is, ahol mintegy két és fél órát töltöttem a meleg, éjszaka
is nyitva tartó váróban, tiszta illemhellyel, WC-papírral és szappannal
ellátva, s még a váróteremben tartózkodó öt, Kassára utazó, ugyancsak
illuminált állapotban lévő fiatal is tisztességesen viselkedett. Kineveztek főnöknek, s a teremben összegyűjtött virágokból alkalmi tengerparti
strandot nyitottak. A pozsonyi gyors ugyan késett 20 percet, de a szerelvény színvonala megfelelt az EU-s elképzeléseknek. Az EU-s álom
Fülekig tartott, ahol már hideg és koszos váróterem, s mintegy másfél
órás várakozás után egy, már végleges kiselejtezésről álmodó csotrogány fogadott. Szegény már az ajtaját sem könnyen engedte kinyitni, s
az alig 20 kilométeres távon vagy háromszor is megállt pihenni egy kicsit. Bár ateista vagyok, intenzív imádkozásba kezdtem, hogy legalább
most az egyszer… Végül a csotrogány megkönyörült rajtam, s mintegy
tízórás utazás után hazaértem. Ugyan egy másik világba, de legalább az
útlevelemet nem kellett elővennem.
Juhász Dósa János

Városi hirdetések
Rimaszombat Városa üzleti versenytárgyalást hirdet az alábbi épületek bérletére:
1. Acélcsarnok – 4044-es számú raktár a KN C 804/64-es parcellán
(1 337 m2)
2. Acélcsarnok – 4045-es számú raktár a KN C 804/65-ös parcellán
(748 m2)
A versenytárgyaláson szereplő épületekkel kapcsolatos üzleti feltételek
a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk) és hirdetőtábláján találhatók meg. Jelentkezni február 21. és március 15. között lehet. További infó: 047/56 04 626, 0903/284 353, 0908/977 459
A kérvényeket zárt borítékban kérik a város illetékes osztályára
beküldeni.
Rimaszombat Városa üzleti versenytárgyalást hirdet az alábbi
épületek eladására:
1. A 699-es számú, Fábry utca 10. alatt található épület (627 m2) eladására. Kikiáltási ár: 65 ezer €.
2. A Šrobár utcán található, ún. Auxt-ház eladására (875 plusz 434 m2),
amelynek általános értéke: 115 ezer €.
3. Az Almás utcában található egykori szivattyútelep épületének az eladására (54 m2), kikiáltási ára: 7 400 €. A mellette található telek kikiáltási ára: 15 €/m2
4. Telkek eladására a Kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben (3941/73,
3941/72, 3941/2, 3941/8 és a 3941/74-es parcellákról van szó),
amelyeknek kikiáltási ára: 25,- €/m2
A versenytárgyaláson szereplő épületekkel kapcsolatos üzleti feltételek
a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk) és hirdetőtábláján találhatók meg. Jelentkezni február 21. és március 22. között
lehet. További infó: 047/56 04 626, 047/56 04 633 és 0903/284 353.
A kérvényeket zárt borítékban kérik a város illetékes osztályára beküldeni.
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Csodák történnek a nagybalogi Csemadokban
Adott egy mintegy 1 200 főt számláló, többnyire magyar ajkúak lakta település, s adott
egy 242 tagot számláló alapszervezet számtalan rendezvénnyel. Gondolom, már kitalálták,
csakis Nagybalogról lehet szó, ahol zsúfolt ház
előtt tartotta évzáróját a Csemadok alapszervezete. S nem csak a gulyás nem hiányozhatott
az ünnepi asztalról, de a kultúra oltárán is
áldoztak. Megnyitották Kresnye András kiállítását, s megkeresztelték Pál Dénes legújabb
kötetét is.
Ahogy elfogytak a futballcsapatok a régióban,
úgy vannak elfogyóban a Csemadok alapszervezetek is. A két kezemen meg tudnám számolni a
működő alapszervezeteket, azokban is egyre kisebb a lelkesedés. Tudok olyan alapszervezetről is
egy nagybalogihoz hasonló nagyságú településen,
ahol heten vettek részt az évzárón, de nagyjából
ebben ki is merült a szervezet éves tevékenysége. Nem úgy Nagybalogon, ahol igazi közösség
alakult ki a Csemadok körül, köszönhetően a Pál
családnak, s mindazoknak, akik szívvel-lélekkel
vesznek részt az önkéntes munkában. Nagyba-

logon számos hagyományos rendezvényt hoztak
létre az elmúlt években-évtizedekben, így nem-

csak a nemzeti ünnepeinkre emlékeznek évente,
hanem nem hiányozhat a télbúcsúztató kiszebáb-égetés, a családi nap, a „malenkij robot”-ra
is évente megemlékeznek, ahogy a település nagy
költője, Gyöngyösi István is méltó helyet kap a
helyiek emlékezetében, aki után évente Csetnekre is elzarándokolnak. Tavaly első alkalommal
hagyományőrző tábort is rendeztek Hogy a kulturális örökségünk ne csak emlék maradjon mottóval, amelyen volt kézműves foglalkozás, de a
résztvevők tanulhattak citerázni, Pál Dénes a környék hagyományairól tartott izgalmas előadást, s
a résztvevők körutat is tettek a Balog völgyében.
Tavaly Herencsár Viktória cimbalomkoncertjében
is gyönyörködhettek a helyiek, de voltak a Gesztetében megrendezett Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén (GMKÜ) és a Vámos Települések
Találkozóján is. Az alapszervezet kitűnő kapcsolatot ápol a helyi oktatási intézményekkel és az
önkormányzattal is, a polgármester a szervezet
szinte összes rendezvényén képviselteti magát, és
jelentős összeggel is támogatja a község az alapszervezetet. Az évzárón részt vett Cerovský Gyula, a rimaszombati Területi Választmány tagja
is, aki szerint nagyon sokan példát vehetnének a
nagybalogiaktól, akik bebizonyították, hogy mai
anyagias világunkban is lehet közösséget építeni.
Az alapszervezet mellett működik a Szivárvány
Énekkar, amely tavaly eljutott a Bíborpiros szép
rózsa országos döntőjébe is, de a régió számos
településén is bemutatkozott. A Gyöngyösi István Társaság pedig a nagy barokk költő emlékét
ápolja a lehetőségeihez mérten. „Az igazi boldogság, hogy látjuk, van érdeklődés a munkánk
iránt” – hangsúlyozta Pál Csaba, az alapszervezet
vezetője, aki Kodály Zoltán alapigazságát idézte
ünnepi beszédében. Hisz kultúrát tényleg nem lehet örökölni…

