Az elmúlt napok
margójára

Fotó: gecse

Március 12. és 16. között zajlottak az írásbelik az idei érettségiken a végzős középiskolások számára.

Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas
előadóművész volt az Esték a Gömöri
Hírlappal legutóbbi vendége, aki Ady
Endre életét mutatta be.

Rimaszombat is csatlakozott a Tisztességes
Szlovákiáért elnevezésű kezdeményezésA rimaszombati Városházán is fogadást
hez, s több százan tüntettek egy élhetőbb,
tartottak a Nemzetközi Nőnap tiszteletére. maffia- és korrupciómentes társadalomért.
Fotó: gecse
Fotó: gecse
Minden kedves
olvasónknak kellemes
húsvéti ünnepeket
kívánunk!

Rimaszombatban és szerte a régióban megemlékeztek az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Városunkban Szászi Zoltán költő
mondott ünnepi beszédet.
Gecse Attila felvétele

Március 25-én kezdődik
a nyári időszámítás

Bár egyre több szó esik az eltörléséről, az idén még biztosan marad
az óraátállítás, s március 25-én vasárnap hajnalban 02.00 órakor
03.00 órára kell előre állítani az órát, s ezzel kezdetét veszi a nyári
időszámítás. A most elveszített egy órát október 28-án vasárnap
hajnalban nyerjük vissza, amikor 03.00 órakor 02.00 órára kell visszaállítani az órát.

A kiszebábégetés az egyik legrégibb szokásaink közé tartozik, amely máig fennmaradt, s
a lényege, hogy a telet szimbolizáló kiszebáb figuráját meg�gyújtották, majd vízbe dobták,
ezzel is jelezve, hogy elegük
van a télből, s türelmetlenül várják a tavaszt.
2018 tavaszán a kiszebáb égetés egy kicsit másról is szól, mégpedig a SMER-SD, SNS és MostHíd által fémjelzett szlovák kormány elűzéséről.
Az egész országban lezajlott tüntetések egyértelműen jelzik, hogy az embereknek elegük lett
ebből a korrupt, hataloméhes és arrogáns kormányból, amelynek működése kirobbantotta az
egész országot megmozgató társadalmi válságot.
Amikor ebben a rovatban legutóbb számon kértük, hogy a kormány nyustyai kihelyezett ülésére
nem hívták meg a járási központ polgármesterét,
félve attól, hogy az számon kéri a kormány megvalósulatlan ígéreteit, ahogy a járási hivatal vezetője sem volt hajlandó számot adni a kormány két
éve elfogadott akciótervéről, az érintettek inkább
eljátszották a sértődöttet. Amikor Rimaszombat
polgármestere szimbolikusan lapátot küldött a
kormányfőnek, jelezve, hogy a kormánygarnitúra berkeiben is ideje lenne elkezdeni a nagytakarítást, mert azok gátjai a fejlődésnek, még azok
is megsértődtek, akik most már a kormányváltást
sürgetik. Akkor is hallgattak, amikor két éve nem
engedték be a város polgármesterét a Besztercebányán megejtett, kormányfővel esedékes találkozóra, ahogy most is, amikor nem kapott meghívást a kormány nyustyai kihelyezett ülésére.
A hatalom arroganciája erősebbnek bizonyult.
Sokan valószínűleg már menekülőben vannak a
süllyedő hajóról, s elfelejtik, hogy eddigi hozzáállásukkal szintén hozzájárultak a kialakult
helyzethez. Ezek közé tartoznak azok is, akik a
SMER-SD seggnyalóiként részesei voltak a hatalomnak, a parlamenttől a megyei képviseleten át
az önkormányzatokig.
A telet kiűztük, de hogyan tovább? Tegyük fel
a kínos kérdést, milyen jövő vár Szlovákiára,
amelynek az elnökét adócsalással és Sorossal
való együttműködéssel gyanúsították meg. S mit
várhatunk az ellenzéki pártok vezetőitől, hisz
egyikük egyszer már megbuktatott egy kormányt,
másikuk teljesen hiteltelen, míg a harmadik az
ifjúságát maffiagyanús környezetben töltötte.
Nem könnyű kérdések, amelyekre senki sem
gondolt 1989 novemberében, amikor a tereken a
kulcsainkat csörgettük…
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Megemlékezések és kitüntetések
a nemzeti ünnep alkalmából

Gömör és Nógrád számos településén is megemlékeztek az 1848as szabadságharcról. Rimaszombatban ünnepi beszédet Szászi
Zoltán költő mondott, majd a
művelődési központban Páko
Mária tanítványai adtak ünnepi műsort. Több felvidéki, így
gömöri gyökerekkel rendelkező
művész is elismerést vehetett át a
jeles ünnepen.

Rimaszombatban szemerkélő esőben Gál Laura, Bodolló Nikolett és
Mács Mihály alapozták meg az ünnepi hangulatot, ezt követően Szászi Zoltán Poéta uramnak tisztelettel címmel szólt Petőfi Sándorhoz
annak szobra előtt, valamint a szép
számú közönséghez. A szabadsághoz mindig hű maradtál, s hogy lehettél volna Te ott Szibériában, hisz
Petőfi sosem alkuszik – hangsúlyozta beszédében a legendás költő kései utóda, utalván azokra a mendemondákra, hogy az 1848-as forradalom egyik kirobbantója nem is a
segesvári csatatéren, hanem évekkel később a szibériai Barguzinban
halt volna meg. A koszorúzást követően (amelyen a város vezetői is
tisztelegtek a nemzeti ünnep előtt,
ahogy például a kecskeméti Református Gimnázium küldöttsége is)
a művelődési központban ünnepi
esttel folytatódott a megemlékezés,
amelyen Páko Mária és tanítványai
működtek közre. A műsort Zsélyi
Katalin szerkesztette, s abban az
Örömzene Műhely mellett Orosz
Dániel, Kovács Bence, Bohus Edina, Reichel Edina és Máté Kristóf
Zoltán kaptak kiemelt szerepet.
Hadd említsük meg, hogy Páko
Mária és tanítványai közreműködtek egy nappal előbb a kassai
magyar főkonzul, Haraszti Attila
Szepsiben tartott fogadásán is.
A nemzeti ünnep alkalmából több
felvidéki magyar személyiséget
tüntettek ki. Áder Jánosnak, Magyarország elnökének megbízásából március 14-én Dunaszerdahelyen Pető Tibor, Magyarország
pozsonyi nagykövete, Szepsiben
Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja, míg Budapesten
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adott át kitüntetéseket jeles személyiségeinknek.
Kiemelkedő népművészeti munkásságának elismeréseként Martin
György-díjban részesült
Takács
András lekenyei
származású néptánckutató, akinek
sorozatát a felvidéki népi táncokról

B. Kovács István
Bátkában emlékezett.
portálunkon is olvashatják. Kiemel- zoló regényei elismeréseként a
kedő újságírói tevékenysége elis- Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
meréseként Táncsics Mihály-díj- elismerést adományozta. Jókai
ban részesült a Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedafelvidéki
szü- gógusok Szövetségének elnöke a
letésű
Mács felvidéki magyar oktatás fejleszIldikó
(Mács tése, valamint a Kárpát-medencei
József lánya), a pedagógusszövetségek közötti ös�Médiaszolgálta- szefogás megerősítése érdekében
tás-támogató és végzett példaértékű tevékenysége
Va g y o n k e z e l ő elismeréseként a Magyar Arany
Alap szerkesz- Érdemkereszt kitüntetést vehette
tő-riportere. A magyar nemzeti át, míg Huszár László, a Szlovákultúra, művészi alkotómunka terü- kiai Magyar Művelődési Intézet
letén végzett kiemelkedő művészi igazgatója a felvidéki magyarság
értékteremtő munkája elismerése- identitásának és hagyományainak
ként Magyarország Érdemes Mű- megőrzését elkötelezetten szolgávésze díjat vehetett
ló kultúraszervező tevékenysége
át Mikó István
elismeréseként Magyar Arany ÉrJászai Mari-díjas
demkereszt kitüntetést kapott. Kiszínművész, renemelkedő színvonalú munkájáért
dező, előadóműMagyar Érdemrend Lovagkereszt
vész, aki 2015-ben
polgári tagozat kitüntetésben részecsatlakozott a salsült Szabó György gyógynövénygótarjáni Zenthe
szakértő, „a bükki füvesember”, aki
Ferenc
Színház
tájainkon is több előadást (Feleden
társulatához,
a
és Füleken) tartott a közelmúltban.
Hazatérés című
darabban Max-t,
az apát, míg az
idén januárban
bemutatott A falu
rossza című előadásban a Rendezőt
alakítja.
Áder János köztársasági elnök
Grendel Lajos,
Kossuth-díjas és
József Attila-díjdj, fotó: gecse és archív
jas írónak az
egyetemes
magyarság
huszadik századi
sorsát
és a felföldi
magyarság
útkeresését,
az
eredeti,
a fájdalmas
valóságot
Március 15-én Robert Fico benyújtotta lemongyakran szedását Andrej Kiska államfőnek, s a helyét Peter
retetteljes iróPellegrini, eddigi helyettese veszi át. Fotó: TASR
niával ábrá-

