Az elmúlt napok
margójára
Közel két év után Robert Fico
ismét kihelyezett kormányülésre
hívta minisztereit a Rimaszombati járásba. De nem tértek vis�sza a két évvel ezelőtti „tetthelyre”, Rimaszombatba, hanem
biztonságosabb helyet kerestek,
amit meg is találtak, mégpedig Nyustyán.

Tompa Mihály talpig hóban
Pósa Judit felvétele

Az egész országot megdöbbentette
Ján Kuciak oknyomozó újságíró
és élettársa brutális meggyilkolása.
Lapunk 4. oldalán Pavel Sibyla
írását olvashatják.
Fotó: amb

Nyustyán tartott kihelyezett kormányülést
a szlovák kormány, amely döntött a rimaszombati-szabópusztai börtön megépítéséről is.
Részletek a 2. oldalon
Tizenhetedik alkalommal rendezték
meg a Ferenczy István Képzőművészeti
Versenyt, amelynek
díjátadására a Tompa
Mihály Alapiskolában került sor.
Fotó: gecse

Már azt hittük, hogy az idén
végleg elkerül minket a tél.
De megjött – téli örömök.

Tamásfalán is báloztak.

Fotó: gecse

S hogy miért is említek „tetthelyet”? Ugyanis
2016 június 24-én Rimaszombatban fogadták el
az ún. akciótervet, amely elsődleges feladatául
az ország legelmaradottabb területei közé tartozó
Rimaszombati járás felzárkóztatását tűzte ki célul.
Az akkori határozat egyik kulcspontja az R2-es
gyorsforgalmi út folytatása volt a Lónyabánya-Osgyán, Osgyán-Zeherje, Zeherje-Bátka és a Bátka-Füge szakaszokon. A miniszterelnök Ján Kuciak újságíró maffiamódszerekkel elkövetett brutális
meggyilkolása után nem vett részt az ülésen, de
ez mit sem változtat azon, hogy konstatáljuk, ez
utóbbi feladat sem lesz teljesítve, a határidők teljesíthetetlenek, s egyértelmű az érdektelenség, főleg
a Nemzeti Autópálya Társaság részéről a feladat
végrehajtására...
Az sem szokványos, hogy a kormány kihelyezett
ülésére ne hívják meg a járási központ megválasztott vezetőit. A polgármester vagy az alpolgármesterek első kézből adhattak volna információkat, s
tájékoztathatták volna a kormány képviselőit a régió és egy 23 ezres lélekszámú járási város legégetőbb gondjairól, s egyúttal figyelmeztethették volna a kormányt a be nem tartott ígéreteire. De mivel
erre nem kaptak lehetőséget, így azt sem tudták
megkérdezni, mi is van a két éve megígért 2 ezer
új munkahellyel és azzal a 2,5 millió euróval, amelyet az akcióterv szerint a 2016-os illetve 2017-es
esztendőben kellett volna befektetni a járásunkba.
Az autópályát lassan el is feledhetjük, nem úgy a
közelgő Nemzetközi nőnapot, amelyet mi valószínűleg tisztelettudóbban ünneplünk meg, mint
maga a kormányfő, aki a cseh szociáldemokraták
kongresszusán az alábbi megjegyzést engedte meg
magának: „Ha a kupleráj nem működik, akkor a lányokat kell lecserélni és nem az ágyakat”.
Úgy gondoljuk, Robert Fico ezúttal nem tévedett.
Minél előbb lecserélik azokat a bizonyos lányokat a kormányában, annál hamarább eltűnik ez az
egész nem működő kupleráj, s végre talán ez a régió is egy új esélyt kap egy tisztességesebb jövőre. Nem beszélve magáról az államról, amelyet a
maffiával szoros szimbiózisban élő oligarchák irányítanak, akik újabban már újságírók kivégzésétől
se riadnak vissza…
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Kormányülés egy kettős gyilkosság árnyékában
Amíg két éve a brexit, az idén Ján
Kuciak oknyomozó újságíró és
élettársa ellen elkövetett brutális
gyilkosság árnyékolta be a szlovák kormány kihelyezett gömöri
ülését Nyustyán, amelyen döntöttek a Rimaszombatba tervezett új
büntetés végrehajtási intézet megépítéséről is.
Egyperces néma csenddel vette kezdetét a szlovák kormány nyustyai
kihelyezett ülése a helyi városházán,
amelyre a Nagymácsédon elkövetett
kettős gyilkosság miatt nem vett
részt se Robert Fico miniszterelnök,
se Robert Kaliňák belügyminiszter. Az ülést Fico helyettese, Lucia
Žitňanská (Most-Híd) igazságügyi
miniszter vezette. A találkozóra
meghívást kaptak a gömöri akciótervben szerepet vállaló szervezetek képviselői, s a régió nagyobb
településeinek polgármesterei, a
rimaszombati polgármestert viszont
ezúttal nem hívták meg, holott az
ülés egyik legfontosabb programpontja a rimaszombati-szabópusztai
új börtön megépítésének jóváhagyása volt.
Ahogy decemberben Nagyrőcén,
úgy Nyustyán is a kormány értékelte a 2016-ban Rimaszombatban
elfogadott akciótervvel kapcsolatos
eddigi lépéseket, s mint Žitňanská
elmondta, elsődleges céljuk volt
a nyustyai ülésen, hogy a legérintettebbekkel vegyék át, mi az, ami
működik, s mi az, ami nem. Szeretnénk, ha az itt lakók ne érezzék úgy,
hogy Szlovákia Nyitránál végződik,
s mivel maguk tudják a legjobban,
mire is van szükségük, várjuk folyamatosan a régióból érkező javasla-

tokat – hangsúlyozta az igazságügyi
miniszter. A legnagyobb támogatást
eddig az Ulický kőfaragó cég kapta
mintegy 750 ezer € értékben, amely
25 új munkahely kilétrehozását is
jelenti. Mint a miniszter kifejtette,
főleg olyan projektek támogatásában érdekeltek elsősorban, amelyek
segítenek új munkahelyek létrehozásában. Két évvel ezelőtt a 20162020-as időszakra mintegy 6 millió
€ támogatás felhasználását irányozták elő, ebből eddig több mint 520
ezer eurót használtak fel. Rimaszombat 150 ezer eurót kap játszótér
kialakítására, de támogatást kapott
egyes projektjei megvalósítására
Nyustya, Tiszolc, Bátka, Csíz, Darnya, Ajnácskő, Gesztete, Feled, Klenóc, Jánosi, Barca, Rakottyás és Taj-

ti is. Az ülésen részt vett Ján Lunter
megyeelnök is, aki szintén hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja
a megye déli régióinak a fejlesztését
és felzárkóztatását, s létrehoznak
egy, a déli régiók fejlesztéséért felelős intézményt, amely a mindenkori
megyei költségvetés egy százalékából gazdálkodhat majd.

Március elsején
tartotta ötödik
ülését a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat, mégpedig a
besztercebányai
Városi Hivatal
tanácstermében.
Az ülésen végre
érdemi döntések
is születtek, két
alelnököt választottak Stanislav Horník (független) és Ľubica Laššáková (SMER-SD) személyében, és megválasztották a tíz szakmai bizottság
vezetőit is.
Létrehoztak egy elnöki megbízott pozíciót is, amelyet az MKP-s Csúsz
Péter lett, akinek az irodája valószínűleg Rimaszombatban lesz majd.
Az MKP képviselőinek egy bizottsági elnöki, valamint egy bizottsági alelnöki posztot sikerült megszerezniük. A külkapcsolati bizottság elnöke az
apátújfalusi Jámbor László lett, míg Rigó László rimaszombati alpolgármester az iskolaügyi bizottságban az alelnöki posztot töltheti be. Módosították
a költségvetést is, mintegy három millió € került újrafelosztásra. Ebből az
összegből részesül a rimaszombati nyugdíjasotthon és a Gömör-Kishonti
Múzeum is. A testület következő ülését március 26-án tartja Losoncon.
jdj, fotó: cziprusz

Az ülés legfontosabb döntése a Rimaszombat Szabópuszta városrészébe tervezett új börtön kiépítését
érintette, amelyről az este folyamán
a rimaszombati Városi Művelődési
Központban egy, a Naša Sobota Polgári Társulás által szervezett beszélgetésen külön részleteket is elárult
a miniszter illetve Milan Ivan, a
Szlovák Büntetés-végrehajtási Szervezet országos parancsnoka. Mint
a miniszter hangoztatta, jelenleg
18 börtön működik Szlovákiában,
amelyekben 10 193 elítéltet tartanak fogva. Az EU-s követelmények
miatt bővíteni kell az egy főre jutó
négyzetméterek számát (ez az EUban 4 m²), s az országban az elmúlt
harminc évben nem épült hasonló
büntetés-végrehajtási létesítmény.

ni, paradox módon azok a helyek,
ahol börtön van, biztonságosabbak,
ugyanis sokkal több a rendőr a területen, s Szlovákiában az elmúlt húsz
évben nem akadt példa arra, hogy
veszélyes bűnöző elmenekült volna.
S hogy miért döntöttek Rimaszombat mellett? Egyrészt azért, mert ez
az a régió, ahol nincs ilyen intézmény Szlovákiában, másrészt Rimaszombatnak vannak tapasztalatai
a börtönléttel kapcsolatban, annak
idején a Járásbíróság mögötti épület
(amely ma pszichiátriai a kórházhoz
tartozik) börtönként funkcionált, a
kilencvenes években pedig az állam
az egykori dohánygyár épületében
szeretett volna börtönt kialakítani,
de végül erre a lakosság tiltakozása
miatt is nem került sor.