Fontos szerepet tölt
be az A-klub Tornalján

Éves közgyűlését tartotta Tornalján az A-klub, amely 2013-ban alakult,
s a szenvedélybetegeknek szeretne segíteni. Jelenleg 17 tagja van, valamint két jogi személy is csatlakozott hozzájuk.
Egyre fontosabb szerepet tölt be a város életében az A-klub, amely különböző rendezvényekkel, bálokkal és más akciókkal hívja fel magára a figyelmet.
Ahogy a klub elnöke, Káli Aladár lapunknak elmondta, elsődleges célja a különféle szenvedélybetegségben szenvedők visszaszoktatása a normális életbe. Elsősorban egykori alkoholistákról van szó (Rimaszombatban is évente
találkoznak mindazok, akiknek sikerült megszabadulniuk az alkoholtól), de
szívesen látják köreikben azokat is, akik játékszenvedélyük áldozatává vagy
netán a drog rabjaivá váltak. Az utóbbi években ezek száma is megsokszorozódott, a drog egyre nagyobb veszélyt jelent az iskoláskorúakra is.

A tavalyi év legnagyobb vállalkozásának a hagyományőrző tábor megszervezése mellett Pál
Dénes új könyvének a kiadása bizonyult, amihez
a Roviga Polgári Társulás nyújtott segítséget.
A már nyugdíjas, de még mindig igen aktív Pál
Dénes évtizedek óta a nagybalogi társadalmi élet
egyik mozgatója, s amíg első könyvében Nagybalog és a régió hagyományait gyűjtötte össze, új
könyvében élete regényét írja meg, beépítve azt
a tágabb közösség életébe, igy nagyjából pontos
képet kaphatunk Nagybalog XX. századi történéseiről. Az évzáró első pontjaként pedig Kresnye
András új kiállítását nyitották meg, ezzel már
a szemtelenül fiatal, de nagyon tehetséges fotós
immár a harmadik tárlatának adtak otthont. Kresnye bécsi pillanatképeit előzőleg a rimaszombati
Városháza Galériában láthatták, s azt még Bécs
főpolgármestere is lelkesen üdvözölte. Nyugodtan megjósolható, nem ez lesz az utolsó kiállítása,
hisz már ősszel egy nagyon személyes jellegű tárlatra készül, amely édesapja emlékét idézi meg,
ezt követően pedig Bécs után Budapestre is ellátogathatunk fotói segítségével.

A nagybalogiak egyébként az idén sem adják
alább, szinte minden hónapra jut egy közösségépítő rendezvény. Bizony ideje lenne példát venni tőlük a régió többi településén is!
jdj, fotó: kresnye

Bátka harmadik lett
a Településeink
értékei pályázaton
A Településeink értékei című pályázatot a Felvidéki Értéktár Bizottság
és a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet hirdette meg tavaly ősszel.
A pályázat zárásáig, január 31-ig
összesen 1 005 értékadatot töltöttek
fel az adatbázisba.
Az első helyen a Nagymegyeri Értéktár Bizottság végzett. A második az
ógyallai, a harmadik pedig a bátkai lett.
A pályázatra a Felvidéki Települési és Tájegységi Értéktár Bizottságok jelentkezhettek. A gyűjtésbe 22 pályázó kapcsolódott be. A Szlovákiai Magyar
Művelődési Intézet Felvidéki településmustra adatbázisa összesítője alapján
kellett feldolgozniuk a pályázó településeknek a településmustrából hiányzó
adataikat, melyeket több kategóriában tölthettek fel. Kutattak a hagyományok (Felvidéki értéktár), jelek (Emlékhelyek a Felvidéken/Rendezvények,
ünnepélyek), közösségek (Csemadok-alapszervezetek/Csemadok művészeti
együttesek), személyiségek (Jeles felvidéki személyiségek/Népi iparművészek, kézművesek) témakörben. A második feladatsorban fényképeket lehetett feltölteni, összesen 697 fotó került elő a fiókokból. A szakmai kiértékelésre tavasszal kerül majd sor, ahol a pályázat folytatását is megbeszélik,
s kidolgozzák a további módszertani dokumentumokat, melyek segítségül
szolgálnak a további feltöltésekhez.

Gömöri Hírlap
Ugyancsak felkorbácsolta az
indulatokat a
rimaszombati
Városi Képviselő-testület
ülésén a Közösen a Város
Fejlődéséért Klub költségvetést
módosító javaslata, amely többek
között a Dúsa úti roma lakótelepen található iskola bővítésére
szolgáló, ún. konténeriskolára és
a posta melletti tér rendbetételére tervezett elkülöníteni jelentős
összegeket. A több órás vita után
12 igen szavazattal végül elfogadták a javaslatot.
Már maga az ülés előrehozatala is
megosztotta a képviselőket, ugyanis az idei év első ülését csak februárra tervezték, de Bán Zoltán (MKP),
a Közösen a Város Fejlődéséért
Klub elnöke még a decemberi ülésen javasolta annak januárra való
előrehozatalát, s nem véletlenül.
Csirmaz Miklós képviselő ugyanis
február elsejétől városi főellenőr
lett, így a klub a még ősszel lemondott Varga Szilvia (Most-Híd) után
második képviselőjét veszítette el,
s mindkettőjük helyére a SMERSD képviselője (Ján Čeman, Róbert
Kuvik) érkezett. A testület novemberben egyhangúlag fogadta el a
város 2018-as költségvetését, de
ahogy Auxt Ferenc (MKP) mondja,
azzal a feltétellel, hogy azt igény
szerint módosítják majd. A január végén beterjesztett javaslat már
nem számol a Szövetkezeti utcába
tervezett játszótér felépítésével,
ahogy a Tompa Mihály tér további
revitalizációjával sem. Helyette az
új javaslat a Szociális Biztosító új
épülete mellé tervezett parkoló, a
Dúsa úti konténeriskola és a posta
melletti terület felújításával számol. Sőt a város újabb tízéves hitelt
vesz fel a Kurincra tervezett tobogán megépítésére. Amíg az első és
utolsó javaslat nem kavart hullámokat, a másik kettő annál inkább.
A posta melletti területen szeretnék
felállítani a B. Kovács István által
megálmodott, s Melocco Miklós
tervei alapján készülő emlékparkot, amely eredetileg a Tompa tér
közepén az egykori szökőkút helyére került volna, de a műemlékvédők nem engedélyezték (erre a
helyre került végül Tompa Mihály
szobra). Šimko József polgármester a vitában hangsúlyozta, hogy a
város kiépülésével egyre inkább a
középpontba kerül a posta melletti
terület, s mivel ősszel átadták a körforgalmat is, így esedékes az egész
terület rendbetétele. A vitában elsősorban a SMER-SD képviselői til-