Cselényi László
80 éves

Március 15-én töltötte be 80. életévét Cselényi László költő, műfordító, egyetemi oktató.
Gömörpanyiton született 1938.
március 15-én. A pozsonyi Comenius Egyetemen magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1960),
majd kiadóknál, illetve szerkesztőségekben dolgozott. 1964 és 1970 között hosszabb időt töltött Párizsban,
megismerkedett a modern filozófiai
irodalommal és a francia avantgarde
költészet újabb áramlataival. 1979
és 1991 között szabadfoglalkozású
íróként tevékenykedett, 1991-től
1998-ig a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Hungarisztikai Tanszékének oktatója volt. Az ötvenes
évek végén tűnt fel a szlovákiai
magyar költészetben. Első kötetei, a
Keselylábú csikókorom (1961) és az
Erők (1965) a hagyományőrzésben,
egyszersmind megújulásban találták
meg karakterüket.
A fiatalos költői harmóniát korán
megbontották a nyugtalanító tapasztalatok és felismerések. Ez a
nyugtalanság egyre feszültebbé vált
későbbi verseiben. Nagy célt tűzött
maga elé, összefoglaló költői műben
akarta kifejezni tapasztalatait és poétikai felismeréseit. Ebből az igényből született Összefüggések avagy
az emberélet útjának felén című
hosszabb költemény. Az összegzés
szándékával készült: életrajzi tényeket, nemzetiségi tapasztalatokat
summázott. Költőként leginkább a
szürrealizmus és az analitikus-strukturalista szövegirodalom terepén
kísérletezett, nagy lelkesedéssel és
kifogyhatatlan energiával. 27 önálló kötete mellett cseh, szlovák és
francia költőket fordított magyarra.
Esszéket, riportokat, irodalomelméleti tanulmányokat is írt. Kitüntetései közül említsük meg a műfordítói
Madách Imre-díjat (1987), a Mikes
Kelemen-díjat (1989), a Kassák-díjat (2000), a József Attila-díjat
(2003), A Szlovák Köztársaság
Ezüstplakettjét (2005), ahogy előbb
Gömörpanyit, majd Tornalja díszpolgárává választották (2005).
Somogyi Tibor felvétele

Gömöri Hírlap
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Tanácskozott a Via Nova ICS Országos Tanácsa
A Via Nova ICS március második hétvégéjén tartotta Országos Tanácsát Füleken. A tanácskozás fő témája a szervezet strukturális átalakítása volt. A legnagyobb Szlovákiában működő ifjúságpolitikai szervezet a jövőben új szervezeti felépítésben működik.
A Via Nova két rendezvénye zajlott azonos időben Füleken. Az Országos Tanács
előtt a fiatalok egy szakmai konferencia
keretén belül osztották meg egymással
véleményüket, mely a Kulturális és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban címet
viselte. A konferenciát a Hanns Seidel
Stiftung bajor CSU alapítvánnyal együtt
szervezték, mely régi stratégiai partnere
a Via Novának. Papp Sándor, a Pro Kalondiensis Polgári Társulás elnöke tartott
fényképes beszámolót az európai nemzeti
kisebbségek helyzetéről, aki valamennyi
európai országban kapcsolatokkal rendelkezik ezen a téren. Ezt követően a Via Nova szakjogászai vitatták meg a
Szlovákiában tapasztalható kisebbségvédelmi hiányosságokat. Nagy Dávid, Kőrösi Ildikó és Gubík László a felmerülő problémákat a Minority

Rimaszombat is bekapcsolódik
a WWF Föld Órája akciójába
A WWF Föld Órája egy világméretű önkéntes kezdeményezés,
amelybe 187 ország kapcsolódik
be, s amely megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a
környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra.
Az akció keretében arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján este
világszerte kapcsolják le egy órára a fölösleges világítást
és áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket.
Az idén a húsvéti ünnepek miatt március 24-én kerül sor az
akcióba, amelybe városunk is bekapcsolódik.
Idén a feliratkozók nemcsak a 60 perces sötétségre mondanak
igent, hanem egy komoly vállalásra is, amely a fenntartható
életmódot alapozza meg. 2018-ban új irányt vesz a Föld Órája,
ezzel együtt pedig az üzenet is: „Kapcsolódj a Földhöz!” – szól
a mottó, a fókuszban pedig bolygónk biológiai sokféleségének
megőrzése áll, valamint az, hogy vegyük észre és védjük saját
környezetünket, vegyünk részt annak egészséges működésében.
A szervezők megfogalmazták a Föld Órája Esküt is, amely
imigyen hangzik: „Én, a Föld lakója, fogadom, hogy mostantól még inkább figyelek a környezetemre. A természet erőforrásaival okosan gazdálkodom, a pazarlást kerülöm. Az energiatakarékosságra mindennap odafigyelek. A tudatosságot a
vásárlásaim során is komolyan veszem. Az otthonomban, a
munkahelyemen, és mindenütt, ahol megfordulok, figyelek
arra, hogy a tudatos fogyasztás határozza meg lépéseimet, és
a környezetemet is erre ösztönzöm. Március 24-én este 20.30
órakor lekapcsolom a felesleges fényeket, és csatlakozom a
Föld Órája közösségéhez. Ezzel kijelentem, hogy a jövőben a
Föld kincseire vigyázok, fenntarthatóan élek, és ezzel saját jövőmet is védem. Hiszek benne, hogy együtt lehetséges!”
Rimaszombatban március 24-én, szombaton 20.30 és 21.30 óra
között 111 világitótestet kapcsolnak le, a L. Svoboda utcában
39, Kurincon 38, míg a Méhesben 34 lámpa kerül leoltásra. Bővebb infó: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/, slovakia.
panda.org/hodinazeme, www.foldoraja.hu

Safe Pack kezdeményezéssel párhuzamba állítva vitatta meg a problémás
kérdések megoldási lehetőségeit. Egyúttal felhívták a jelenlévők figyelmét
az intézkedéscsomag fontosságára, és bátorították a jelenlévőket, hogy az
aláírásgyűjtés utolsó hónapjában is mindenütt népszerűsítsék a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést. A délután folyamán pedig megtartották
az Országos Tanács ülését, melynek fő
kérdésköre a a Via Nova szervezeti reformja volt. Az alapszabály módosítása előtt értékelőt tartott Gubík László,
aki tételesen számolt be a szervezet tematikus tevékenységéről. Konkrétan a
nemzetpolitikáról, oktatásügyről, a
családok évéről, a fiatal vállalkozók
programjairól, külügyekről, sport- és
egészséges életmód aktivitásokról,
nem utolsó sorban pedig könnyedebb,
szabadidős programokról, fesztiválokról. Ezt követte az alapszabály-módosítás előkészítése, mely a következő, Komáromban tartandó kongresszussal lép életbe. A szervezeti reform
hatékonyabbá teszi a Via Nova működését, és lehetőséget ad arra, hogy a
felvidéki fiatalokat tömörítő ernyőszervezetté váljon.
Forrás: www.felvidek.ma

Megérkezett a levél, így már biztos, hogy Rimaszombat a második helyen végzett a
Žihadielko pályázatán a 20 és 40 ezer közötti lélekszámú települések versenyében.
A versenybe összesen 2 250 420 szavazat érkezett, a rimaszombatiak a kategóriájukban 126 055 szavazatot szereztek, ezzel a breznóbányaiak mögött a második
helyen végeztek, s a nyár folyamán felépülhet a város új játszótere.