Az új létesítményben több mint
800 elítéltet tudnak majd elhelyezni (akár életfogytiglani büntetésre
ítéltek elhelyezésére is alkalmas lesz
a létesítmény), s mintegy 340 főt is
tudnak majd alkalmazni. Žitňanská
a helyiek megnyugtatására (a találkozón több mint kétszázan vettek
részt) fontosnak tartotta elmonda-

Milan Ivan azt is elmondta a fórumon, hogy tárgyaltak Lívia Koósovával, a Munkaügyi Hivatal
vezetőjével is, s már jövőre elkezdődhetnek azok a tanfolyamok,
amelyek szükségesek az egyes munkahelyek betöltéséhez. Ivan szerint
több mint 340 új munkahelyről
van szó (adminisztratív munkaerő,
börtönőrök, konyhai alkalmazottak, karbantartók, sofőrök stb.), de
a város egyek cégei is jól járhatnak
majd, hiszen például pékséget nem
hoznak létre, friss pékárura és egyéb
élelmiszeripari termékekre naponta szükség lesz a létesítményben.
A börtön építése a tervek szerint már
jövőre elkezdődhet, s ha minden a
tervek szerint halad, akkor azt 2021ben át is adhatják majd. Az építkezés
tervezett összköltsége elérheti az 58
millió eurót.
jdj, fotó: amb

Harmadik alkalommal
rendezték meg az Ös�szetartozás napját Gömörben, ezúttal Feleden, ahol az elmúlt egy
esztendő eredményeit
értékelték, s egyúttal
Nemzetközi nőnap közeledvén a hölgyeket is
köszöntötték.
A Magyar Közösség Pártja, a Via Nova Ifjúsági
Csoport, a Baráti Körök, valamint a FeMaRo a Hogyan tovább gömöri magyarság? és a Hogyan tovább felvidéki magyar közösség? kérdésre keresték a választ. A teltházas találkozón részt vett Menyhárt József, a Magyar
Közösség Pártja országos elnöke is. Közösségépítés, a magyar családok
fenntarthatósága, munkahelyteremtés és infrastruktúraépítés – ezek voltak
a találkozó kulcsszavai, amelyen a rimaszombati történéséket Juhász Péter
megyei képviselő értékelte. Cziprusz Zoltán megyei képviselő az est folyamán bejelentette, hogy hamarosan Rimaszombatban megnyílik majd az ún.
Tompa Központ, amely tettre kész fiatal magyar emberek közös projektje.
Emellett szeretnék megalapítani a Gömör-Nógrádi Vállalkozók Szövetségét, amely elősegítheti a térség fejlődését, fellendítését. Auxt Ferenc megyei
képviselő javaslatára a feledi találkozó résztvevői egyperces néma csenddel
emlékeztek meg a pár napja meggyilkolt újságíróra és élettársára.
jdj

Gömöri Hírlap
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Brüsszelben és Szófiában jártak
az Együtt Gömörért képviselői
2015-ben alakultak, s elsősorban a régió roma
lakosságának érdekképviseletét tűzték ki célul maguk elé. A szervezet vezetői a romák
összefogása mellett számos külföldi fórumon
is képviselték a gömöri romák érdekeit, nemrég Brüsszelben és
Szófiában jártak.
A szervezet főtitkára, Horváth Csaba
előbb Brüsszelben
képviselte a gömöri
cigányságot, majd
Bari Aladár elnökkel,
nemesradnóti
polgármesterrel
egyetemben Szófiában járt, ahol az
OSF – Nyílt Társadalom Intézet meghívására nemzetközi
konferencián vett részt Szófiában. A konferencia témája a roma közösségek magasabb részvétele és lehetőségei a politikában Európában.
A konferencián tárgyalásokat folytattak a régió
gazdasági fejlődéséről és a roma közösség életszínvonalának növekedésének lehetőségeiről is.
Konkrét javaslatokat is előterjesztettek, amelyek
elnyerték a partnerek tetszését, így a megbeszélések már áprilisban folytatódnak. Meghívásukat elfogadta Göncz Kinga egykori magyar
külügyminiszter (Göncz Árpád köztársasági
elnök lánya) is, aki az OSF kuratóriumának

Rég volt – de volt

elnöke, valamint az OSF budapesti vezetői is.
A konferencián több ország, így a hazaiak mellett Görögország, Olaszország, Magyarország,
Csehország, Románia, Macedónia, Albánia
és Nagy-Britannia roma vezetői vettek részt.

A szervezet tavasszal közgyűlésre készül, amelyen új tagok felvételére is számítanak. Jelenleg
négy járásból (Rimaszombat, Rozsnyó, Nagyrőce, Losonc) 21 tagjuk (köztük 6 falu és 14
szervezet) van, de szorosan együttműködnek az
amerikai NDI – Nemzetközi Demokratikus Intézettel is, ahogy Ravasz Ábel roma kormánybiztossal és helyettesével, Vavrek Istvánnal is.
Az elmúlt hónapokban több fontos projektet is
elindítottak, így Martonfalán ökobrikett előállítását kezdték el egy projekt keretében.
jdj, fotó: a szervezet

Lezárult a szavazás,
a végleges döntésre várnak
Február 28-án lezárult a szavazás
(Žihadielko), s már
csak a végső döntésre
várunk. A hitelesítés
után legkésőbb március 14-ig eredményt
kell hirdetniük a játék szervezőinek, s
akkor végre kiderül, mely városok is jutottak új játszótérhez.
Minden kategóriában az első két helyezett kap új játszóteret, s az
utolsó ismert eredmények arra utalnak, hogy a játékban harmadik
alkalommal induló Rimaszombatnak végre kijött a lépés, és az idén
egy új játszótérrel lesz gazdagabb városunk. Az utolsó ismert adat
118 634 szavazatról tanúskodott. Naponta lehetett szavazni, s akadtak olyanok is, akik maximálisan kihasználták a lehetőséget. Bár a
végső döntés még várat magára, a játszótér helyét már kiválasztották,
s az egykori városi strand közelében épül majd fel. Sőt elkészülhet a
közlekedési játszótér, amelyre a kormány nyustyai kihelyezett ülésén
150 ezer eurót hagyott jóvá.

Új fenntartója van a SSOŠ –
Magán Szakközépiskolának

2018. január 1-jétől a rimaszombati SSOŠ-Magán Szakközépiskolának új fenntartója van Greksa Zoltán személyében, akit a
környékünkön sikeres vállalkozóként ismerhetnek (Greko és
Greksa Fashion üzletek, valamint a Greko Catering gasztronómiai vállalkozás üzemeltetője). Az új fenntartó terveiről az iskola
weboldolalán olvashatnak: www.ssosrs.sk

Új rovatunkban régi képeken mutatjuk
be a várost, a
régiót, annak
ismert és kevéssé
ismert
személyiségeit. A magyar
színjátszás 200
évét bemutató
vándorkiállításon találkoztunk Kolbay Ildikó énekesnő (szoprán) nevével, aki Rimaszombatban született 1898 január 24-én.
Apja királyi törvényszéki elnök volt.
Zeneakadémiát végzett Budapesten, ezt
követően Pozsonyban és Kassán lépett
fel. Innen Janovics Jenő Kolozsvárra hívta. 1922 és 1924 között a társulat zenei
előadásainak egyik erőssége, a kincses
város közönségének dédelgetett kedvence volt. 1923 decemberében Budapesten
fellépett a Városi Színház Szabados Béla
Menyasszonyháború című operettjének
női főszerepében, s a következő évadban a színház tagja lett. Szeged, ismét
Kolozsvár, majd Miskolc következett.
Az 1927/28-as évadban százhúszszor lépett fel Kolozsvárott. 1930 január 6-án
Miskolcon a Sybill címszerepében búcsúzott a közönségtől. Ekkor férjhez ment és
elhagyta a pályát. 1932-ben hunyt el.