Nem a gettósítás a cél
takoztak, aki nem értenek egyet az
emlékpark létrehozásával, ugyanis
több egykori neves rimaszombati
személy szerepeltetését támadják,
szerintük például Győry Dezső a
Magyar Tanácsköztársaság aktív
résztvevője volt, s ezáltal diszkreditálta magát.
A posta melletti tér rendbetételénél
is nagyobb visszhangot váltott ki
az ún. konténeriskola felállítása a
roma lakótelepen, ahol az eredetileg
három tantermes épület ma nyolc
osztályt, s több mint 180 gyereket

osztály, ahol már pad és szék sincs
elegendő” – vázolja az egyáltalán
nem rózsás helyzetet, de olyan mini
tanterem is akad, ahol a terem egyik
falán van a rendes, a szemben lévő
falon pedig az interaktív tábla, így
a gyerekeknek állandóan forogniuk
kell, hogy mindkettőre rálássanak.
„Számítógépes terem nincs, a szülőkkel viszont normális a viszony”
– hangsúlyozza Brndiarová, aki kifejezetten támogatja, hogy az iskola, ha konténertantermekkel is, de
bővüljön.

fogad be. Az iskolában a körülmények tényleg elkeserítőek, vannak
osztályok, amelyek a folyosón kaptak helyet, így ha valaki el akar jutni
egyik osztályból a másikba, akkor
akaratlanul is meg kell zavarnia az
oktatást. A nulladik osztály diákjai
épp kört rajzolnak, s ahogy Végh
Barbara tanítónő mondja, nem épp
ideálisak a feltételek. 188 gyerek
látogatja ma az iskolát és az óvodát,
ennél több gyereket már képtelenek
befogadni. A demográfiai adatok
viszont egyértelművé teszik, hogy a
diákok száma évről-évre növekedni fog, s ha a roma kormánybiztos
álma is megvalósul, és kötelezővé válik az óvodai oktatás, akkor
egyszerűen nem lesz hely a tanulók fogadására. „Tévedés, hogy
a roma gyerekek nem szeretnek
iskolába járni, s ahogy látja, hiába
az influenzajárvány, alig hiányzik
egy-egy gyerek, ugyanis itt meleg
van, s két euróért egész hónapra
biztosítva van az étkezés is” – ezt
már Iveta Brndiarová igazgatónő
mondja, aki egy projekt keretében
került egy éve az iskolába, s ugyan
klenóci lévén magyarul nem beszél,
de ő váltotta a volt igazgatónőt. Brndiarová speciális pedagógiát végzett, s nyolc tanárral, egy nevelőnővel, két óvónővel, egy gondnokkal
és két asszisztenssel állja a sarat.
„Vannak osztályok a folyosón, de
olyan osztályunk is van, ahol tíz
perc alatt elfogy a levegő, s van

Rigó László alpolgármester szerint
szintén itt az ideje, hogy az iskola új
tantermekkel bővüljön, s jó példaként Harkácsot említi, ahol beváltak a konténertermek. Az alpolgármester a napokban tárgyalt Vavrek
Istvánnal, a roma kormánybiztos
helyettesével is, aki megerősítette,
az egyik legfontosabb prioritásuk,
hogy az eleve hátrányos helyzetből
induló roma gyerekek számára elérhetővé váljon az óvodai nevelés,
s mindenképpen szeretnék elérni,
hogy pályázatot írjanak ki a roma
iskolák és óvodák bővítésére.

5
„Sokan azzal támadnak bennünket,
a gettósítás a cél, hogy a roma gyerekek a Feketevárosban járják ki az
iskolát és ne kelljen akár a négy év
elvégzése után beutazniuk a városba, és a Tompa Mihály Alapiskola,
valamint a speciális alapiskola létszámát gyarapítaniuk, de ez egész
egyszerűen nem igaz. A legboldogabb akkor lennék, ha nemcsak a
Dúsa úti Alapiskola, hanem maga
a lakótelep is megszűnne, de erre
egyszerűen jelenleg nincs reális
esély” – mondja Auxt, aki tanárként
hosszú évekig foglalkozott hátrányos helyzetű roma gyerekekkel.
„Hat évig tanítottam a cserencsényi
Reedukációs Központban, s tudom,
többnyire az egy lépés előre, két
lépés hátra politikáját kellett alkalmaznom, s nem egyszer át is vertek,
de feladni nem szabad, s minél több
speciális pedagógusra lesz szükség.
A ma használt tantervek teljesen
alkalmatlanok a továbblépésre” –
ecseteli Auxt, aki szerint 18-20 fős
csoportokban nem lehet ezekkel a
gyerekekkel eredményt elérni.
Bár Ivan Hazucha (SMER-SD)
képviselő szerette volna elérni,
hogy a három javaslatról külön-külön szavazzanak, végül egységesen
szavaztak, s 12 igen szavazattal, 6
tartózkodás mellett elfogadták azt,
így az iskola és a posta melletti
parkoló 100-100 ezer eurót, míg
a biztosító épülete mellé tervezett
parkoló 80 ezer eurót kapott. De
ahogy Cziprusz Zoltán (MKP) képviselő megjegyezte, annak idején
a fiataloknak tervezett bérlakások
megépítését és az Arany János szobor felállítását is megszavazták…
Juhász Dósa János,
fotó: Martin Ambróz

Hatalmas sikert ért el a Dublinban megrendezett Chef Ireland
Culinary 2018 – FOOD & BEV LIVE versenyen a rimaszombati
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákja,
Erika Rajtúková, aki az Irish Junior Pork kategóriában megnyerte
a versenyt. Rajtúková – aki Aneta Kmeťová és Melišík Judit
tanítványa, s Dublinban szűzpecsenyét készített –, tagja a szlovák
junior válogatottnak is, s legközelebb a Luxemburgban
megrendezendő Európa-bajnokságon mutatkozik be.

hu.rimavskasobota.sk
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Újabb regionális kiadványok a könyvespolcon
Muskátli – II. és III. évfolyam
A
www.szozat.org
elektronikus folyóirat
mellékleteként jelenik meg a Muskátli,
az örök nagy magyar
gyermek, Pósa Lajos emlékére. A II. és
III. évfolyam anyagjait (2015/2016-os és
2016/2017-es tanév)
immár
nyomtatott
változatban is olvashatják.
Az egykori Én Ujságom utódjaként is olvasható Muskátli sok-sok érdekességet, híres magyar
ősök ismertetését, szép verseket és históriákat tartalmaz. A Pósa Homoly Erzsébet szerkesztésében megjelenő antológia középpontjában természetesen Pósa Lajos, Nemesradnót nagy szülöttje
áll, de a Pósa-asztal egykori szereplői is tág teret
kapnak, így találkozhatunk Krúdy Gyulával, Dankó Pistával, Gárdonyi Gézával, Lőrinczy Györg�gyel és Sebők Zsigmonddal is.