Március 24-én 20.00
órától a ČT1 élőben
közvetíti a Thália
díjátadót a prágai Nemzeti Színházból, amely
során a rimaszombati
Tóbisz Tituszért is szurkolhatunk, akit jelöltek
az Év operaénekese
díjára a libereci Šalda
Színházban bemutatott
Janáček-operában, a
Jenůfában nyújtott
alakításáért.

Részletekben is kifizetheti az
adóját!
Rimaszombat Városa az idén is
lehetővé teszi, hogy ún. törlesztési
ütemterv alapján az adóköteles
polgárok akár három részletben is
kifizethessék a 2018-ban esedékes helyi illetékadót. Ez csak azokra vonatkozik, akik igényli a több részletben
történő befizetést. Az adók összege
2018-ban nem változott.
1. részlet: az adókivetéstől számított 15
napon belül
2. részlet: 2018 június 30-ig
3. részlet: 2018. augusztus 31-ig

Osztályvezetőt keres a rimaszombati Városi Hivatal
Rimaszombat Városa Šimko József polgármester képviseletében nyilvános pályázatot
hirdet a rimaszombati Városi Hivatal Iskolaügyi, Szociális- és Kulturális Osztályának
megbízott vezetői posztjára.
A munkakör anyasági szabadság miatt a tervezett 2018 május elsejei munkakezdéssel
határozott időre köttetik meg.
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:
- befejezett főiskolai tanulmányok (I. vagy II. fokozat, a művelődési központ esetében II.
fokozat)
További követelmények:
- szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, a közigazgatás kérdéskörének alapos ismerete (általános érvényű rendeletek, az adott szakterületen való jártasság), menedzseri és szervezési
képességek, számítógépes ismeretek, kreativitás és professzionális hozzáállás
A pályázathoz mellékelni kell:
- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához, szakmai életrajzot a telefonszám feltüntetésével, a megpályázott osztály vezetésének írásbeli tervezetét, a legmagasabb
végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt és a jelölt írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során (a 122/2013-as, a személyes adatokról rendelkező törvény keretein belül)
Az Iskolaügyi, Szociális- és Kulturális Osztály vezetője felel az általa vezetett szakosztály zavartalan ügymenetéért, így ő a felelős a Szociális szolgáltatások és romákért
felelős ügyosztály, valamint a szociális terepmunkások, a gondozói szolgálat, az éjjeli
menedékhely, a kulturális ügyosztály és a tisztálkodási központ működéséért.
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen zárt „Pracovná ponuka - Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ - NEOTVÁRAŤ“ borítékban legkésőbb 2018. április 4-én
(szerda) 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó,
prednosta MsÚ, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota.
Azok a pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben, írásban lesznek értesítve. Azok a jelentkezők, akik nem felelnek meg a kiírt
feltételeknek vagy időn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.

4

hu.rimavskasobota.sk

Ady Endre Rimaszombatban járt

Alig 45 perc, mégis belefért egy
élet. Egy géniusz élete, aki Muszáj
Herkulesként jött erre a világra,
s bár folyamatosan, megalkuvás
nélkül köpködték talmi percemberkék, mégis úgy lépett le a földi
színpadról, mint a magyar költészet és publicisztika legragyogóbb
és legcsillogóbb csillaga. Kurucz
Ádám Konrád ezt az életművet
mutatta fel a Tompa Mihály Református Gimnáziumban az Esték a Gömöri Hírlappal sorozat
keretében Lédát és Csinszkát is
megidézve.
Ők állnak ugyanis e különös est középpontjában. „Általam vagy, mert
meg én láttalak// S régen nem vagy,
mert már régen nem látlak” – írja
Ady Endre – hisz róla szól az est –,
Lédáról, s bizony ugyan ki ismerné
ma már Diósyné Brüll Adél nevét,
ha szeretője nem írja meg a magyar
irodalom egyik legkegyetlenebb

versét. S vajon hányan vethették
volna előtte és utána is papírra ezeket a sorokat. S mégis, amíg Léda
számára az ifjú költő nyújtott vigaszt
az őt elhanyagoló férj mellett, addig
évtizedekkel később a haldokló, az
Élettől búcsúzó költő számára nyújt
fogódzót Csinszka. „Ha te nem jöttél vóna//Ma már tán panaszló szám
se szólna” – küldi a halhatatlan üzenetet Boncza Bertának, aki, ha pár
hónappal is, de meghosszabbítja az
Életét.
Alig 45 perc, amelybe belefér nemcsak egy élet, de egy korszak is,
amelyben nagyot akarók vívnak
reménytelen harcot a múltba állandóan visszarévedő gáncslovagokkal, ahol kisszámú Adyk állnak a
vártán muszáj Herkulesként geszti
bolondokkal viaskodva. S micsoda
különös ország ez, ahol a geszti bolondnak van monumentális szobra a
parlament árnyékában. S nem Ady

Endrének, akinek, ha 45 perc erejéig is, de Rimaszombatban is szobrot
állított egy Latinovits-díjas színiakadémista (külön köszönet a Tompa
Mihály Református Gimnáziumnak,
valamint Kosztúr Ákosnak, aki két
alkalomra elszegődött az előadás
technikusának).

„Csörtettek bátran a senkik//És
meglapult az igaz ember//S a kényes

Április elején jelenik meg
Andreas Varady új CD-je

Április hatodikán kerül a boltokba a rimaszombati származású, Harmónia-díjas Andreas Varady várva várt új CD-je, amely immár harmadik a sorban. A The Quest (Küldetés) címmel megjelenő lemez a Resonance Records
kiadásában lát napvilágot.
A még mindig csak 21 éves Andreas Varadyt annak idején a legendás producer,
Quincy Jones fedezte fel, s az elmúlt években olyan legendás zenészekkel dolgozott együtt, mint George Benson, Lee Ritenour, Roy Hargrove, Dirty Loops,
Dave Weckl vagy Gregory Porter. Az új albumon kizárólag saját szerzemények
lesznek, s természetesen a közreműködők közül nem hiányozhat édesapja, Bandi,
öccse Adrián, ahogy egy venezuelai gyökerekkel rendelkező brooklyni zenész, Benito Gonzalez, aki annak
idején Kenny Garett-tel is dolgozott együtt, s nem utolsósorban Radovan Tariška szaxofonművész is szerepel a lemezen.

rabló is rabolt://Különös, Különös
nyár-éjszaka volt.” – különös este
az Esték a Gömöri Hírlappal sorozatban. Igazi lélekbalzsam – írta az
emlékkönyvbe egy néző, aki a többiekkel együtt állva köszönte meg
az élményt. Egyedül a város magyar tanárait hiányoltuk, akik közül
mindössze egy rég nyugdíjas jött el.
Perctanárok – variálhatnánk Ady
szavait.
„Én nem bűvésznek,//de mindennek
jöttem,// A Minden kellett s megillet
a Semmisem” – tévedett is, s talán
mégsem. Olyan száz év van mögötte, mögöttünk, amikor is „Megnőtt a
világ, megsokasodtak az írástudók
és farizeusok, az Isten nem nagyon
törődik velünk, de talán még betakar, ha fázunk.” Amíg még vannak
Kurucz Ádámok, addig talán még
van remény.
Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila

A napokban
ünnepelte 45.
születésnapját
az Ózd melletti
Csernelyből
elszármazott
Jónás Tamás
költő, író, akit
egyik versével
köszöntünk. 22
évesen jelent meg Cigányidők című
önéletrajzi ihletésű regénye, s ma
már a magyar irodalom legjelesebbei között tartják számon. 2000-ben
Rimaszombatban is járt, a Tompa
Mihály Országos Versenyen zsűrizett.
Legutóbbi verseskötetét Törzs címmel tavaly adta ki a Magvető Kiadó.