Állásajánlatok
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)
Rimaszombat Városa állásajánlatot hirdet 2018. május elsejei feltételezett
belépéssel karbantartó-fűtő-gépkocsivezető munkakakör betöltéséhez.
Az illető bebiztosítja a Városi Hivatal épületeinek működését, üzemeltetését Rimaszombatban, beleértve a gáztüzelésű kazánok kezelését; kézműves, javítási
és karbantartási tevékenységeket végez; kiküszöböli a Városi Hivatal épületeinek technikai hiányosságait és meghibásodásait; a feladatai közé tartozik a gázkazán vezérlése az üzemeltetési utasításoknak megfelelően; a téli hónapokban
bebiztosítja a Városi Hivatal épületei körül az udvar és a járdák tisztítását, téli
karbantartását; szükség szerint helyettesíti a Városi Hivatal gépkocsivezetőit.
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés, szakmai alkalmasság: szakközépiskolai végzettség érettségivel – műszaki irányzat előnyben részesül; középiskolai végzettség szaklevéllel – lakatos, vízvezeték-szerelő, elektrotechnikusi irányzat előnyben részesül; érvényes tanúsítvány a nyomástartó edények és
100 kW feletti teljesítményű gázkazánok működtetéséről; érvényes tanúsítvány
a szakmai alkalmasságról az elektrotechnika területén – előnyben részesül.
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen
„Pracovná ponuka – údržbár, kurič,vodič – NEOTVÁRAŤ“ feliratú zárt
borítékban, legkésőbb 2018. 3. 12-én 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9,
Rimavská Sobota, 979 01.
Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket,
kizárják a pályázásból.
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Megöltek egy újságírót

hu.rimavskasobota.sk

Még mindig gyűjtik
az aláírásokat

Interneten (www.jogaink.hu)
és a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban is aláírható a Minority SafePack,
egymillió aláírás a sokszínű
Európáért elnevezésű petíció.

Megöltek egy újságírót. Egy újságírót. Ezért
öltözzön egy ország feketébe? Igen, ezért.
A legfontosabb, amit 1989-től vártunk, az
a szabadság és az igazságosság volt. Szabadok vagyunk, és ezt mindenki a lehetőségei
és képességei szerint használja ki. Van, aki
utazik, más otthon ül, van, aki a szabadság
játékszabályai szerint él, mások azt megsértve. S mi van az igazságossággal?
Biztosan vannak olyanok, akiket minden, a legkisebb szabálysértés miatt
elért a büntetés. S ennek így is kell lennie. De ez még nem igazságosság.
Mert akadnak olyanok is, akik lopnak, hazudnak, méghozzá nagyban, s ezt
még csak nem is szégyellik, hanem dicsekednek vele. Ezeket nem éri utol
az igazságszolgáltatás. S amíg ez nem változik meg, bizony sokan érezhetik
úgy, mégpedig jogosan, hogy egy tisztességtelen országban élnek. Ugyanis
egy jogállam alapja az, hogy az igazságszolgáltatás egyformán mindenkire
vonatkozik.
Megöltek egy újságírót. Egy fiatalembert, aki cikkeiben kivizsgálatlan, így
büntetlenül maradt adócsalási ügyekről írt. Nem ő (volt) az egyetlen. Szlovákia gazdag ország, mert sok tisztességes és igazságra éhes újságírója van.
Szlovákia gazdag, de igazságtalan ország, mert ezeket az újságírókat az elmúlt években főleg megvetés érte. Azoktól is, akik most a közösségi oldalukon megdöbbenésüket és részvétüket fejezik ki Ján Kuciak és élettársa
meggyilkolása miatt. Sokan még nem értik? Az újságírók voltak és jelenleg
is az elsők, akik az önök nevében is szólnak az igazságtalanságok és hazugságok miatt. S ők azok, akik a végsőkig harcolni is fognak, amikor a többiek
már rég feladták.
Megöltek egy újságírót. Előtte őt és a kollégáit leköpték, kinevették, lealacsonyították és hülyének nézték. Kik? Azok, akiknek a társadalom igazságosságát kellene biztosítaniuk. De elégtelen munkát végeznek, s ezt mi
mindannyian tudjuk, látjuk, s ők tudják, hogy mi tudjuk. Ezért is annyira
frusztráltak, hogy azokat az újságírókat köpködik, akik ezt a szemükbe
mondják.
Sok politikus azt hiszi, ha eléri, hogy az újságírók hitelüket veszítsék, ezzel az ő szavahihetőségük emelkedik. De nem fogják fel, hogy az újságírók
leköpésével megnő a „kočnerek, kmotríkok, výbohok” öntudata. S aztán
sokkot kapnak, ha az újságokban elolvassák a sokkoló hírt: Megöltek egy
újságírót.
Ott, ahol elveszik a bizalom az emberek iránt, akik az igazságosságért küzdenek, megnő a csalók és gazemberek önbizalma. Gondoljon erre miniszterelnök úr, ha legközelebb kedve támad újságírókat és civileket mocskolni.
Igen, vannak ebben az országban tisztességtelen, lusta és elfogult újságírók
is. Ahogy bizonyára vannak tisztességtelen pékek is. De senki nem mocskolja őket élő egyenes adásban. S ha netán mocskolná is, és a pék a vásárlók
elpártolása miatt bezárná a boltját, arra is mi fizetnénk rá, hisz emelkedne a
péktermékek ára. Ha lassacskán megszűnnek a független sajtótermékek, s
tisztességes újságírók maradnak munka nélkül, arra mindannyian ráfizetünk,
hisz a szabadság sérül. S az igazságosságról pedig továbbra is csak álmodozhatunk, ahogy álmodozhattunk 1989 előtt is.
Megöltek egy újságírót. Ma még tehetünk azért, hogy ez a szörnyű esemény
egyedüli legyen Szlovákia történelmében. Még mindig vagyunk annyira szabadok, hogy harcolhassunk az igazságosságért. De van elég elszántságunk
is? A lehetőség még adott, éljünk hát vele!
Pavel Sibyla, Denník N (ford.: jdj)

A Minority SafePack vagy Minority SafePack Initiative, teljes nevén
Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
(Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért) egy európai polgári kezdeményezés, melynek
célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos
területei az európai uniós jog részei legyenek. A kezdeményezéssel
akkor foglalkozik érdemben az Európai Bizottság, ha 2018. április
3-ig összesen több mint egymillió hiteles aláírást sikerül összegyűjteni az Európai Unió legalább hét tagállamában. Európában hozzávetőlegesen 340 történelmi kisebbség él, lélekszámuk meghaladja a
százmilliót. A jogaikért indított petíciót 2017-ben a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója is felkarolta. Ez a legnagyobb
olyan szervezet, amely az őshonos nemzeti kisebbségek jogait védi
a nemzetközi szervezeteknél, elsősorban az Európai Unióban, az Európa Tanácsnál, valamint az ENSZ-nél és az EBESZ-nél. A FUEN
2017 májusának végén tartotta meg közgyűlését Kolozsváron, amikor is útjára indították az aláírásgyűjtést, szimbolikus helyszínen:
a Kolozsvárhoz közeli Bonchidán, a Bánffy-kastélynál. A Magyar
Közösség Pártja (MKP) aktivistái még tavaly nyáron megkezdték az
aláírások gyűjtését, az ügy fontosságát szem előtt tartva több civilszervezet is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Csemadok is gyűjti
az aláírásokat, arra kérve az alapszervezetek vezetőségét, hogy az
évzáró gyűlésen is hívják fel a tagság figyelmét a Minority SafePack
kezdeményezésre, és azok a tagok, akik még nem csatlakoztak, írják
alá a petíciót.
jdj

Elhunyt Szabó Rezső

Nyolcvankilencedik évében február
17-én elhunyt a szlovákiai magyarság
kiemelkedő közéleti személyisége,
Szabó Rezső jogász, politikus.

Kolozsnémán született 1929-ben. A háború alatt a pápai református kollégiumban kezdte középiskolai tanulmányait,
majd a komáromi bencés gimnáziumban érettségizett 1948-ban. Jogi tanulmányait a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen kezdte, majd a pozsonyi Comenius Egyetemen
fejezte be (1952). 1951 és 1954 között a Csemadok szakelőadója,
később titkára, majd főtitkára, 1959-től 1961-ig pedig a Hét főszerkesztője volt. 1969–1970-ben a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöke
volt. 1968-ban egyike volt a szlovákiai magyarság követeléseit tételesen megfogalmazó értelmiségieknek. Emiatt 1970-ben kizárták
a kommunista pártból és a Csemadokból is. Előbb fizikai munkásként, majd egy vállalat szakelőadójaként, később jogászaként dolgozott. 1989-ben rehabilitálták, és visszatért a közéletbe. 1990-ben
az Együttélés Politikai Mozgalom egyik alapítója, 1990–1992-ben
a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője volt. Szabó Rezső komoly
szerepet vállalt a köz-, a politikai és a kulturális életben, és eredményesen tevékenykedett. Józan, következetes politikája korának, a
Csemadoknak és a szlovákiai magyarságnak valódi vezető alakjává
emelte. 2004-ben jelent meg A Csemadok és a Prágai Tavasz című
könyve, amelyben életének meghatározó korszakáról vall történelmi hűséggel. Vallotta: a Csemadok olyan hely, mely nélkül az ember
legjobb elvárásai sem valósulhatnak meg, közösség, amely az értelmes célokért képes az áldozatvállalásra is.