Ádám Zita:

Tíz év – tíz pedagógiai projekt
„Ahol elvesznek a tradíciók,
ott kilyukad az idő és elveszik a múlt” – figyelmeztet
bennünket a könyv szerzője, szerkesztője, Ancsel Évát
idézve. S hogy ez (az egykor
szebb napokat látott) Gömörben és Nógrádban ne
történhessék meg, a gömöri pedagógiai fejlesztő műhely értékmentő és
értékteremtő munkára, felfedező utazásra,
izgalmas kalandra hívja a régió iskoláit, pedagógusait.
A tíz év során megszületett 155 saját pedagógiai
projekt nagy mértékben olyan tanulók produktuma, akik ingerszegény környezetből, mélyszegénységből, szociálisan és gazdaságilag hátrányos
közegből érkeztek, akiknek művelődési igényeik
és szokásaik nincsenek. Tíz év, tíz pedagógiai projekt tapasztalatai válnak e könyv révén közkinccsé.
Hiánypótló, a pedagógusképzésben és továbbképzésben jól használható „jegyzet” született.

Agócs Gergely könyvéből
A könyvet kinyitva Pál István (1919–2015) Madách-díjas nógrádi pásztor, dudás, a
Népművészet Mestere mesekincse tárul az érdeklődők elé
univerzális módon: a mesék
szöveghű lejegyzésén túl a kiadvány érdekessége, hogy audio- és videomelléklet is tartozik hozzá.
A mindösszesen 18 népmeseszöveget és egy bevezető tanulmányt tartalmazó munka új, rendhagyó módon közelít a népmesék világa felé: bizonyos mesék két különböző gyűjtési szituációban
is elhangzottak és rögzítésre is kerültek, így pl.
a Fehérlófia Mátyás vagy a Betyárlegény két-két
változatát is elolvashatják és meghallgathatják.
A könyv elején a bevezető tanulmányban Pál
István hagyományos műveltségének kereteiről,
mesekincséről, a szövegek közlésmódjáról esik
szó, míg a bevezetés utolsó részeként Pista bácsi
bemutatkozását izgalmas interjú-szituációként olvashatjuk el.

Marta Brisudová Siváková

Alsószeliben, a szerző szülőfalujában mutatták be
Szomolai Tibor legújabb
kötetét, A klánt, melynek
alcíme a beszédes Maffia
és politika a Felvidéken.
A szerző ezúttal a kilencvenes évek sötét korszakába, a Csallóköz szívébe
viszi el olvasóit, miközben
azt is érzékelteti, mennyire
támogatta az alvilágot
a kilencvenes években a
politikai hatalom.

A nyolcadik kavics

Apám nyáron mindig elcipelt a Rimához. Kicsi voltam, s a folyó
számomra nagyon nagynak és titokzatosnak tűnt, de apámmal
mindig bátornak hittem magam.
Egyszer apám a gyönyörűen tiszta és átlátható folyóból hét kavicsot
halászott ki. A tenyerembe helyezte őket, s így szólt: „A kék kavics
az égbolt, a fehér a bárányfelhők, a narancssárga a nap, a zöld a
fű és a fák, a barna a föld, a rózsaszínű azok mi vagyunk, te, én
és anyuka, a fekete, az pedig a vonat, hogy mindig hazajöhess, ha
egyszer elmész.”
- S gondolod, hogy egyszer elmegyek? – kérdeztem ijedten.
- Minden gyerek elmegy egyszer, de vissza is térnek. Csak egyesek
elfelejtik a hazafelé vezető utat – mondta apám és elszánt tekintetembe nézett.
- Soha nem feledem el a hazafelé vezető utat – válaszoltam gyorsan
és határozottan. De mi lesz, ha elromlik az a vonat? Akkor majd
gyalog jövök haza.
Apám átölelt, s észrevettem, hogy közben eleredtek a könnyei. – De
apa, hisz te sírsz!
- Nem, dehogyis – válaszolta elcsukló hangon apám, s még hozzátette: a szeretet csak a szeretettel ugrál párban.
- S hogyan ugrál? – kérdeztem érdeklődve.
- Nézd, ahogy ott az a béka! – lehajolt, valamit a vízbe dobott, s az
a valami a víz felszínen ugrált, s én elnevettem magam.
- Látod, a béka is ugrál, s én nem sírok – jelentettem ki hősiesen.
- Nem szeretném, hogy az életben bármikor is sírnod kelljen – mondta, megsimogatta a fejemet, s magához ölelt. Ismét a folyóparthoz
lépett, s keresett valamit a vízben. Csak keresett és keresett. Sokáig
matatott a víz alatt, s én csak bámultam kimeresztett szemekkel. Elmosolyodott, majd hozzám lépett.
Ma is látom a tenyerében a piros kavicsot, amelyet a kezembe adott.
Azt, amit akkor apámtól hallottam, a mai napig nem feledtem, hisz
az mindig a családi szeretet fontosságát juttatja eszembe. Apám pedig csak annyit mondott: „Ez a nyolcadik kavics. Piros. Piros cipők,
hogy gyalog is hazajuthass, ha az a vonat elromlana. Ott van a tenyeredben az egész világ. Csak vigyázz rá nagyon, nehogy elveszítsd!”
Most én sírok. A lábamon piros cipő. A tenyeremben tartom az egész
világot. Kivéve apámat. Ő már nincs sehol.
Juhász Dósa János fordítása

Agócs Gergely:
Pál István mesél

Hacsi Attila könyve volt a
legkelendőbb januárban
Hosszú idő után
2018
januárjában
ismét
rimaszombati
magyar könyv
végzett az élen a
Tompa Mihály
Könyvesbolt eladási listáján.