Ja, fáj

Rimaszombatból, a Városháza Galériából
Beretkére, Bari Marián szülőfalujába vándorolt az Egy szelet India című fotókiállítás,
amely Kroutil Gyula budapesti fotóssal közösen jött létre.
A kiállítást Beretkén is Juhász Dósa János nyitotta meg, s mint a
megnyitón Giczei Anna, a község polgármestere elmondta, nagy
meglepetés volt számára is ez a tárlat, s nagyon büszke arra, hogy
számos tehetséges ember él a községben, s Bari Marián nemcsak
a zenében (a megnyitót is az ő játéka színesítette), de a fotózásban
is jártas. A rimaszombati és a beretkei kiállítás között Bari Marián
Kroutil Gyulával együtt megjárta Kubát is, amelyről szintén számos fotó készült.
Fotó: Benedek László és archív
Beretkei riportunkat lapunk következő számában olvashatják.

Hosszú, súlyos betegség után 76
éves korában elhunyt Gömör egyik
legismertebb prímása, a feledi
Berki Pál.

nyolcvan évnyi űr ha nyom
felesleges az oltalom
család barát meleg rokon
a szerelem is csak fájdalom
kopogtatás nélkül csak a
munkás iszonya ér haza
harminckét ágú feszület
a szívritmusból betű lett
guruló gömb a becsület
bekerített kis terület
a józanság szája habos
a vascipős törvény tapos
üres kezeket eltakar
eltakarít mindent a baj
hivatalok szégyentelen
merészkednek de fényre nem
sötétből rendezett világ
te sem mi sem bírjuk tovább
törékeny tested elszelelt
elme emlékszik szív felejt
két összekoccanó atom
fojtott sikolyát hallgatom
ha lenne bátorsága még
csepeghetne a néma jég

Gömöri Hírlap

Losoncon folytatják a vers- és prózamondók
Március 12-én a rimaszombati
Városi Művelődési központban
került sor a XXVII. Tompa Mihály Országos Verseny járási
fordulójára, amelyre az idén
száztizenketten neveztek be.
Az aranysávos minősitést elért
versenyzők a kerületi fordulóban
folytatják, amelyet március 23án, pénteken 08.30 órai kezdettel
bonyolítanak le a Kármán József Alapiskolában. Az országos
döntőre az idén is Rimaszombatban kerül sor, mégpedig április
26. és 28. között.
Az idei versenyt az alábbi összetételű zsűri értékelte: Ádám Zita,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének országos alelnöke,
Bányiczki Mária, a Borsod Megyei
Kulturális Intézet volt munkatársa,
Endrődi-Mike Attila, a Petőfi Sándor Program füleki ösztöndíjasa,
drámajáték-vezető, Demeter Katalin, a Tompa Mihály OV aranysávos versmondója, Mátyás Zoltán, a
Tiszaújvárosi Derkovits Kulturális
Központ igazgatója, Mázik István,
a füleki Zsákszínház rendezője,
Molnár Zsuzsa, nyugalmazott pe-

dagógus, kultúraszervező, amatőr
színjátszó, Sebők Valéria, nyugalmazott pedagógus, a Kistérségi
Tanügyi Hivatal vezetője és Szászi
Zoltán író, költő.
Az alábbi, aranysávot elért versenyzők folytatják Losoncon:
I. kategória–vers (25 versenyző): Boros Emese (Tompa Mihály
AI, Rimaszombat), Czene Kinga
(Almágyi Alapiskola és Óvoda),
Madarász Lili (Tompa Mihály
AI, Rimaszombat) és Máté Zsófia
(Tompa Mihály AI, Rimaszombat)
I. kategória–próza (18 versenyző): Homoly Krisztina (Tompa
Mihály AI, Rimaszombat), Lukács Lídia (Tompa Mihály AI,
Rimaszombat), Oláh Balog Denis
(Szombathy Viktor AI, Feled) és
Szabó Réka (Tompa Mihály AI, Rimaszombat)
II. kategória–vers (17 versenyző): Balog Boglárka (Tompa
Mihály AI, Rimaszombat), Bari
Szabolcs (MTNy Alapiskola, Uzapanyit), Mács Zille Anna (Tompa

A bátkaiak Nemesradnótból
készültek fel
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 bátkaiak pályázatáról Gyurán Ágnes, a helyi alapiskola igazgató-helyettese számolt be lapunknak: „A régi fotók válogatása során arra törekedtünk,
hogy Nemesradnót egykori életéről egy keresztmetszetet mutassunk.
A fényképeken láthatunk jeleneteket házasságkötésről, ballagásról, szalagavatóról, temetésről, tánciskoláról, szüretelésről, méhészkedésről,
disznótorból, a katonai életből. Érdekes fotók kerültek elő a fiókokból albumokból az esti fürdetésről, kisfiúról a Balogban, egykori gémeskútról,
a templom előtti kapuról, a presbitéreiumról, énekkarról, valamint iskolai csoportképek, pillanatok a kirándulásokról, esküvői fényképek, stb.
Megtalálhatjuk az értéktárban Az Én Újságom első számának címoldalát
és az 50. évfordulója alkalmából megjelent köszöntőszám címoldalát is.
Néhány fotót Pósa Lajos városligeti szobráról a nemesradnótiakkal körbevéve. A dokumentumok közt megtalálható Pósa Lajos nemesradnóti
mellszobra leleplezési ünnepélyének műsora is. A legrégebbi fotó 1910
körül készült. A bátkaiaknak szeretettel gratulálunk.
jdj, fotó: archív

Mihály
AI,
Rimaszombat) és Tóth
Zsófia (Tompa Mihály AI,
Rimaszombat)
II.kategória
–próza.(19
versenyző):
Ferencz Zsolt
(Tompa Mihály Református Gimnázium,
Rimaszombat), Kovács Richárd
Bence (Tompa Mihály AI, Rimaszombat), Kozma Bodza (Bátkai
Alapiskola) és Molnár Virág Lilla
(Szombathy Viktor AI, Feled)
III. kategória–vers (13 versenyző): Házik Tímea (Tompa Mihály
AI, Rimaszombat), Ruszó Chiara
(Szombathy Viktor AI, Feled) és
Szaniszló Judit Kincső (Tompa Mihály Református Gimnázium)
III. kategória–próza (10 versenyző): Farkas Dániel (Tompa Mihály
AI, Rimaszombat), Rencsok Ni-
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kolett (Bátkai
Alapiskola),
Tóth Nikoletta (Almágyi
Alapiskola
és
Óvoda),
Vajgel
Rozina
(Tompa
Mihály
Református
Gimnázium,
Rimaszombat) és Vámoš
Dorka (Tompa Mihály Református
Gimnázium, Rimaszombat)
IV. kategória–vers (6 versenyző):
Házik Ildikó (Ivan Krasko Gimnázium, Rimaszombat), Nagy Eszter
Réka (Tompa Mihály Református
Gimnázium, Rimaszombat) és Pataky Sándor András (Ivan Krasko
Gimnázium, Rimaszombat)
IV. kategória–próza (4 versenyző): Galamb Krisztián (Kereskedelmi Akadémia, Rimaszombat) és
Kovács Ildikó (Magán Szakközépiskola, Rimaszombat).
jdj, fotó: gecse

Szinte hihetetlen, de harminchetedik alkalommal hirdették meg
a Világűr a gyerekek szemével
című képzőművészeti versenyt,
amelynek regionális fordulójára
23 iskola jelentkezett be, akik 302
alkotást küldtek be. Háromtagú
zsűri (Daniela Páneková, Pavol
Rapavý és Gecse Nikolett) döntött a
helyezésekről és a továbbjutókról,
a legjobbak munkái ugyanis az ógyallai országos döntőben is szerencsét
próbálhatnak. A II. kategóriában (alapiskolák alsó tagozata) a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola diákja, Balogh Vanessza győzött, míg
a harmadik helyen a várgedei Rácz Stefanie végzett. A III. kategóriában
(felső tagozat) Balog Dániel, a feledi Szombathy Viktor Alapiskola diákja
bizonyult a legjobbnak, de a továbbjutók között van Szekeres Tünde is
(szintén ebből az iskolából). A IV. kategóriában (művészeti alapiskolák
alsó tagozata) a rimaszombati Máté Zsófia végzett a második helyen, s a
továbbjutók között van Polónyi Zsófia is. Az V. kategóriában (művészeti
alapiskolák felső tagozata) a rimaszombati Művészeti Alapiskola diákja,
Matúš Vaclavik a harmadik lett, de továbbjutott az iskola másik két diákja, Agócs Alexandra és Lenka Kapcová is. A munkákat március végéíg
láthatják a Gömör-Kishonti Múzeumban. Gecse Attila felvétele

Alig pár hónapja helyezték fel a
szalagokat, március 13. és 16. között
már sor került az idei érettségi írásbeli részére. Előbb szlovákból, aztán
angolból, majd a szaktantárgyakból,
s végül magyarból írták meg az érettségit a végzős fiatalok. A szóbelire
május folyamán kerül sor.