Gömöri Hírlap

Magyar Sarok –
szétosztották a támogatásokat
Rimaszombatban

„1989 előtt szinte nem is tudtunk
egymásról, s igazából ez a mai az
első alkalom, hogy a járás óvodáinak vezetői találkoznak egymással” – mondta meghatódva Ádám
Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)
szakmai alelnöke azon a találkozón, amelyen 22 óvodának
átadták az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) által felajánlott 560 eurós támogatást.
A csomagban könyvek és hanghordozók mellett játékok is szép
számmal voltak, amelyeket az
SZMPSZ képviselői állítottak
össze.
A rimaszombati Daxner utcai
Óvoda óvodásainak fellépése után
Ádám Zita bevezetőjében vázolta a rendszerváltás óta eltelt közel
három évtized szakmai eredményeit, s mint kiemelte, 1989 előtt
mindent megtettek azért, hogy a
magyar óvodák között semmilyen
kapcsolat ne alakulhasson ki, ezért
1990 után szinte mindent a semmiből kellett elkezdeni. Az SZMPSZ
1996-ban indította el beiratkozási
programját, ekkor kezdte el kiadni
Vankó Terike a Gólyahír című kiadványát óvodapedagógusok részére,
a beiratkozási programfüzetet, az
Óvodásból iskolás lesz című kiadványt Ádám Zita szerkesztésében,
ahogy a felvidéki magyar óvodapedagógusok megismerkedhettek
a DIFFER-programmal, amely a
hét kritikus alapkészség mérésére
helyezi a hangsúlyt, s amelyet szegedi kutatók dolgoztak ki. Ádám
Zita hangsúlyozta, hogy akkoriban
fogalmazták meg azt is, hogy legyen kötelező az óvoda a 3-6 éves
gyerekek részére, szorgalmazták
új óvodák felépítését, valamint azt
is, hogy az óvónőknek főiskolai
végzettsége legyen, s nem utolsósorban megfogalmazták azt az
óhajukat, hogy minden gyereket

magyar óvodába kell adni. A 2010es magyarországi kormányváltás
után a hivatalba lépett magyar kormány is kiemelt figyelmet fordított
a határon túli oktatásra, így a 2012es évet a külhoni magyar óvodák
évének nyilvánította, amely számos
módszertani programmal segítette
a felvidéki magyar óvodákat. Ennél is messzebbre ment a 2016-ban
életbe lépett óvodafejlesztési program a Miniszterelnökség – nemzetpolitikai államtitkárság égisze alatt,
amely egyrészt az infrastrukturális
fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt,
s ebben a csomagban 1,652 milliárd forintot, vagyis 5,32 millió eurót osztott el a Miniszterelnökség
58 önkormányzat között, míg az
idén induló második körben a szlovákiai magyar óvodák 5,4 milliárd
forintra, vagyis 17,41 millió euróra
számíthatnak. Az épületfelújítások és új óvodák építése mellett a
szakmai továbbképzésre is nagy
hangsúlyt fektetnek, novemberben
Rimaszombatban is sor került egy
továbbképzésre, ahogy március
9-én és 10-én, s egy héttel később
újabb országos jellegű továbbképzésre (logopédia-beszédfejlesztés)
kerül sor Rimaszombatban. „Hangsúlyozom, hogy senkire sem kényszerítünk rá semmit, de egyetlen
változó van a világon, mégpedig az,
hogy folyamatosan változni kell,
s rajtunk múlik a szlovákiai magyarság jövője” – figyelmeztetett
Ádám Zita. Hajnovics Gabriella és
Gyurán Ágnes az EMMI ajándékcsomagját mutatták be, amely 560
eurós értékben könyveket, hanghordozókat és játékokat tartalmaz,
s amelyet a helyi igényeket figyelembe véve állítottak össze. Mesék,
fejlesztő történetek, készségfejlesztő logikai játékok, babzsákok egyaránt megtalálhatók a négy doboznyi csomagban, ahogy Korpás Éva
hanghordozói is.
jdj, fotó: gecse
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Sikert sikerre halmoznak
a református gimnázium diákjai
Több regionális versenyen is megmérettették magukat a Tompa
Mihály Református Gimnázium (TMRG) diákjai, mégpedig nem
is sikertelenül. Hizsnyan Bálint kategóriájában megnyerte az angol
olimpia kerületi versenyét, de jól szerepeltek az iskola diákjai a Szép
magyar beszéd járási fordulóján, a matematikai olimpia járási fordulóján, a Mács József Emlékversenyen és a tornatermi öttusa szlovákiai döntőjén is.
Hizsnyan Bálint a Besztercebányán megrendezett
angol olimpia kerületi fordulójában maga mögé utasította az 1B csoport többi versenyzőjét. A kerületi
forduló megnyerésével belépőt nyert az országos
fordulóba, amelyre márciusban kerül sor Pozsonyban. Molnár Sándor először vett részt az angol olimpián és került be a kerületi fordulóba, amelyen a
nagyon szép negyedik helyet érte el.
A Relax Szabadidőközpontban került megrendezésre a Szép magyar beszéd elnevezésű nyelvművelő verseny járási fordulója. Az iskolát képviselő Ostrihoň Dávid kvartós diák a II. kategóriában a 2. helyen végzett.
Az első helyet a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola diákja, Kalydy Boróka szerezte meg, míg a harmadik helyen Kovács Zsófia, a Rimaszécsi
Alapiskola diákja végzett. Az I. kategóriában Ondrejcsák Anna (Tompa
Mihály Alapiskola) győzött a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola két
diákja, Hencz Vivien és Murzsicz Mariann Ariadné előtt.
Február 8-án zajlott a Biológia Olimpia járási fordulója, amelyen a TMRG diákja, Czakó Dániel Arnold első helyezést ért el. Január 24-én került megrendezésre a Matematikai olimpia járási fordulója,
amelyen Makši Sámuel Richard nyolcadikosztályos tanulónak sikerült a kilencedikesek kategóriájában első helyezést elérnie.
November végén az iskola diákjai részt vettek az
„Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv, Mács József emlékverseny” című vetélkedőn, melyet a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma
és az Anyanyelvápolók Szövetsége hirdetett meg.
A vetélkedő elsősorban a fiatalok nyelvi kreativitását, leleményességét, nyelvi feladatokban való jártasságát tette próbára. A Böszörményi Barnabás, Cselényi Viktória, Rási
Chiara, Ternák Annamária alkotta csapat szoros versenyben 2. helyen,
míg a Fabo Tibor, Kosztúr Ákos, Mišurák Róbert, Styavina Dániel alkotta csapat az 5. helyen végzett.
S ugyancsak novemberében került megrendezésre városunkban a tornatermi öttusa szlovákiai döntője. Ezen a versenyen két diák is képviselte a
református gimnáziumot. A serdülő lányok csoportjában Kovács Vivien
az első helyen végzett, és szlovák bajnoki címet szerzett meg. Az idősebb
lányok kategóriájában Sallai Gréti a 3. helyen végzett.