Egykori munkatársunk, Hacsi Attila
Legendák a legendákról című, a rimaszombati foci 100 éves történetét bemutató könyve nemcsak a kötet bemutatóján vonzott tömegeket, de a januári
játékunkba is rekordszámú megfejtés
érkezett, amely szintén erre a kötetre
vonatkozott. Sorsolással tíz eurós könyvutalványt nyert Varga Tünde (Rimaszombat, Szeles u. 51.) olvasónk nyerte,
aki nyereményét a könyvesboltban vásárolhatja le.
A Tompa Könyvesbolt januári eladási
listája:
1. HacsiAttila: Legendák a legendákról

2. Danielle Steel: A szerető
3..Winston
Churchill:
Ifjúságom
1874-1904
4. Kádár Annamária, Kerekes Valéria:
Mesepszichológia a gyakorlatban
5. Edith Eva Eger: A döntés
6. Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv
7. Caleb Carr: A halál angyala
8. Geert Wilders: Halállistán – Az iszlám háborúja a Nyugattal és velem
9. Kiera Cass: A szirén
10. Füredi Ferenc: A célkeresztben: Magyarország
Februári játékunk: A hónap elején ünnepelte 70. születésnapját az a rozsnyói
születésű színésznő, aki legnagyobb sikerét Evila szerepében aratta a Fekete
gyémántok című filmben. Ki ő?

Válaszaikat március 5-ig e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota.sk)
vagy postai úton (979 01 Rimaszombat,
Svätopluk u. 9.) várjuk.
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A Kis-Gömör Helyi Akciócsoport fotópályázattal kívánja felhívni a
figyelmet a régió szépségeire. A versenyt a természeti kincseink, történelmi
épületek a régióban és a társasági rendezvények pillanatai kategóriákban hirdették meg, az eredményhirdetését Rakottyáson, a Kis-Gömör
Helyi Akciócsoport székhelyén tartották. A versenyzők több fényképpel is
benevezhettek, így több mint száz fotót sikerült összegyűjteni. A nyertesek,
Magyar István nagybalogi, Bán István pedig balogtamási származású,
akik mára már elszármaztak a Balogvölgyből, de a szívük hazahúzza őket,
hogy megörökítsék a vidéket.

Januárban a Novohrad-Nógrád Geopark szervezésében idegenvezetői
tanfolyamra került sor.

Rimaszombatban tartotta idei első ülését a Purt Polgári Társulás, amelyen
részt vett Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos is.
Február elsejétől megszűnt az orvosi sürgősségi ellátás Tornalján.
A döntés nemcsak a város lakóit és a helyi önkormányzatot, de a Falck
részvénytársaság által működtetett gyorssegélyszolgálati mentőegység
dolgozóit is váratlanul érintette. Tornalja városának vezetése az érintett
mintegy 27 község polgármestereivel együtt aláírásgyűjtést kezdeményezett,
hiszen közel 25 ezer lakos maradt sürgősségi ellátás nélkül. A petíció aláírható az interneten, de a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban is.
Megalakulásának
65. évfordulóját
ünnepli a Magyar
Területi Színház (MATESZ),
amelynek tiszteletére Komáromban ünnepi ülést
tartottak.
A kezdetekről Tóth
László irodalomtörténész, Pásztó
András dramaturg
tartott előadást,
míg Hizsnyan
Géza a komáromi
és kassai társulat
rendszerváltás
utáni éveit értékelte. A MATESZ
több rimaszombati származású
színészt foglalkoztatott, így Tóth
Lászlót, Csendes
Lászlót és Varsányi Marit is.

A Via Nova ICS Barkóság csoportot Almágy, Dobfenék és Péterfala fiataljai alkotják, akik adománygyűjtést hirdettek Almágyban és Péterfalán.
Az adományok között gyerekruhák, kabátok, lábbeli, játékok, ágynemű,
étkészlet, kristálykészlet, de még férfiöltöny is van. Az adományok egy részét aukcióra bocsátják, az ebből befolyt pénzt a füleki Boldog Mancsok
Kutyamenhelynek adományozzák. A többi adományt pedig a környező
nyugdíjas otthonok, gyerekotthonok és más rászorulók kapják.
560 éve, hogy a Rákos
jegén királlyá választották Hunyadi Mátyást.
A Völgyben Hidán Csaba
történész, az Aranyszablya
Történelmi Vívóiskola
alapítója és vezetője
tartott előadást Mátyás
király sikereinek titkáról.
Összeállította: jdj,
fotó: homoly, neszmeri
és archív

hu.rimavskasobota.sk
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Viktória Bajová tárlata nyílt a
Ganevia Galériában

fotó: gecse

Március 05.:

Viktória Bajová Úttalan
utakon című tárlatát nyitották meg a rimaszombati Városi Művelődési
Központ épületében található Ganevia Galériában.
A tárlat március 20-ig
látogatható munkanapokon 08.00 és 16.00 óra között.

Judita Krajčiová selyemruhái
a Városháza Galériában

A rozsnyói Judita
Krajčiová selyemruhái
kerülnek kiállításra a
Városháza
Galériába (Fő tér 2). A tárlat
megnyitójára március
5-én, hétfőn kerül sor
14.00 órától, amelyen
az alkotó be is mutatja,
hogyan készülnek az
általa tervezett ruhák.
A tárlat március végéig tekinthető meg.

Az ifjú alkotónak – aki a zólyomi Magán Művészeti Középiskola
harmadéves hallgatója –, Csetnek után ez a második önálló kiállítása, s Ganevia Galériában száraz pasztellel és akrillal készült tájképeit
és csendéleteit teszi közszemlére.

Március 08.:
Csernus Imre
tart előadást

Március 06.:
Monodráma
Ady Endre
életéről

A rimaszombati Városi
Művelődési Központban
március 8-án, csütörtökön
18.00 órai kezdettel Csernus Imre pszichiáter Találd meg önmagad! címmel
tart előadást.
Jegyek 8 eurós áron már kaphatók a rimaszombati Tompa
Mihály Könyvesboltban.
Bővebb infó: 047/562 15 50,
0948/699 203

Novemberben
emlékeztünk
Ady Endre születésének 140.
évfordulójára. Március 6-án,
kedden 18.00 órától a Tompa
Mihály Református Gimnázium dísztermében Kurucz
Ádám Konrád Latinovits-díjas
előadóművész monodrámája
idézi meg a magyar irodalom
egyik legjelesebb egyéniségének az alakját.
Belépő tetszés szerint.

Történelmi vetélkedő a Mátyás király-emlékév alkalmából
Idén 575 éve, hogy Kolozsvárott
megszületett, és január 24-én 560
éve, hogy királlyá választották a
magyar történelem legismertebb
és leghíresebb uralkodóját, mesék,
mondák, legendák hősét, a nemzet
emlékezetében bölcs és igazságos
királyként élő Hunyadi Mátyást.
E kettős évforduló alkalmából 2018at Mátyás király-emlékévnek nyilvánították, ez lehetőséget ad arra,
hogy életére, munkásságára emlékezzünk, történelmi örökségének
aktualitását tudatosítsuk.
Ennek jegyében a Csemadok és
társrendezői versenyt hirdetnek a
szlovákiai magyar középiskolások

Megemlékezés...