Lassan vége a télnek, az iskolák
többsége az idén sem hagyta ki a
sítanfolyamot.
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Ahogy nincs helytörténet, úgy
nincs helyi művészet sem. A látásmód a lényeg, hogy azt adott
művészeti alkotás fel tudja-e mutatni az egyetemest” – ezekkel a
gondolatokkal nyitotta meg az
Aranymetszés festőklub bemutatkozó kiállítását B. Kovács István
a Csillagházban. Cene gál István,
a festőklub mentora mind a tizenkét bemutatkozó alkotót egy-egy
találó jelzővel jellemezte, s hangsúlyozta, hogy bár szigorúan bemutatkozó kiállításról van szó, ezt
a tárlatot a világ bármelyik kiállítóterme örömest befogadhatná.
Vannak, akik éve óta festenek, de
olyanok is, akik a klubban fogtak
először komolyan ecsetet a kezükbe.
A klub megállapításának az ötlete
még Ceredről indult, ahol 20 éve
rendezik meg azt a ma már nemzetközivé duzzadt alkotótábort, amelyet Cene gál István álmodott meg,
s a 10 napos táborba Felvidékről is
érkeztek a képzőművészet szerelmesei, így például Hajnovics Márti
is. Cered Tajti szomszédfaluja, alig
száz méter választja el a két telepü-

A Matej Hrebenda Könyvtárban
A szlovák könyv hete alkalmából
Zuzana Fusková vándorkiállítása
nyílt meg, amely Szlovákia kincseit
mutatja be illusztrációkon.

Percnyi költészet

hu.rimavskasobota.sk

„Gyerünk, buli a festés!”

lést, mégis annak idején mintegy 60
kilométeres kerülőt kellett tenni, ha
el akartak jutni a szomszéd faluba.
De az idők változtak, a határok spiritualizálódtak, s az előzetes jelentkezések alapján az idei tábor résztvevőinek harmada felvidéki lesz.

rosban és a régióban alkotó amatőr
képzőművészeket. Cene gál István
nagyon büszke a tanítványaira, de
szemlesütve azért hozzáteszi, hogy
az alkotók szemléletét szemmel
láthatóan a realizmus köti össze, s
bizony ez az ő hibája, de vállalja.

A tíz nap az ismerkedésre elégséges,
az elmélyült alkotómunkára viszont
kevésbé, igy jött az ötlet, hogy Rimaszombatban is megalakul egy
festőklub, amely összegyűjti a vá-

A rimaszombati klub másfél éve alakult meg Borbás Barna vezetésével,
s akadnak a tagok között olyanok,
akik gyorsan és sokat alkotnak, de

A Városi Galériában Patrícia
Koyšová Fókusz című kiállítását
nyitották meg, amely április
végéig tart nyitva. A kiállítást már
megtekintették a rimaszombati Ivan
Krasko Gimnázium diákjai is.
Fotó: gecse

olyanok is, akik most még nem merték vállalni a nyilvános bemutatkozás ódiumát. A képeket ugyan a realizmus köti össze, mégis rendkívül
sokszínűek, s a tájképektől a csendéleteken és Johnny Deppen át egészen a közelmúlt baljós eseményéig
(Kuciak-gyilkosság) meglehetősen
eklektikus képet mutat.
De lássuk az alkotókat a mentor
értékelésében: Silvia Habánová (az
igazi jólélek, a melegség), Naďa
Krížová (a légies), Csomós Árpád (a
szürreál), Hangácsi István (a fénykeverő), Irena Keľová (a különleges
névadó), Andrea Gáková (a merengő), Borbás Barna (a gyorsfestő),
Erika Szepesiová (a metafizikus),
Hajnovics Márta (a nagy tervek
embere), Mónika Kuznyecova (az
életöröm festője), Zsíros Bán Jolán
(a vidám játékos). A klubnak nagyon
sok terve van, az első bemutatkozó
tárlat bizony több mint fényesre
sikerült. A zsúfolt ház előtt tartott
megnyitón Horváth Géza biztosította a kellemes zenei aláfestést.
A tárlat április 13-ig tart nyitva
jdj, fotó: gecse

Fotó: gecse Az Aranymetszés festőklub
bemutatkozásával egyidőben szinte Rimaszombat
összes kiállítótermében új
tárlatot nyitottak.
A Gömör-Kishonti Múzeumban az év első kiállításaként a krasznahorkaváraljai
Roland Neupauer tárlatát
nyitották meg, akit a megnyitóra elkísért a község polgármestere, Bollo Péter is.
A kiállítást Kolár Angelika mutatta be, s mint elárulta, a képek többsége az
idén készült, s a tárlat május végéig várja az érdeklődőket.

Danyi Zoltán
tavasz elején
változó életünk békére tör
tavasz a határ s újra él
értelme szívünknek ajándék
csupa érzelem s vágyakozás
melyben izzik az akarás
mély álom ha ringat árnyadon
jó nagyon s visszhangunk záloga
a szív zöld remény
egy ideál közepén vigasztalás
keresni kell e szép alkotást
ha virul a szív az élet derűs s
oltalma alatt a szerelem hevül
egy szál virág s arcodon a pír
áldás nekem tavasz elején

fotó: gecse
Fotó: gecse
A Városháza Galériában a Turisztikai Információs Központ szervezésében a rozsnyói Judita Krajčiová
selyemre festett képeit állították ki,
s a megnyitón az alkotó rövid ízelítőt is adott művészete fortélyaiból.
Krajčiová évekig idegenvezetőként
dolgozott a betléri kastélyban, ahol
most gazdasági vezető, így csak
szabadidejében fest. A kiállított
festmények március végéig láthatók, s meg is vásárolhatók.

Pozsonyban (a Hviezdoslav Városi Színházban) egy gyerekoperett
(Manézsszerelem) librettistájaként, de műfordítóként is bemutatkozott
Marta Hlušíková, aki Ladislav Grosman Menyasszony című novelláskötetét ültette át szlovákra. A kötetet a Szlovák Nemzeti Múzeum – Zsidó
Kultúrák Múzeuma adta ki a Judaica Slovaca sorozat 117. köteteként, s azt
Marek Maďarič kulturális miniszter jelenlétében keresztelték meg.
S még egy keresztelő: Rimaszombatban, a Havran Színházban ejtették meg
a Sobotské okamihy (Szombati pillanatok) című antológia bemutatóját,
amely a Karavana klub immár második kiadványa. A kötetet Marian Lacko,
a Művészeti Alapiskola igazgatója szerkesztette, azt Martin Babarík fotóival illusztrálták, s abban Ján Babarík, Martin Babarík, Vlado Bolha, Zuzka
Ďuricová, Gabika Feješová, Milka Harušťáková, Viera Herczeghová, Marta
Hlušíková, Nicol Hochholzerová, Majo Kluvanec (Mark E. Pocha) és a
szerkesztő, Marian Lacko alkotásaival találkozhatunk.
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Március idusán az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk szerte a régióban. De a nemzeti ünnepünk mellett számos egyéb
rendezvényre is sor került, amelyekből a teljesség igénye nélkül egy csokorra valót válogattunk.