Gömörsídi és füleki sikerek a XVII. Ferenczy
István Országos Képzőművészeti Versenyen
314 pályamunka érkezett 53 iskolából a tizenhetedik alkalommal megrendezett Ferenczy István Országos képzőművészeti Versenyre (FIKIV), amely ezúttal is három témában
(Hatvani István, Magyar történelmi jelképek, Hazám, Te széles Felvidék) várta az érdeklődőket.
A pályamunkákat a Nagyferenc Katalin, Marian
Lacko, Vaskői Károly összetételű zsűri értékelte ki.
Remekül szerepeltek a gömörsídi és füleki diákok.
Az I. kategória Magyar történelmi jelképek témában a gömörsídi Oláh Richard győzött, ugyanitt iskolatársa, Botos Tibor a harmadik helyen végzett.
A harmadik témában (Hazám, Te széles Felvidék) a gömörsídi iskola képviseletében Botos Tímea és Botos Tibor vitte el a pálmát, Dulay Olívia, a
rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium diákja a harmadik
lett. A II. kategória 2. témájában a Füleki Gimnázium diákja, Mező Michaela Dorina győzött, a 3. témában a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola
diákja, Orosz Dániel a harmadik helyen végzett. A III. kategóriában két
füleki győzelem is született, Kelemen Eszter alkotta meg a legjobb Hatvani István portrét (képünkön), míg Mikó Barbara a 3. témában bizonyult a
legjobbnak.
jdj
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Az anyanyelvápolók is Tompa Mihályra emlékeztek

Az UNESCO
kezdeményezésére 1999-ben
határoztak
az anyanyelv
nemzetközi
napjáról, amelyet harmadik
alkalommal
tartott meg a
budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban az Anyanyelvápolók Szövetsége. A rendezvény idei témája
Tompa Mihály volt, akinek születése 201., halála 150. évfordulójára emlékezünk az idén.
Juhász Judit, az Anyanyelvápolók
Szövetségének elnöke köszöntötte a találkozó közönségét, aki arra
figyelmeztetett, hogy a tudósok
szerint a XXI. század a nyelvek kihalásának évszázada lesz. Tavaly
a szövetség Arany János emlékét
idézte meg, az idén a választás méltatlanul elfeledett kortársára, Tompa

Mihályra esett, akiről maga Arany
írta a halála után: „Hát jól van így,
amice Tompa://Én skártba, te végnyugalomba;//S ha nem pönög lantunk, gitárunk,//A varju sem károg
utánunk.” S hogy ez mégsem így
lett, erről elsősorban a hálás olvasóközönség gondoskodott. Tompa
kiesett ugyan a hivatalos irodalmi
kánon kegyeiből, de olvasói nem
feledték, így, ha a nagy triász méltatlanul elhanyagolt tagjaként tartja
is ma számon a magyar irodalom,
emléke él, s az életműve sem ment
teljesen feledésbe. Ez nagyrészt
szülőföldjének, Gömörnek és Rimaszombatnak köszönhető, ahol tavaly
szinte minden rá emlékeztetett.
Az ünnepi ülés első előadója Fráter Zoltán irodalomtörténész volt,
aki Tompa költői képeiről, szófestő képességéről tartott előadást,
s előadását a költő Mit kérek én?
című „arspoeticus” verse fogta keretbe, s mint az irodalomtudós figyelmeztette hallgatóságát, Tompa

több verse is a korai impresszionizmust idézte meg bőven az impresszionizmus színre lépése előtt.
A költő a szenvedés ideje alatt éri
el költészetének csúcspontját, s írja
meg nagy verseit, de az életmű értékelésével még nagyon is adósak
vagyunk – zárta előadását Fráter.

Őt követően előbb B. Kovács István gömörológus szólt Tompa életének utókoráról, a rimaszombati
és gömöri Tompa-hagyományokról,
a régióban található szobraitól az
1968-as hanvai megemlékezésen át
az országos szavalóversenyig bezárólag, külön kihangsúlyozva a rimaszombati, Holló Barnabás tervezte

Id. Hangácsi István ismét fest

Ahogy már beszámoltunk róla, id. Hangácsi István benevezett a budapesti Jancsó Art Gallery
naptárpályázatába, s a lelkes közönségének köszönhetően is a második helyen végzett, így bekerült a galéria naptárába is, de az érdeklődők
a Kazinczy u. 30. sz. alatt található galériában akár a kiállítást is megtekinthetik. Sőt
március 14-én részt vesz az
Aranymetszés festőklub bemutatkozó tárlatán (lásd. 8.
oldalunkat) a rimaszombati
Csillagház kiállítótermében.
Ezt olvashatjuk rövid életrajzában: „Szlovákiában egy
kis faluban, Alsóláncon születtem. Kassán jártam középiskolába. Itt született meg
első olajfestményem, mégpedig az osztálytablónk.
Ezt Matyi barátommal találtuk ki az Omega együttes 8. lemeze, a Csillagok útján hatására 1979-ben.
Az olajfestés alapjaival egy falubeli srác ismertetett
meg 19 éves koromban. Főleg tájképeket festettem
a kezdetekben. Több Budapesti képtárat is bejár-

tam és a legtöbb ihletet id. Markó Károly gyönyörű, szemet-lelket nyugtató műveiből merítettem.
1983-tól Rimaszombatban élek. A rendszerváltás
után saját bútorkereskedésünk volt a feleségemmel,
ahol kiállítottam a képeimet. Hét évig dolgoztam a
rimaszombati Gömör TV-ben
mint operatőr és később mint
vágó. Az ecsetet és a palettát a kamera váltotta fel, és
az lehetővé tette, hogy más
szemszögből,
aprólékosabban lássam az embereket, a
természetet és a történéseket.
Két éve alakult Rimaszombatban Cene Gál István ceredi
festőművész vezetésével az
Aranymetszés festőklub, aminek barátaim meghívására és mindenkori múzsám és kritikusom,
Marika párom biztatására én is tagja lettem. Így
újra elkezdtem festeni, igaz most már egész más
témákból merítek, főleg a tárgyak és az alakok ábrázolása jelenti számomra az újabb kihívásokat.
Új lehetőségeket fedeztem fel a festészetben.”

Március műtárgya –
a csonttollú

tárig terjed az állománya. Ősszel a madarak csapatostul hagyják el az erdőt, hogy parkokban, kertekben
és az utak védősávjaiban keresgéljenek
bogyók után. A csonttollú társas, barátságos madár, s nem tart az embertől.
Testhossza 18 centiméter, szárnyfesztávolsága 32-35 centiméter, testtömege
32-35 gramm. Világosbarna és a vörösesbarna szín jellemző rá. Fején mozgatható tollbóbita van, torka fekete. Az öreg
madarak másodrendű evezőinek hegyi
részén a tollgerinc megnyúlt, élénkpiros
lemezkét alkot. Innen kapta a csonttollú
nevet. Költőterületén inkább rovarokkal
táplálkozik, amiket akár a levegőben is
elkap. Közép-Európában rendszeres vendég, október-április hónapokban, néha tömeges a jelenléte.

Márciusban A hónap műtárgyává a Gömör-Kishonti Múzeumban a csonttollút
választották, amely elsősorban hideg teleken látogat el hozzánk menedéket keresve.
A most kiállított példány 2006-ban a múzeum ablaküvegének ütközve pusztult el.

A csonttollú (Bombycilla garrulus) a madarak osztályának verébalakúak (Passeriformes) rendjébe és a csonttollúfélék
(Bombycillidae) családjába tartozó faj,
Észak-Európa, Ázsia és Amerika tűlevelű erdeiben
fészkel, északi irányban csaknem a szubartikus faha-

Tompa-szobor évtizedekig tartó kálváriájáig, ahogy a tavaly megjelent,
Lant és Biblia című breviáriumba is
betekintést nyerhettünk. B. Kovács
Istvánt Szűts-Novák Rita budapesti irodalomtörténész követte, aki
Tompa és Arany több mint 20 éves
levelezését mutatta be, felhíván a
figyelmet a két költő közös és merőben ellentétes tulajdonságaira is.
Szűts-Novák Rita érdeme is, hogy a
nagy elhallgatás közepette az Országos Széchenyi Könyvtár kiállítással emlékezett Tompa születésének
200. évfordulójára. Az ülés végén
előbb Kováts Dániel nyugalmazott
főiskolai tanár Tompa Mihály hazaképét elemezte, s hangsúlyozta,
hogy számára a triász igazából kvartett, hiszen ő Jókai Mórt is a három
költőhöz sorolja, míg Balázs Géza
nyelvészprofesszor Tompa-slágerek
címmel a költő azon verseit mutatta
be, amelyek máig is benne maradtak
a köztudatban.
jdj, fotó: archív

Antal Barnabás
Képzelődöm

Futni szeretnék, de most visszafelé,
visszaforgatni az élet kerekét.
Érzelmek felhőiben gyönyör felé,
megmozgatni minden zsigert, szenvedélyt.
Némán képzelődöm, becsukva szemem,
megtörtént kedves eseményt keresek.
Most lettem én árva, remeg a lelkem,
ez a világ gonosz, nagyon kegyetlen.
Azt a tündért szeretném ismét látni,
ki a boldogság honába vezetett.
Rabja voltam szeretném belátni,
mert minden porcikám beleremegett.
Hűséggel követte éltem menetét,
mellette örök virágos nyár honolt.
Ő adta otthonunk tiszta melegét,
derűt, vidámságot, kacajt és mosolyt.
Őt, a csillagszemű asszonyt látni,
aki egy életen át bátran okított.
Egy életen át hűséggel követni,
hiszen szeretetével elhalmozott.
• Február 22-én ünnepelte 75. születésnapját a felsőrási Antal Barnabás, aki tavaly
decemberben jelentette meg magánkiadásban Gömöri dombok című verseskötetét a
saját illusztrációival. Az ünnepeltnek szívből gratulálunk, a kötet kapható a Tompa
Mihály Könyvesboltban.