Hirdetés:
• Albérletbe adok jó állapotban lévő kétszobás
lakást a városközpontban, a Kishonti utcában.
A lakás alapterülete a
pincével együtt 69 m2
plusz lodzsa, alacsony
költségek.
Infó: 0905/263 775
GH-15/18

számára. A vetélkedőn Mátyás király
életének
eseményeit,
történelmi
jelentőségét és a néphagyományban,
az irodalomban és a művészetekben tovább élő alakjáról szóló ismereteket mérő feladatokat kapnak a
versenyzők. A versenyre 3 fős szlovákiai magyar középiskolás csapatok
(iskolánként maximum 3) nevezhetnek. A verseny három fordulóból áll:
az I. forduló e-mail-es feladat, a II. és
III. forduló hagyományos vetélkedői
forma. A területi versenyek (II. forduló) legjobbjai jutnak az országos
döntőbe, melyre szeptember második felében Nagymegyeren kerül sor.
Az országos versenyen szereplő csa-

2018 február 22-én lesz egy éve, hogy elhunyt
drága jó édesanyánk, nagymamánk
és dédnagymamánk,

Pisoň Helena
(szül. Vályi Ilona),

GH-14/18

aki örökké hiányozni fog számunkra.
a gyászoló család

patok 2 napos kiránduláson vehetnek
részt, melynek során a Felvidéken
található Mátyás király-emlékekkel
ismerkedhetnek meg.
A vetélkedőbe való nevezés a
jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével történik. A kitöltött
jelentkezési lapot február 28-ig lehet
visszaküldeni a csemadok@csemadok.hu e-mail címre „Mátyást mostan
választotta” tárgymegjelöléssel, vagy
postai úton az alábbi címre: Csemadok Országos Tanácsa, „Mátyást mostan választotta”, Námestie 1. mája 1012, 815 57 Bratislava. A versenyről
további információ a csemadok@
csemadok.hu e-mail címen kérhető.

Idén is Valentin-napi Vércsepp
A Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi
Választmánya az idén is megszervezi a Valentin-napi Vércsepp akciót, amelynek keretén belül március 16-ig minden kedden és pénteken
07.00 órától 09.30 óráig várják az ifjú véradókat.
Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a
szervezők, akik szerint, ha vért adsz, egy cseppel
több szeretetet adsz ajándékba. A szervezők minden
fiatalt kérnek, aki csak teheti, s az egészségi állapota
megengedi, járuljon hozzá „saját vérével” az akció
sikeréhez.
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Kínában is járt Botos Béla Bumbi
Bár egy faluban lakunk,
mégis alig tudunk időpontot egyeztetni.
Az elmúlt évben alig pár
napot töltött
odahaza, állandóan úton van. Németország,
Budapest, Besztercebánya, Zsolna, a Magas-Tátra, Besztercebánya és Balogfala között ingázik állandóan, koncertjeinek se szeri, se
száma. Egy késő szombat esti órán
találkozunk, de kétszer is hívják
beszélgetés közben, időpontot
egyeztetve. Botos Béla Bumbit,
akit épp kínai turnéja után értünk
el, két alkalommal is jelölték már
Harmónia-díjra az ifjúsági kategóriában.
Prímás és brácsás – ez utóbbi hangszeren folytatja tanulmányait a
Besztercebányai Művészeti Akadémián, de ha kell, előveszi a hegedűjét is, s azon kevesek közé tartozik, akiknek nem okoz gondot egy
klasszikus cigányzenekar felállítása.
„Más kérdés, hogy manapság már

nem igen van szükség klasszikus
cigányzenekarra. Azt hiszik, ha van
egy hegedű és egy brácsa, az már
bőven elég, találkoztam az utóbbi
időben cigányzenekarban harmonikával és zongorával is” – teszi hozzá
Béla, aki felháborítónak tartja, hogy
így megalázzák a klasszikus cigányzenét.
Béla az idén végzi a besztercebányai
Művészeti Akadémia harmadik évfolyamát, igaz, az egyetemen egyre
kevesebbet látják, a naptára ugyanis zsúfolásig van koncertekkel, s
bizony, nagyon sokszor kell nemet
mondania egy-egy meghívásra. Béla
tavaly ősszel a saját cigányzenekarával mutatkozott be a tavalyi sajógömöri Czinka Panna Fesztiválon,
ahogy a saját szervezésükben már
harmadik alkalommal megrendezett balogfalai nótaesten is, amely
egyre népszerűbb a régióban és neves nótaénekeseket is megmozgat,
2016-ban például Rigó Mónika volt
a díszvendég, aki nem mellesleg
Béla unokanővére. Nyáron Németországban vett részt egy mesterkurzuson, míg a sajórédei kurzuson már
ő maga is tapasztalt tanárnak számít.
Tavalyelőtt bekerült a Dobrá muzi-

ka együttesbe, az együttes két évig
közös projekt keretében mutatkozott
be a La Gioa énekegyüttessel, s a sikert bárhol az országban borítékolni
lehetett. Advent idején a Lasperanza
vonóskvartett tagjaként különleges öt koncertben lehetett része két
amerikai fekete bőrű énekessztárral,
Natascha Wright-tal és Alfred MacCrary-vel, akik annak idején Michael Jacksonnal és Whitney Houstonnal is énekeltek együtt. Az ősz egyik
csúcspontja a gyetvai jeles cigányzenész, Rinaldo Oláh emlékére kiadott CD volt, amelynek december
elején volt a bemutatója Gyetván
teltház előtt.
Az év utolsó napjait Béla Kínában
töltötte egy alkalmi zenekarral,
amelyet Juraj Čižmarovič Kölnben
élő és dolgozó hegedűművész, koncertmester vezetett. „Fantasztikus
élmény volt, de nem biztos, hogy
még egyszer belevágnék”, – mondja Béla, aki társaival együtt a két
hét alatt 13 koncertet abszolvált,
úgy, hogy közben több mint tízezer
kilométert utaztak. Többnyire repülőn, de volt, amikor gyorsvasúttal
is, amely 300 kilométeres sebességgel száguldott. Kínában a kará-