Gömörpéterfalván a Szent Korona stilizált mását helyezték el március
11-én a Szentháromság-plébániatemplomban. A Szent Koronát Kopecsni
Gábor, a Felföldi Baranta Szövetség elnöke vitte be a templomba.
Az oltár előtt elhelyezve barantások álltak díszőrséget mellette a magyar
és a felvidéki zászlóval. A helyi énekkar Magyar hazánk, te jó anya
kezdetű bevezető énekével indult a ceremónia. Köböl Gyula polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Szent Korona számukra
összetartozást, magyarságot, Istenbe vetett hitet jelent.

Tajtiban ünnepélyes körülmények között adták át a megújult alapiskola épületét.

Törékeny varázslatok címmel tojáskiállítás nyílt a
rozsnyói Bányászati Múzeumban, amely
május 22-ig várja a látogatókat.

Vajaskenyér – színházi előadás, kozák dalok estje és Csernus Imre
pszichiáter Találd meg önmagad! című előadása is a rimaszombati
Városi Művelődési Központ sikeres tavaszeleji programjai közé tartozott.

A Szlovákiai Könyvtárak Hete rendezvénysorozatba a
Gömör-Kishonti Múzeum is bekapcsolódott. Alexander Botoš,
a múzeum régésze
nemrég megjelent új
kötetét mutatta be a
helyi alap- és középiskolásoknak

Éves közgyűlését tartotta Rimaszombatban a Szlovákiai Antifasiszták
Szövetségének Rimaszombati Területi Választmánya.

A rimaszombati Művészeti Alapiskola és a Katolikus Egyházközség
meghívására két sikeres előadást is tartott a pozsonyi Cinema String
Trio (Július Šoška, Andrea Tkáčová és Marina Lazić), akik a Városi
Galériában filmzenéket adtak elő

A régió több településén az idén is sor került a kiszebáb elégetésére, amelynek nem titkolt célja a tél elűzése. A kiszebáb ugyan elégett, de a művelet
nem hozta meg a várt eredményt, a tél még mindig itt ólálkodik a vidékünkön.
Összeállította: jdj, fotó: Benedek László,
Martin Ambróz, Gecse Attila és a szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Március 23.:
Pósa bácsi azt üzente…
A Pósa Lajos Társaság Légy Lámpás címmel
előadássorozatot indít, az első évad első előadására március 23-án, pénteken 17.30 órától kerül sor a Csillagház előadótermében (Daxner u.
36.) Pósa bácsi azt üzente… címmel Kun Miklós
Jenő Pósa-kutató tart előadást. Közreműködnek Góbis Réka és Kováčik Valéria, a Tompa
Mihály Református Gimnázium növendékei.
A tartalomból: Tompa Mihály Az Én Újságomban/ Adalékok a Tompa-bibliográfiához;
Megemlékezés Lévay Józsefről és Tompa Mihályról; Látogatás Az Én Újságom szerkesztőségében: „Zsarnoki önkény” – Pósa Lajos
esete egynémely kézirattal; Néni vagy bácsi(k)? –
„A szerkesztő bácsi postája”

Március 27.:
Nyilvános koncertet adnak
a Művészeti Alapiskola tanárai
A művészet éltet címmel a
rimaszombati
Művészeti
Alapiskola tanárai adnak
nyilvános koncertet március 27-én, kedden 17.00 órai
kezdettel a helyi Városi
Művelődési Központban.
Belépő tetszés szerint.

Április 02.:
Tizenharmadszor
is Palóc Húsvét a Füleki Várban

kínál az érdeklődőknek.

Húsvéthétfőn, április 2-án, hétfőn
délelőtt 10.00 órai
kezdettel 13. alkalommal
kerül
megrendezésre
a Palóc Húsvét a
Füleki
Várban.
A rendezvény házigazdája, a Füleki
Városi Művelődési
Központ az idén is
gazdag programot

Az idelátogatók a kézműves foglalkozásokon kipróbálhatják a tojásdíszítést, gyékényezést, mézeskalács-díszítést, a népihangszer-készítést, továbbá
gólyalábazás, arcfestés, kézzel hajtott körhinta, különféle ügyességi versenyjátékok, lovagoltatás, gyermek íjászverseny és mesekuckó vár rájuk. A várudvarban és a Várfelső utcában kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén helyi ételek kóstolója és ételszentelés, valamint húsvéti locsolkodás, a Magyar
Közösségi Ház udvarán disznóvágás gazdagítja a programot, a szabadtéri
színpadon folklór együttesek lépnek fel. Itt lesz a budapesti Csángálló Zenekar, a dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes és a Ďatelinka zenekar Gyetváról,
közreműködnek a helyi alapiskolák tanulói, a Foncsik Énekegyüttes valamint
a Jánošík és a Rakonca énekesei, táncosai, a Motolla Kézműves Baráti Kör,
a Banyaklub, a Nomád és a Pro Gaudio polgári társulások, illetve a MeseFigurák színjátszó csoport. A rendezvény keretén belül a Füleki Vármúzeum
állandó kiállításai és A murányi kőedény emlékezete című időszaki tárlat is
megtekinthető lesz a vár Bebek-tornyában.
Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény a Városi Művelődési Központban
valósul meg.

XI. Harmos Károly Országos
Képzőművészeti Pályázat
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a Szlovákiai Magyar
Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a
társszervezők meghirdetik a szlovákiai magyar iskolák
és óvodák X. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.
Beküldési határidő 2018. május 25.

Megjelent a külhoni magyar
családok éve első pályázata
Megjelent a 2018 – a külhoni
magyar családok éve első, nyílt
pályázati felhívása, az 500 millió
forintos keretre április 6-ig lehet
jelentkezni, a cél a családbarát
vállalkozások támogatása.
A felhívás célja a Kárpát-medencei
gazdasági térség erősítése érdekében külhoni magyar vállalkozások támogatása. Olyan cégeket segítenek,
amelyek az általános vállalkozásfejlesztésen túl három vállalás valamelyikét teljesítik. Ezek a családbarát munkahelyek kialakítása, fejlesztése vagy
a családokat segítő szolgáltatások nyújtása vagy külhoni diákok szakmai
képzésének, valamint pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.
A családbarát munkahelyek és családokat segítő szolgáltatások között említette játszósarok kialakítását, a munkavállalók tanköteles korú gyermekeinek
tanszercsomag biztosítását, beszerzésének anyagi támogatását, a gyermekek
napközbeni felügyeletének megszervezését vagy anyagi támogatását, napközik, táborok biztosítását iskolai szünidők idejére, vagy családi rendezvények szervezését. Ide sorolta a rugalmas munkaszervezést, részmunkaidős
lehetőség biztosítását a kismamák, édesanyák, édesapák számára, valamint a
várandósoknak nyújtott szolgáltatásokat. Ha valaki a szakmai gyakorlat, foglalkoztatás biztosítását választja, amely hozzájárul a külhoni diákok szakmai
képzéséhez, a pályakezdő fiatalok foglalkoztatásához, akkor legalább egy,
legfeljebb öt diák képzését lehet segíteni, s diákonként 200 ezer forint támogatás igényelhető. Emellett kizárólag a vállalkozás működési tevékenységének megfelelő képzésben részt vevő diákot, pályakezdő fiatalt lehet fogadni.
Ismertetése szerint pályázatot nyújthatnak be a szomszédos országokban
bejegyzett magyar mikrovállalkozások és kisvállalkozások, amelyek 2017.
január 1-je előtt bejegyzésre kerültek és azóta is folyamatosan működnek.
A támogatást igénylő pályázó a pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot
nyújthat be. A megpályázható összeg mezőgazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások esetén 3-4,5 millió forint, a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásoknál: 3-6 millió forint. A pályázat április 6-án, közép-európai idő szerint délután 2-ig nyújtható be. A felhívás elérhető a www.
bgazrt.hu és www.nemzetiregiszter.hu oldalakon.