Gömöri Hírlap
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Március 20.:
Hegedűkoncerttel
veszi kezdetét a
38. Zenei Tavasz

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete 2017-ben
ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A szervezet – amely
tevékenységét a Balog-völgy
tizenöt magyarlakta településén
fejti ki –, évzáró taggyűlését
Perjésén tartotta. A 2017-es év tevékenységéről Pósa Erzsébet, a helyi
szervezet elnöke számolt be. Tevékenységükkel a jótékonyságra, az
értékmentésre és a kultúra ápolására összpontosítanak, s a rendezvényeken való jelenlétükkel támogatják a völgyben működő civilszervezetek
munkáját is. Szép hagyomány, hogy mindig köszöntik a kerek évfordulójukat ünneplőket, de ugyanakkor megemlékeznek az elhunytakról is, így
Szepesházy Kálmánról, a híres geológusról és mecénásról, a szervezet
örökös tiszteletbeli elnökéről, aki tíz éve hunyt el.
2018-ban is nagy sikerrel
rendezték meg a modellezők
fesztiválját a rimaszombati Városi Művelődési Központban,
amelyen mintegy 500 modellt
állítottak ki. Nem hiányozhattak a második világháborús
harci eszközök sem, s az idén
először átadták a tavaly elhunyt
Igor Filipiak emlékére alapított díjat, amelyet első alkalommal Katarina Kunová vehetett át. A rendezvényt a pozsonyi orosz nagykövetség is
támogatta, s a hazai modellezők mellett találkozhattunk a szakma cseh,
magyar, lengyel és osztrák szerelmeseivel is.

Érettségiznek a Műszaki, Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjai is.

Nagy sikerrel debütált Serkében a nótás bál, amely
az évekig megrendezésre került nótaest örökébe lépett.

Rimaszombat és Losonc után Füleken is bemutatkozott a tavaly
hatvankodó Jacsmenyík József festőművész, akinek a tárlata
május 12-ig tekinthető meg a füleki Városi Honismereti Múzeumban.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, schnelczer, a szervezők és a szerző

Peter Michalica szlovák és Hiroaki Góto japán hegedűművészek
koncertjével indul útjára a 38. Zenei Tavasz március 20-án, kedden
18.00 órától a Városi Művelődési
Központban.
A koncerten közreműködik Viera Bartošová (zongora) és Popik Kušteková
(ének). Jegyek a helyszínen 5 eurós
áron (Zenebarátok Köre tagjainak
3 €) kaphatók.

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 rimaszombati Városi Művelődési Központban bemutatásra kerülő előadásra
február 15-től kaphatók helyre szóló jegyek 12 és 15 eurós áron a Tompa Mihály
Könyvesboltban és a helyszínen. Bővebb
infó a 047/56 21 550-es telefonszámon.

Az év praxisa
a Kárpát-medencében 2017

Az év praxisa a Kárpát -medencében pályázat díját idén is 1010 háziorvos nyerheti el- munkatársaival, a nővérekkel együtt.
Elsősorban a páciensek, de az
önkormányzatok,
tisztiorvosi
szolgálatok, civil szervezetek,
kórházi osztályok, szakorvosok,
plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait is várják: határon innen és határon túl!
Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet,
és a praxist díjazzák. A szervezők
kérik, történetük minimum 15-20
mondatból álljon, az egymondatos jelöléseket nem tudják elfo-

gadni! Ajánlásuk akkor érvényes,
ha megkapják az orvos és a nővér
pontos nevét, a praxis e-mail címét, a rendelő címét és telefonszámát is! Anonim pályázatokat nem
fogad el a zsűri, ezért ne felejtse
el aláírni történetét! Aki helyesen
adja meg saját adatait, története
fogadásáról köszönő e-mailt. Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét május 10-ig lehet beküldeni a
www.evpraxisa.hu ajánló oldalára.
Az ajánlások értékelése után a zsűri az általa legjobbnak ítélt 10-10
történetet juttatja a második körbe.
A toplistás történeteket – ABC sorrendben – olvashatják internetes
portálon, a legjobbakat pedig önök
választhatják ki közülük, hiszen a
zsűri döntése után május 20. és
június 2. között szavazhatnak.
Az Önök szavazatai alapján legmagasabb pontszámot elérő hazai
és határon túli történet orvos-nővér főszereplője nyeri meg Az év
praxisa a Kárpát-medencében pályázatot!

hu.rimavskasobota.sk
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Március 08:
Roland Neupauer tárlata
a Gömör-Kishonti Múzeumban
Roland Neupauer képzőművész Összefüggéstelenségek című tárlatának megnyitójára kerül
sor a Gömör-Kishonti
Múzeumban
március
8-án csütörtökön 15.00
órai kezdettel. A tárlat
május 31-ig látogatható. Másnap 14.30 órától nyitják a Világűr a gyerekek
szemével című hagyományos tárlatot, amely április 29-ig tekinthető meg.

Március 09.:
Balalajka Tour 2018
Szlovákiai turnéjuk során Rimaszombatban is fellépnek a Volnij Don kozák kórus
szólistái. A koncertre a Városi Művelődési Központban kerül sor március 9-én,
pénteken 19.00 órától. Jegyek 7 eurós
áron kaphatók a helyszínen, valamint a
Turisztikai Információs Központban.

Március 13.:

Beretkére vándorol az indiai fotókiállítás
A beretkei Községi Hivatal a rimaszombati
Turisztikai Információs Központtal közösen
március 13-án, kedden 11.00 órától a beretkei
kultúrházban nyitja meg a helyi Bari Marián
és a budapesti Kroutil Gyula Egy szelet India
című kiállítását.
A tárlatot megnyitja Juhász Dósa János újságíró,
közreműködik zongorán Bari Marián.

Március 10.:
Új antológiával jelentkezik
a Karaván Irodalmi Klub
Második antológiáját jelentette meg Szombati pillanatok címmel a Karaván Irodalmi Klub, amelynek
bemutatójára és ünnepélyes keresztelőjére március
10-én, szombaton 18.00 órától kerül sor a Havran
Színházban (Svätopluk u. 20.).
Az antológiában az alábbi szerzők szerepelnek: Ján Babarík, Martin Babarík, Vlado Bolha, Zuzka Ďuricová,
Gabika Feješová, Milka Harušťáková, Viera Herczeghová, Marta Hlušíková, Nicol Hochholzerová, Majo
Kluvanec (Mark E. Pocha) és Marian Lacko.

Március 14.:
Az Aranymetszés festőklub
kiállítása a Csillagházban

Március 15.:
Az 1848/49-es szabadságharcra
emlékeznek
A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete szervezésében március 15-én, pénteken Rimaszombatban (és a régió számos településén) az 1848/1849-es szabadságharc hőseire emlékeznek.
Rimaszombatban a megemlékezés a Petőfi-szobor előtt 16.30
órakor kezdődik, ünnepi beszédet Szászi Zoltán költő mond.
Az ünnepség a Városi Művelődési Központban folytatódik, ahol Zsélyi
Katalin és Páko Mária összeállításában ünnepi műsort tekinthetnek meg.

Március 19.:
Szerelmes komédiások avagy Miss
Arizona Tornalján
Az Incognito Event Organization
&Production szervezésében március 19-én, hétfőn 19.00 órától Harsányi Gábor Szerelmes komédiások avagy Miss Arizona című zenés
vígjáték kerül bemutatásra Heller
Tamás, Gregor Bernadett/Plásztán
Anett, Cseke Katinka, Csengeri Attila, Sáfár Anikó és Szarvas Attila/
Czakó Ádám szereplésével Harsányi Gábor rendezésében.
A komédiások féltékenyek és szerelmesek. Szenvedélyesen vágynak
egymásra és egy saját színházra.
Vajon valóra válnak, beteljesülnek a
vágyak? Álmuk, hogy egy saját otthonuk legyen, egy igazi színház. És
benne a csoda, Miss Arizona....
Jegyek elővételben 15 eurós áron
kaphatók a tornaljai és a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban illetve a www.kultura.tornala.eu címen.

Bemutatkozó tárlatát március 14-én, szerdán, 17.30 órai kezdettel nyitja
az Aranymetszés festőklub a Csillagház kiállítótermében.
A tárlaton bemutatkozik: Cene Gál István, Silvia Habánová, Borbás Barna,
Erika Szepesiová, Andrea Gáková, Csomós Árpád, Nada Krížová, Kristina
Kosztúrová, id. Hangácsi István, Hajnovics Márta, Irena Keľová, Mónika Kuznyecova és Zsíros Bán Jolán. A tárlatot megnyitja Cene Gál István festőművész, közreműködik Horváth Géza. A kiállítás április 13-ig tekinthető meg.