csonyt megünneplik, de az új évet
nem, az ugyanis náluk február 16-án
kezdődik, akkor lépnek át a Kakas
évéből a Kutyáéba. „Az első héten
jó pár kilót lefogytam, ugyanis nem
volt könnyű hozzászokni az ottani
kajákhoz” – emlékszik vissza kínai
útjára Béla, aki nehezen emésztette
meg a csípős ételeket, s azt, hogy a
kínaiak a rizst is rizzsel eszik. Bár
Sanghaj vagy Hongkong is nagyon
modern világot mutat, nagyon sok
a kosz és a szmog is, igy sokszor
nekik is maszkot kellett viselniük.
A 13 koncert során Rossini, Csajkovszkij, Dvořák és Strauss művekkel ismertették meg a kíniakat.
„Érdeklődőkből nem volt hiány, de
meglehetősen hűvösen fogadták a
számukra szokatlan zenei világot”
– értékeli Béla a koncerteket, a két
kínai ráadásszám viszont mindenért
kárpótolta őket, amelyet állva, ovációval fogadtak.
A télvégi hónapok sem ígérkeznek
csendesnek Botos Béla Bumbi számára, hiszen javában tart a farsangi
báli időszak, s a Dobrá muzika sem
pihen, ahogy az egyetemi kötelességeinek is eleget kell tennie.

Káli Krisztián a fotózás bűvöletében

Négy éve jött haza Pozsonyból, s nem bánta meg. Tornalján felépítette
a saját cégét, s ma már eljutott oda, hogy sokkal több időt szentelhessen szenvedélyének, a fotózásnak. Káli Krisztián idén az első önálló
kiállítására készül, amely ötvözi a fotózást és a költészetet.
Borostás, a harmincas éveiben járó fiatalember ül velem szemben, kezében az elmaradhatatlan fényképezőgéppel. Fotósként, portréfotók avatott
szakértőjeként már évek óta ott van a tornaljai és gömöri köztudatban. Mivel édesapja hivatásos fotós volt,
látszólag nem volt nehéz elindulnia ezen a pályán. „Apu
villanyszerelőnek tanult ki, de korán eljegyezte magát a
fotózással, s nyolcéves koromban már én is gépet fogtam a kezembe” – emlékszik vissza a kezdetekre. „Nem
szeretem a műtermi fotózást, amely számomra túl mesterséges, ha lehetőség van rá, sokkal inkább választom
a szabadtéri munkát, s nagyon szeretek például gyerekekkel dolgozni, mert ők még sokkal természetesebbek
és őszintébbek, mint a felnőttek, s ez a tiszta sugárzás
szinte tapintható a róluk készült képeken is.” Krisztián azt is elárulja, hogy minden portréfotózás előtt leül
beszélgetni a klienseivel, legyenek azok gyerekek vagy
felnőttek, mert nem elég a nívós technika, egy fotósnak
nagy szüksége van empátiára és pszichológiai képességekre is. Krisztián bár gyerekkora óta fotózik, a tornaljai érettségi után közgazdászként végzett Pozsonyban.
„Nagyon szerettem Pozsonyt, de könnyű szívvel jöttem
haza, mert számomra a gömöri táj a legcsodálatosabb,
amit szeretnék a képeimen is megörökíteni.” A portréfotózás mellett a gömöri táj fotózása a szívszerelme, s ezekből a képeiből
szeretné az első kiállítását is megnyitni Tornalján. Ezekhez a képekhez ír
verseket Dadka Csóri, amelyek az elképzelései szerint szerves részét képezik majd a kiállításnak.
Pozsonyból való hazatérése után létrehozta a saját cégét, amelynek elsőd-

leges prioritása weboldalak szerkesztése és működtetése, de természetesen
kiemelt helyet kapott maga a fényképkészítés is. A 2016-os esztendőnek
a nyolcvan százaléka a cég felépítésére ment el, fel kellett szerelni a céget megfelelő kvalitású emberekkel és technikával, s betörni a piacra. Elsősorban a portréfotózás érdekli, hiszen ilyenkor személyes kapcsolatot
lehet kialakítani az ügyfelekkel, s ahány kliens, annyi személyiség. „Ma
már megtehetem, hogy nem vállalok el mindent, amire felkérnek, például a
lakodalmakat kifejezetten nem szeretem. S mindig izgat, miért is engem választanak? Ha valaki rögtön arra
kíváncsi, mennyiért is dolgozom, arra többnyire nemet
mondok. Számomra az ár különben is az utolsó helyen
szerepel. De sok olyan ügyfél is volt már, aki azzal
keresett meg, hogy »Téged akarunk, hogy fotózz!«, s
ennél többet nem akarhat ebben a szakmában az ember.” Tagja a Szlovák Fényképészek Szövetségének,
s amikor megkérdezem, hogy vannak-e tanítványai,
nemmel válaszol ugyan, de hozzáteszi, egy kisszebeni iskolában tartott már fotóskurzusokat, mentorként
van jelen az ottani szakkörben, s minden héten feladatokkal látja el a szakkör tagjait. „A régióban számos
tehetséges fotós van, többekkel dolgoztam már együtt,
s ha igény mutatkozott, akkor segítettem is őket. Említhetném Tomolya Lászlót, Tóth Viktort, Gál Tamást
vagy Kresnye Andrást, aki saját magát építette fel szinte a semmiből, s nagyon felnézek rá, mert hihetetlenül
tehetséges.”
Krisztián nagy szerelme a repülés, a motorkerékpározás és az utazás, bár eddig még csak Európában járt,
az elkövetkező években szeretne eljutni Indiába, Kanadába és Alaszkába
is. „Amit csinálok, azt szenvedéllyel és lelkesedéssel teszem, s ez mindig mérhetetlen energiával tölt fel” – vallja magáról és a munkájáról Káli
Krisztián, akinek a nevével mind a marketing, mind a fotózás területén
sokat fogunk még találkozni az elkövetkező évek folyamán.
Az oldal anyagát írta: jdj, fotó: kalisphoto.eu és kresnye

hu.rimavskasobota.sk

10

Tóth Elemér emlékére

Február 15-én ünnepelte 75. születésnapját a tágabb régió egyik legjelentősebb
irodalmára, Oravecz Imre költő, író,
műfordító, egyebek mellett A hopik könyve,
az Ondrok gödre, illetve a tavaly (ismét)
megjelent Héj és a Kaliforniai fürj című
könyvek szerzője. Oravecz a Heves megyei
Szajlán született, s ma is ott él

A selmecbányai fedett uszodában elkezdődött az idény úszóink számára is.
A versenyen a rimaszombati klubot 14
úszó képviselte, akik összesen 20 érmet
(köztük 7 aranyat, 6 ezüstöt és 7 bronzot)
hoztak haza. A legkiemelkedőbb teljesítményt Sofia Klementová nyújtotta, aki 6
aranyat és 1 bronzot gyűjtött be, a hetedik
aranyat Linda Skruteková szerezte, aki
2-2 ezüstöt és bronzot is elhozott. A többi
rimaszombati érmen Martin Tengler
(2 ezüst és 1 bronz), Marek Tengler (2
bronz), Peter Haás (1 ezüst) és Ela
Valachová (1 ezüst és 1 bronz) osztozott.