Április 19.:Szent-Iványi József
életpályáját mutatja be Simon Attila
1918 őszén a gömöri események élére a bejei
Szent-Ivány József állt, aki a következő két
évtizedben a felvidéki magyarság legfontosabb politikusa volt.
Róla, tevékenységéről, a szlovákiai magyarok
1918 és 1938 közötti sorsáról Hegedűs Norbert
beszélget április 19-én, csütörtökön 17.00 órától
Simon Attila történésszel akinek Tóth Lászlóval
közösen jegyzett könyve a közelmúltban jelent
meg.
Hirdetés:
Szabadidőmben szívesen adnék gitár- és hegedűórákat. Az érdeklődők az
alábbi telefonszámon jelentkezhetnek: 0917/032 576 (Danyi Csaba)
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Bőd Titanilla negyedik olimpiáján járt
London, Szocsi és Rio de
Janiero után
negyedik olimpiáján
vett
részt a rimaszombati Bőd
Titanilla, a pozsonyi Új Szó
szerkesztője,
a lap sportrovatának vezetője. Hazaérkezése után egy rimaszombati kávéházban osztotta meg velünk pjongcsangi élményeit, amelyből akadt
bőven, hisz megszületett az első történelmi magyar arany, ahogy a szlovákiai Kuzmina is kitett magáért.
Többen is megkérdezték az elmúlt
hetekben tőlem, vajon egy szlovákiai magyar újságíró hogyan jut ki egy
olimpiára?
Ennek két vetülete is van, az egyik az
akkreditáció, a másik pedig a pénz.
Ahogy a sportolóknál, úgy az újságíróknál is vannak kvóták, ez Szlovákia
esetében az írott sajtó esetében 13-14
fő. Ez függ az ország és az olimpiai küldöttség nagyságától, de természetesen
attól is, mekkora olimpiai története van.
Magyarország az ország lélekszámához
képest arányaiban sokkal több újságírót
nevezhet a nyári olimpiai játékokra az
ország kiváló eredményei miatt. Az akkreditációt nagyjából két évvel az aktuális
olimpia előtt kell elkezdeni intézni, így
ezt nem befolyásolta a kiadóváltás. Viszont szponzorok nélkül nem megy, az
előző olimpiákkal kapcsolatban az akkori főszerkesztő, Molnár Norbert segített a
szponzorkeresésben, mert úgy gondolta,
jó dolog lenne, ha az Új Szónak lehetne
tudósítója az olimpián, míg most a lap
egy még régebbi főszerkesztője, Szilvássy József, aki nagyon pozitívan ítélte
meg a korábbi olimpiai ténykedésemet.
Az első két olimpiád itt volt Európában, a következő kettő már jóval távolabb, Dél-Amerikában és Ázsiában,
sőt a következő két olimpia is Ázsiában (Tokió és Peking) lesz.
Annak idején volt egy rotációs elv a
földrészek között, de az utóbbi időben az
olimpiákat is elérte a gazdasági válság,
s nyilván egy nagyon kiegyensúlyozott
gazdaság kell ahhoz, hogy megérje egy
olimpiába befektetni. Ez persze nem azt
jelenti, hogy olimpia nyereséges lesz,
mert ezt nehezen lehet elképzelni, de
hosszútávon az ország felkapottsága tekintetében, de akár valós fellendülést is
hozhat, például a londoniak az olimpiai
parkot egy lepukkant városrészben építették fel, s mára az a rész egy nyüzsgő,
élő negyeddé vált. Egy sportközgazdász
ismerősöm szokta példaként felhozni,
hogy ha valaki vesz egy lakást, eladósodhat akár harminc évre is, de ez nem
jelenti azt, hogy ez nem volt jó befektetés, mert végül is kell valahol laknia az
embernek. Viszont a krízis is okozza,
hogy mostanában örülnek annak, ha akad
jelentkező egy-egy olimpia megrendezésére.
A politika mennyire nyomta rá a bélyegét a pjoncsangi téli olimpiára?
A helyieknek nagyon fontos volt az

észak-koreaiak részvétele, s az olimpia
egyik főszereplője az észak-koreai elnök,
Kim Dzsong Un húga volt, a televíziók
állandóan az ő arcát mutatták, s ugyan
nem hiszem, hogy a részvétele csupán
színjáték lett volna, de azért inkább az
olimpiának szóltak ezek a gesztusok.

vettek meg. Nem is ezzel volt a gond,
hanem azzal, hogy a curling vagy a
gyorskorcsolya kivételével a téli sportágak nagy részéről fogalmunk sem volt
a nézőknek, így ugyan ott ültek, de nem
volt olyan hangulat, amit egy külsős
néző elvárhatna. Műkorcsolyában még

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyaváltó

A napokban jelentették be, hogy májusban Kim Dzsong Un találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.
Ha ez összejön, akkor elmondhatjuk,
hogy ez az olimpiai eszme fényes győzelme lenne, hiszen tudjuk, hogy az
ókorban az olimpiai játékok idején szüneteltették a háborúkat is.
Magyarországnak egyértelműen a
nyári olimpiák tűnnek fontosabbnak,
Szlovákiának viszont talán a téli olimpiák, köszönhetően a hokinak is. Neked melyik a fontosabb?
Egyenértékűnek tartom a magam részéről a nyári és a téli olimpiákat, s a
2018-as téli olimpia Magyarországnak is
nagyon fontos volt, hiszen a rövidpályás
gyorskorcsolyázók révén komoly éremesélyekkel indultak, s az esélyeket aranyra
is váltották.
Bár megvan az első magyar arany,
mégis sok kommentárban azt kifogásolták, hogy mind a magyar
shorttrackváltó (Liu Shaolin Sándor,
Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján
Csaba) esetében, mind Kuzmina esetében honosított sportolók szerezték az
érmeket.
A két Liu fivér nem honosított, hiszen
Magyarországon születtek, Budapesten nőttek fel, folyékonyan beszélnek
magyarul. Édesapjuk kínai, édesanyjuk
magyar, a kínai szál abban segített nekik, hogy volt lehetőségük gyerekként
Kínában edzőtáborozni, és ott jó alapokat szerezni. Kuzminával kapcsolatban
pedig nem is értem, hogy ez egyáltalán
hogy merülhet még mindig fel, hisz sorozatban a harmadik olimpiájáról tért haza
aranyéremmel. Kuzmina már annyiszor
deklarálta a hűségét Szlovákia iránt, nem
beszélve arról, hogy Szlovákia helyett
bárhol másutt is letelepedhetett volna, s
akkor annak az országnak szállította volna a kiemelkedő eredményeket.
Mennyire vonzotta a hazaiakat az
olimpia? A curlingversenyeken telt
ház volt, de voltak foghíjas nézőterek
is.
A jegyek kilencven százaléka elkelt,
amiből 85 százalékot hazai szurkolók

olimpiai bajnokuk is van, még sincs a
sportág beágyazódva a mindennapokba.
A shorttrackváltók versenyei során viszont a nézői reakciók alapján pontosan
lehetett követni, mi is történik a jégen.
Újságírói szempontból milyen volt a
pjongcsangi olimpia?
Nem elhanyagolandó tényező, hogy az
időeltolódás ezúttal a javunkra játszott,
így minden eseményről időben tudtunk
beszámolni. Ennek viszont az volt a hátránya, hogy szinte minden nap ottani idő
szerint éjjel kettőkor volt a lapzárta, de
másnap reggel ugyanúgy fel kellett kelni. A feltételek egészen jók voltak, amit
viszont nehezen szoktam meg, hogy nem
lehetett a létesítményekbe kaját bevinni.
Még a banánt vagy az almát is elvették,
s ez nonszensz. S a büfében csak virslit,
chipset vagy csokoládét lehetett vásárolni, s amíg egy nézőnek, aki 2-3 órát ült a
versenyen, ez megfelelt, egy tudósítónak
– aki egész nap a helyszíneken ült –, már
kevésbé.