Március 16: Bogyó Noémi regényét
mutatja be lapunk
Az Esték a Gömöri Hírlappal következő estjén, március 16-án, pénteken 19.00
órai kezdettel a Három Rózsa Kávézóban (Fő tér 20.) Bogyó Noémi Vakfoltok című regényét mutatják be, amely a Kalligram Kiadó gondozásában jelent
meg. A szerző beszélgetőpartnere Juhász Katalin lesz. A belépés ingyenes.

Megemlékezés...

Egy pillanat és mindenkinek vége. Szólni sem tudtál,
hogy indulsz a végtelen messzeségbe. Maradt a
bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívekben örök
fájdalom.
Fájdalommal a szívünkben és könnyes szemmel emlékezünk arra, hogy 2003 március 6-án elhunyt drága
szeretett férjem

Csíkos András (Rimaszombatban)

GH-14/18

Szeretettel emlékezik rád gyászoló feleséged,
Katalin és a gyászoló család.

Gömöri Hírlap

Levko Dohovič
A 2A424-es politikai fogoly naplójából
Február 25-én emlékeztünk a
kommunista diktatúrák áldozataira, 70 éve ezen a napon került
hatalomra Csehszlovákiában a
kommunista párt. Az év első hónapjaiban Gömör több településén is az ún. málenkij robotra emlékeztek, amelynek során a Vörös
Hadsereg 1944. december 22-én
kiadott 0060. számú parancsára
gyűjtötték össze és hurcoltak el
férfiakat 17-től 45 éves korig és a
nőket 18-tól 30 éves korig orosz lágerekbe. Közülük sokan soha többé nem tértek vissza a földi pokolból. A Kárpátalján született ukrán
nemzetiségű Levko Dohovič politikai fogolyként szinte gyerekként
került munkatáborba, ahol hat és
fél évet töltött. Szabadulása után
féllegálisan Szlovákiába szökött,
de itt sem volt fenékig tejfel az élete, évekig csak brigádmunkásként
dolgozhatott.
A 116-os cellába kerültem az első
emeleten. Összehasonlítva a vizsgálati fogházbeli viszonyokkal, tiszta
összkomfort volt az új hely. Baloldalt a fal alatt négy priccs, jobbra
négy kivénhedt emeletes vaságy,
valószínűleg még Mária Terézia idejéből. A cellában sokkal több volt a
fény, ugyanis az ajtóban szemben
két viszonylag nagy ablak ontotta
a fényt, még ha kívülről be is voltak deszkázva. A helyiség közepén
egy hosszú asztal állt két paddal
s két zsámollyal. Az asztalon fából készült sakktábla, s nem fekete
kenyérből, mint a vizsgálatiban, s
ugyancsak fából dominó. Az alkalmi éjjeli asztalon még könyvek is
voltak. Szokásos megismerkedés a
cellatársakkal – honnan vagy, miért
ültettek le, s hány évre, milyen paragrafusok alapján stb., stb...
A 116-os számú „apartman” az érkezésemmel nyolc főre bővült. Vacsora után még két hucul „bűnözővel”
bővültünk. Mindannyiunkat a legsúlyosabb politikai bűnökkel vádoltak
meg – közönséges bűnözők a cellában nem voltak. Sztálin rendelkezéseinek egyik hozadékaként 1948
óta a politikai foglyokat szigorúan
elkülönítették a köztörvényesektől.
A magyarázat rém egyszerű volt, a
politikai „banditák” ideológiailag
negatív hatással lennének a köztörvényesekre, gyilkosokra, tolvajokra, erőszakot tevőkre. Az átnevelő
táborokban ezekből még válhatnak
tisztességes állampolgárok, akik hűségesek lesznek a Szovjetunióhoz és
a kommunista párthoz. De a politikai „banditák” – soha!
Az egyik ungvári fogoly, Kocka, aki
közeli rokonságban állt a neves kár-

pátaljai képzőművésszel, még a börtönkörülmények között is megőrizte
humorát és tartását. Az Isten megadta neki azt a kivételes képességet,
hogy még a halottat is képes lett
volna felvidítani. Az 54-10 paragrafus második szakasza alapján tíz évi
nevelőtáborra, öt évi száműzetésre
ítélték, s öt évig az állampolgári jogait sem gyakorolhatta. S hogy miért? Mert egy társaságban előadott
három anekdotát, amelyekre a mai
napig emlékszem.
Az 1. vicc:
Csehszlovákiából a Szovjetunióba
tart egy szamár, s a Katyusát fütyüli.
Szembe vele lélekszakadva fut egy
nyúl.
– Hová rohansz füles?
– Ne tarts fel, kénytelen vagyok elmenekülni a határon túlra!
– De mégis miért menekülsz a „paradicsomból”? Tudomásom szerint
ott minden szamár vezető beosztást
kap, ezért tartok én is hozzátok. Mi a
fene esett beléd, hogy te meg mégis
elmenekülsz?
– Te még nem hallottad, hogy a
Szovjetunióban minden tevét kasztrálnak?
– De hisz te nem vagy teve!
– Nem! De próbáld meg a Szovjetunióban ezt bebizonyítani!
A 2. vicc:
Sztálin, Churchill és Roosevelt a hivatalos moszkvai tárgyalások után
Sztálin meghívására pár napra a
Krímbe utaznak egy kis felüdülésre.
A „luxusgázik” útjába egy bika áll,
s az istenért sem hajlandó félreállni.
– Az engedelmükkel én majd megoldom a helyzetet – mondja Churchill,
s drága lakkcipőjében a sáros úton
óvatosan a bika elé áll. Illedelmesen
meghajol, és tisztességes hangon
megkéri a bikát, hogy szíveskedjék
elállni a kocsi útjából. A bika csak
rázza a fejét, s nem mozdul.
Másodiknak Roosevelt próbálkozik.
Az út mellett talál egy vastag gallyat,
s azzal kezdi ütni a bikát. A bikát ez
sem hatja meg, sőt már Rooseveltre
akar ugrani dühében. Az gyorsan beugrik a „luxusgázikba”.
Sztálin csak mosolyog a bajusza
alatt, a felső kabátzsebéből elővesz
egy noteszt s egy ceruzát, odamegy
a bikához és valamit a fülébe súg.
A bika – mint, akit puskából lőttek
ki – megfordul és elrohan.
– Mit mondott neki Visszarionovics,
hogy ilyen gyorsan odébbállt? – kérdezi Churchill.
– Semmi különöset. Csak megjegyeztem neki, hogy felvesszük a
kolhozba.
A 3. vicc:
Az ízletes ebéd után Joszif Vis�szarionovics Sztálin elpihen a ka-

napén a dolgozószobájában. A sok
állami feladat és aláírt halálos ítélet
– amelyből aznapra is akadt elég –
annyira kifárasztotta, hogy gyorsan
elnyomja az álom. Amikor felébred,
nem találja a pipáját. Felordít:
– Azonnal hívjátok Beriját!
– Parancs!
– Valaki ellopta a pipámat! 24 órád
van arra, hogy megtaláld! Ha nem
találod meg, akkor véged!
– Meglesz!
Reggel a takarítónő a kanapé mögött
megtalálja a pipát, s örömmel adja át
Joszif Visszariovicsnak.
– Berija, hozzám!
– Parancs!
– A pipa meglett, a keresést abbahagyni!
– De 62 gyanúsítottból már 45 bevallotta, hogy ő lopta el a pipát!