Huszonötödik alkalommal rendezték meg
a rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola kispályás
focitornáját, amelyen öt csapat vett részt.
A versenyt a cserencsényi Reedukációs
Központ csapata nyerte az alapiskolák
közös csapata és a rimaszombati Ivan
Krasko Gimnázium csapata előtt.
A negyedik helyen a hazaiak, s az idén az
utolsó, ötödik helyen a sokszoros győztes
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola csapata végzett.
A torna gólkirálya a cserencsényi Róbert
Wereszký lett, a legjobb játékosnak az
alapiskolák közös csapatában szereplő
Marek Valkučákot választották.

Az idei téli olimpiát (Pjongcsang) sem
hagyta ki az Új Szó rimaszombati munkatársa, Bőd Titanilla, akinek élménybeszámolóját következő számunkban
olvashatják.

Tornalján értékelik ki
a régió legjobb sportolóit

Négymillió forintnyi adomány jut el az
idei, sorrendben 26. alkalommal Salgótarjánban megrendezett Gabora Gála
jótékonysági öregfiúk teremlabdarúgó torna kedvezményezettjeihez. A telt ház előtt
lebonyolított sporteseményt az esélyeknek
megfelelően a Real Madrid öregfiúk
csapata nyerte. A gálán rimaszombati
szurkolók is szép számmal részt vettek.

A rimaszombati székhelyű Járási
Testnevelési Szövetség, Besztercebánya
Megyei Önkormányzata és Tornalja
Városa szervezésében 52. alkalommal
kerül sor Gömör és Kishont legjobb
sportolóinak a kiértékelésére. Az ünnepi díjátadásra március 2-án, pénteken
kerül sor 17.00 órától a tornaljai
Tompa Mihály Városi Művelődési
Központban.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy
az aktuális sporteseményekről szóló
beszámolókat a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk)
találják meg.

Úgy próbáltam s próbálok élni,//
hogy a papnak – majd ha kaparnak – //ne kelljen valótlant beszélni!” – írta pár évvel ezelőtt
testamentumnak szánt versében
Tóth Elemér, Tompa Mihály kései
hanvai utóda, aki alig pár héttel
78. születésnapja után visszaadta
a lelkét a Teremtőjének.
2010-ben találkoztam vele Pozsonyban napra pontosan, amikor azt a bizonyos kerek hetvenediket ünnepelte, s egy borozóban hosszas eszmecserét
folytattunk. Mintha időtlen idők óta ismertük volna egymást, folyt a szó, s közben megelevenedett egy pályakép,
amelynek első állomásai a helyi iskola mellett Rimaszécs
és Tornalja voltak. Innen Pozsonyba került magyar-testnevelés szakra, majd mint olyan sokan mások Gömörből,
ő is beállt zsurnalisztának. Előbb a Szabad Földműves,
majd az Új Ifjúság munkatársa lesz, ez utóbbinál előbb
riporter, rovatvezető, s utóbb főszerkesztő-helyettes is, de
ennek véget vetett a husáki normalizáció. Ugyan marad
még egy ideig a lapnál, de igazi énjét a Tábortűznél találja
meg, amelynek nyugdíjba vonulásáig a főszerkesztői tisztét látja el. „A gyerekekhez nem szabad lealacsonyodni,
hanem fel kell hozzájuk emelkedni” – mondja, amikor
a gyerekversekről, a gyerekirodalomról beszél, de hát
könnyű neki, hisz meghagyták őt az istenek örök gyereknek. Versek mellett karcolatokat és novellákat is elkövet
olykor-olykor, de amikor rátalált a Tábortűz, ő gyorsan
rátalált a gyerekekre, a verseiből nem a tudálékos felnőtt
próbál tanácsokat osztogatni, hanem ő maga válik ismét
gyerekké. Sokat fordított a szlovák irodalomból is. Első
verseskötetét A halak a mélyben úsznak címmel 1965ben adják ki, ezt követi a Ketten, Kérgek, Csillagrózsa,
Sárga, mint a Nap, Csillagménes, Tegnapelőtt, kiskedden,
az Őszi kert, a Mese az aranykalapácsról, a Hol laknak a
sünik?, a Pitypang, a Tölgyek, A bátor nyúl, a Magányom
erdejében vagy a 2013-ban napvilágot látott Örökös
szerelem gyűjteményes kötete, amelyben ars poeticája
megvallásához Márait hívja segítségül: „Azzal kezdődik,
hogy nagyot írni. Később szépet akarsz írni. Még később
hatalmasat, erkölcsöset, arányosat. Aztán eljön a sztrájk
ideje, s a pillanat, mikor már csak igazat akarsz írni. S
észreveszed, hogy az igazság nagy is, szép is, hatalmas,
erkölcsös és arányos is. Ilyen egyszerű? Ilyen rettenetes
egyszerű!”
„Magyar csak addig lehetsz,//amíg nyelvedet őrzöd.//
Ezer év csodája ez,//akár a saját bőröd” – írta Vers az
anyanyelvről című versében, s Tóth Elemér nagyon sokat
tett azért, hogy ez a közösség megőrizze-megtartsa egyre haldoklóbb anyanyelvét. „Ha hazamegyek – tudom,
Hanva vár –, //a szívem csapong, mint egy kismadár.//
A Sajó völgye úgy terül elém,//akár a legszebb magyar
költemény. Tóth Elemér most végleg hazatért hőn szeretett szülőföldjére.
Juhász Dósa János, fotó: Görföl Jenő
Elhunyt Agócs Zoltán építészmérnök (1938 április 24-én született
Füleken), egyetemi tanár, tanszékvezető professzor, aki számos
csehszlovákiai és külföldi híd és
acélszerkezet tervezésében vett
részt. Egyik kezdeményezője volt a
Párkányt és Esztergomot összekötő
Mária Valéria híd újjáépítésének.
Részt vett a pozsonyi Duna-hidak
és a dunaújvárosi Duna-híd megtervezésében, munkatársaival ő tervezte a legújabb pozsonyi Duna-hidat, az
Apollót is.