Az élményből sokat levett, hogy nyitott
stadionban volt, s a rendkívüli hideg
miatt nem tudtam annyira élvezni, s bizony volt, amikor be kellett vonulni az
épületbe, hogy felmelegedjek kicsit.
Viszont volt egy tongai versenyző, Pita
Taufatofua, aki félmeztelenül, beolajozott testtel jelent meg a megnyitó- és a
záróünnepségen is, s ellopta a show-t a
többi szereplő elől. A megnyitó ünnepség
jobban tetszett egyébként, de összevetve
az előző olimpiákkal, talán nem volt an�nyira látványos.
Ha már Közép-Európa, akkor három
nevet emelnék ki: a cseh Ledecká, a
szlovákiai Kuzmina és a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók váltója.
Láttad a győzelmeiket?
A shorttrackeseket igen, Kuzmina aranyát viszont nem, de őt magát versenyezni igen, míg Ledeckának a sajtóján
vehettem részt. Egészen hihetetlen, hogy
két teljesen más jellegű sportágban (az
alpesi síelők között szuperóriás-műlesiklásban aratott váratlan győzelme után a
hódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklásában is a legjobbnak bizonyult) tudott
aranyat szerezni. Utoljára ilyen talán 90
éve fordult elő. Olyan már volt, hogy
valaki egymás utáni két olimpián mondjuk sífutásban, aztán biatlonban érjen el
helyezést, vagy nyári olimpia után téli
olimpián, de hogy egy olimpián belül két
teljesen különböző sportágban, az egészen különleges.
Mikor e sorok megjelennek, már véget
ér a paralimpia is, amelyen két felvidéki magyarnak is szurkolhatunk.
Igen, a szepsi Lyócsa Imrének és a
rozsnyói Farkaš Henriettának. Lyócsa
íjászatban paralimpiai bajnok, s most
curlingben méretteti meg magát. Farkaš
Henriettának már öt aranya van, s most
újabb ötöt szeretne szerezni (lapzártakor
már négynél tartott – a szerk. megjegyzése).

Sokan panaszkodtak a rendkívüli hidegre is.
Arra készítettek fel bennünket, hogy
ebben az időszakban kb. mínusz 10 fok
az átlaghőmérséklet, amitől nem féltem,
hisz hozzá vagyunk idehaza is szokva.
Ehelyett mínusz 22 is volt viharos széllel, amely a hidegérzetet még inkább felerősítette. Erről a szervezők persze nem
tehettek, viszont a fűtés és a meleg víz
például teljesen rendben volt.
Egy téli olimpián kevesebb a versenyszám mint egy nyárin. A pjongcsangi
versenyszámok hány százalékát láttad
élőben?
Százalékokban ezt nehéz meghatározni,
ráadásul a távolságok sem voltak elhanyagolandóak az egyes sportlétesítmények között. A műkorcsolya versenynek
helyszínt adó stadion a tengerparton volt,
míg a síelés fenn a hegyekben, s eljutni
egyik helyről a másikra legalább két órát
vett igénybe.
Egy olimpiának általában mindig a
megnyitó- illetve a záróünnepség a
csúcspontja.

Anastazia Kuzmina
Négy olimpia után Tokióban jöhet az
ötödik?
Ez most tényleg az álmok kategóriájába
tartozik.
Juhász Dósa János
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Az elmúlt hetekben a város sportolói számos versenyen öregbítették Rimaszombat jó hírnevét. A Falcon taekwondozói Prágában, a Farkas Orsolya-Baka Tamás táncospár Poprádon, birkózóink Dunaszerdahelyen versenyeztek. A helyi képviselő-testület már lapzártánk után döntött arról,
áldását adja-e a DVTK-val közösen tervezett futballakadémiára. Futballistáink is elkezdték a III. liga tavaszi idényét, míg I. ligás női röpiseink és
II. ligás jégkorongozóink befejezték a 2017/2018-as évad küzdelmeit.

Lapzártánk után döntött a rimaszombati Városi Képviselő-testület a rimaszombati MFA (városi futballakadémia) elindításáról, amelyet a város és
a Borsodsport Invest Kft. közösen hoznának létre mintegy 5 millió euróból, a magyar kormány támogatása által. A diósgyőri DVTK még tavaly
kapott sportfejlesztési terveire egy júliusi kormányhatározat értelmében
csaknem 10 milliárd forint (32,3 millió €) állami támogatást, amely alapján Diósgyőrben megépül egy multifunkciós sportcsarnok, felújítják az
egri és a salgótarjáni infrastruktúrát, valamint létrejön egy határon túli
labdarúgó-akadémia is, mégpedig Rimaszombatban. A legközelebbi hasonló intézmény Podbrezován és Poprádon van. A mintegy 5 millió eurós
támogatás nagyjából 90%-át az infrastruktúra kialakítására fordítanák,
de az akadémiával kapcsolatos néhány egyéb, technikai kiadást is ebből
fedeznének. A rimaszombati klub jelenleg veszi leltárba azokat a létesítményeket, amelyeket a most alakuló klub átvenne, s a polgármester a városi képviselő-testület tagjaiból létrehozott egy öttagú bizottságot Miroslav
Bitala vezetésével (tagjai: Ivan Hazucha, Samuel Urban, Auxt Ferenc és
Főző Zsolt), akik véleményezték a magyarországi fél javaslatait.
Az infrastrukturális fejlesztések keretében felújítanák és modernizálnák a
rimaszombati stadion főpályáját és a körülötte lévő edzőpályákat is, valamint két új edzőpályát is kialakítanának (a főtribün mögötti füves pályát
bővítenék, illetve az uszoda és a városkert közötti területen is létrejöhetne
egy pálya), és egy fedett csarnok is épülne. A Borsodsport Invest Kft. 51
százalékos, míg Rimaszombat városa 49 százalékos részesedést szerezne a
klubban. Az akadémia az 5–19 éves korosztályra koncentrál majd, de az
MFA Academy részét képezné a felnőtt, III. ligás csapat is, amelynek célja
a visszajutás a II. ligába.
Ugyan bejutottak a II. liga
országos elődöntőjébe a HKM
jégkorongozói,
de itt már nem
bírtak a nagyobb
játékerőt képviselő turócszentmártoniakkal,
így a 3. helyen
zárták az évadot.

A Falcon csapata, amelyet Gömör-Kishont legjobb csapatának választottak Tornalján, a Prágában megrendezett Cobra Kupán vett részt. A Falcon színeit tizenegyen képviselték, akik végül három aranyat (Mravcová
Karla, Lucka Laššáková, Ďuricová Terezka), négy ezüstöt (Matúš Ďurica,
Lukáš Kurek, Sarah Sarvašová, Ádamová Vaneska) és három bronzot
(Damien Pavel Frgolec, Laššák Riško, Tomáš Kuvik) hoztak haza.

Fotó: gecse
I. ligás női röplabdázóink ugyan sokáig versenyben voltak az 1. helyért, de
a végére elfáradtak, így jelenleg a sztropkóiak és a giráltiak mögött
a 3. helyen állnak.

Pár napja Tornalján díjazták a Farkas
Orsolya-Baka Tamás táncospárt, akik
a juniorok között elért sikereik után
immár a felnőttek mezőnyében is egyre
több sikert aratnak. A rimaszombati OZ
Sorima és Városi Művelődési Központ versenyzői Poprádon, a felnőttek
országos bajnokságán a latintáncok
versenyében a negyedik helyen végeztek.

Klubot váltott Köböl Máté, a
mezőkövesdiek volt NB1-es
rimaszombati származású játékosa, aki tavaly sérülése miatt
alig jutott szerephez, s jelenleg
már az NB2-es veszprémiek
csapatát erősiti.

Dunaszerdahelyen rendezték meg a serdülők és női csapatok országos bajnokságát birkózásban. A serdülők két ezüst- (Brian Molnár és Michal Babarík), valamint egy bronzérmet (Viktor Gunár) harcoltak ki. A legnagyobb
sikert a lányok (Natália Gažiová, Denisa Uhrínová, Vanessa Schwarcová,
Dominika Kučeráková, Anna Kureková, Beata Ružičková, Dominika Vaslíková és Erika Janoštiaková) érték el, akik csapatban a dunaszerdahelyiek
és a marcellházaiak előtt az első helyen végeztek, s ezzel szlovák bajnoki
címet szereztek.