***
Misanics „elvtárs” az egyik verhovinai városkából, Perecsinből került
pár nappal előttem a cellába, de a
cellatársainak sokáig nem mondta
el, miért is ítélték el. Az egyik délután aztán mégiscsak nem állhatta
meg, hogy ne kezdjen el „vallani”.
Az elbeszéléséből megtudtuk, hogy
1921-ben az egyik alapítótagja
volt a Csehszlovák Kommunista
Pártnak. 1930-ban már a párt perecsini járási bizottságának egyik
vezetője volt, s a gazdasági válság
alatt 1932-ben általa szervezett tömegmegmozdulások szervezéséért
három hónapra börtönbe vetették a
csehszlovák hatóságok. 1942-ben
kommunista propagandáért, valamint a német-szovjet háború elítéléséért a magyarok ítélték el. 1946 és
1949 között egészen az elítéléséig az
egyik leglelkesebb szervezője volt a
kolhozoknak és lépten-nyomon hirdette az eljövendő szovjet „kommunista paradicsomot”. 1950 elején
antikommunista propagandáért tíz
évre elítélték…
– Képzeljétek, már harmadszor ülök
ebben az átkozott 116-os cellában.
Megosztom veletek a kálváriámat,
hátha így könnyebb lesz… 1932ben megérdemeltem a börtönt – a
cseh bíróság tömegtüntetések szer-
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vezéséért ítélt el, amelyet a munkanélküliség és verhovinai tömegnyomor miatt szerveztem… Tíz évvel
később a magyarok minden apróság
miatt minket, kárpátaljaiakat zaklattak, ráadásul nekem a kommunista
párttagságomat sem tudták megbocsátani – de mint hithű kommunista, minden zaklatást és büntetést
zokszó nélkül eltűrtem. A csehek a
kihallgatásokon nem alkalmaztak
fizikai erőszakot, egy-egy kivétellel
demokratikus játékszabályok szerint
jártak el, nem úgy mint a magyarok,
akik minden eszközt bevetettek, de
erről nem szívesen beszélek. De
legalább nem éheztünk. S most?
A legnagyobb ellenségemnek sem
kívánnám, hogy olyan moslékkal
etessék, mint amilyet nekünk adnak itt. Ráadásul mind fizikailag,
mind lelkileg a legválogatottabb
eszközökkel kínoznak. Bánt, s nagyon fáj, hogy az egész életemben
a kommunista ideológia mellett tettem le a voksom, s most ezek ítéltek
el tíz évre. S mindez miért? Épeszű
ember el sem hinné! De ítéljék meg
saját maguk. A legkisebb öcsémnek
hat gyereke van, s ő gondoskodik
anyánkról is. Az egész vagyona egy
ház, egy csűr, két és fél hektár föld a
hegyekben, egy kis legelő és három
tehénke, de a keményfejű hegyi fickó elutasította a belépést a kolhozba.
S azonnal falusi kuláknak bélyegezték. Hogy megmentsem a börtöntől
vagy a szibériai száműzetéstől, próbáltam meggyőzni, hogy lépjen be a
kolhozba. Mire ő: – Drága bátyám,
s mit adok enni a gyerekeimnek, ha
az utolsó tehenet is beadom a kolhozba? Azt tanácsoltam neki, hogy a
legjobb tehenet rejtse el az erdőben
mindaddig, amíg lezajlik a vagyonátadás első hulláma a közösbe, s
utána vigye haza, mintha a vásárban
vette volna, s akkor legalább lesz
némi tej és tejtermék a gyerekeinek.
Az elején a kolhozban nehéz lesz, de
idővel majd csak fellendül a kolhozélet.
Az öcsém erre csak szomorúan elmosolyodott, s megkérdezte?
– Mit gondolsz, hogy az emberek
nem árulnak el?…
Szerencsétlenségünkre beszélgetésünket hallotta az egyik helyi korhely fia is, aki az összes vagyonát
elitta a helyi zsidónál, s az öcsém segített neki és a családjának a lehetőségeihez mérten. A fia elmesélte apjának a hallottakat, – aki egyébként
tagja volt a helyi kolhoz aktívájának
–, s az rögtön rohant is a milíciára.
S az eredmény – már harmadik alkalommal vagyok a 116-os cella vendége. Istenem, segíts, hogy legalább
az öcsém családjának ne essék baja!
Juhász Dósa János fordítása

hu.rimavskasobota.sk
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Tornalján díjazták Gömör-Kishont legjobb sportolóit
Ötvenkettedik alkalommal díjazták Gömör-Kishont (Rimaszombati és Nagyrőcei járás) legjobb
sportolóit, akik között szép számmal akadtak magyar nemzetiségűek is. Az ünnepségnek ezúttal
Tornalja adott otthont, amelyen a
város tehetséges fiataljai színesítették az ünnepi műsort.
A díjátadó résztvevőit Szögedi Anna
polgármester és Balajthy Dezső,
a rimaszombati Járási Testnevelő
Szövetség elnöke üdvözölte, előbbi
röviden szólt a város múltjáról, kiemelve, mennyire fontos a sport szerepe a közösség életében, s ugyan
sok vita van a képviselő-testületben,
de a sport támogatását illetően teljes
a konszenzus a városi képviselők
között. Ahogy mindenütt, Tornalja sportéletében is a legfontosabb
szerepet a foci játssza, a IV. ligás
csapatban magyarok, szlovákok és
romák igazi közösséget alkotnak.
Balajthy Dezső köszöntőjében azt
hangsúlyozta, mennyire fontos a
helyi önkormányzatok támogatása,
ahol ez nem hiányzik, ott a sport
komoly közösségépítő szereppel
bír. Mindketten kiemelték a napokban zárult téli olimpiát, amelynek
szlovákiai hőse, Anastazia Kuzmina besztercebányai, így a megyét is
képviselte. A rimaszombati Járási
Testnevelési Szövetség felhívására
a diák, serdülő, felnőtt, a technikai sport kategóriákban, valamint
csapatban mintegy ötven nevezés
érkezett az idén, de díjazták a Területi Labdarúgó Szövetség arra érdemeseit, valamint köszöntötték a
jubilánsokat és a tornaljai legjobb
sportolókat is. Ez utóbbiban a testépítők taroltak, a négy díjazott közül
hárman ebben a sportágban értek
el kiemelkedő sikereket, Spodniak
Patrik, Hubay János, Lázok Béla
és a versenytáncban egyre nagyobb

sikereket elérő Tunyi Klaudia teljesítményét értékelték.
A Területi Labdarúgó Szövetség
Rási Elemért, Palmont Istvánt és
a tornaljai FKM fociklub ifjúsá-

a női röplabda állja a sarat), inkább
az egyéni, ezen belül is az erőnléti
(cselgáncs, taekwondo, birkózás) és
technikai (íjászat, autóversenyzés,
versenytánc, testépítés) sportok nép-

gi csapatainak munkáját díjazta.
Az elmúlt években a csapatsportágak helyett (Rimaszombatban a
futball mellett még a jégkorong és

szerűek, s főleg az ifjúságiak között
több országos, sőt világversenyen is
remekül szerepelt versenyzője akad
a régiónak. A technikai sportok me-

zőnyében a szakmai zsűri Cerovský
András autóversenyzőt rangsorolta
az első helyre, aki Lévay Tibor íjászt
(Bástya Íjász Klub) és a Farkas Orsolya-Baka Tamás táncospárt (rimaszombati Impulz táncklub) előzte
meg. A Bástya Íjász Klub csapatban
is második helyet szerzett, a klub
tavaly részt vett a sportág ausztriai
Európa-bajnokságán is, ahonnan
három arany- s egy ezüstéremmel
tért haza. A diákok között Dávid
Laura győzött, aki egy speciális,
tájainkon alig ismert sportágban,
a chanbarában szerzett Rómában
Európa-bajnoki címet. Ugyanezen
a versenyen edzője, a rimaszombati, de Tornalján tanító Figei Tibor
a 2016-os tokiói világbajnoki címe
után ezüstéremig jutott, ahogy a
felnőttek mezőnyében Tornalján
is a második lett. Egyedül a rimaszombati Lokomotíva birkózója,
Aksharbek Gulejev előzte meg, aki
a 23 éven aluliak lengyelországi világbajnokságán szerzett ezüstérmet,
míg a harmadik helyen egy tapasztalt testépítő, Roland Brosman végzett. A diákok mezőnyében Dávid
Laura két rimaszombati cselgáncsozót, Kóšik Brunót (rimaszombati
Mladosť Relax) és Natália Gažiovát
(rimaszombati Lokomotíva) előzte
meg, a csapatban pedig a rimaszombati Falcon taekwondo klub győzött,
ennek a klubnak a tagjai a díjnyertes
chanbarások is. A Bástya Íjász Klub
mögött a harmadik helyre a rimaszombati MŠK futballklub U15-ös
csapatát rangsorolták. Nem szóltunk
még a serdülők mezőnyéről, ahol a
Falcon klubot képviselő Karolína
Mravcová vitte el a pálmát, mögötte
a birkózó Pavol Rapčan (rimaszombati Lokomotíva) és a cselgáncsozó
Veronika Útisová (rimaszombati
Mladosť Relax) végzett.
Juhász Dósa János,
fotó: Peter Kminiak
Történelmi sikert ért el
Hamburgban a German Open
Poomsae nemzetközi taekwondo versenyen (amelyen 31
ország versenyzői indultak)
a rimaszombati Falcon versenyzője, Roman Farkaš, aki a
Parapoomsae (P20, mentálisan sérültek) 30 éven felüliek
kategóriájában az első helyen
végzett. Farkas edzője Miroslav Bitala és Jaroslav Dóbi.

Feleden ismét megrendezték a már nagy hagyományokkal bíró teremlabdarúgó tornát, amelyen az idén mindössze hat csapat indult. A győzelmet a Matyas csapata szerezte meg a Damm House, a Casablanca és az
almágyiak előtt. A torna gólkirálya a győztes csapatban játszó Múčik Zsolt
lett, a legjobb kapusnak Varga Dánielt választották.

A rimaszombati MŠK Kft.
a Fő téri parkolóba
díjbeszedőt keres.
Infó: Domik Attila
(0910/ 969 234)

