Az elmúlt napok
margójára
A rossz nyelvek azt mondják, Robert
Fico senkit nem vezetett félre, amikor
jó tanácsot adott a cseh szociáldemokratáknak, mit is tegyenek, ha a kupi
nem működik. Nem számolt viszont azzal, ha a saját kupijában is elkezdődik
a lányok cseréje, az talán őt magát is
érintheti. Pellegrini kormánya bizalmat kapott a parlamentben, és immár semmi sem akadályozza abban,
hogy teljesítse a köztársasági elnöknek tett ígéreteit.

Hóvirág a hóviharban
Kresnye András felvétele

Március 28-án a rimaszombati Városházán sem feledkeztek meg a tanitónapról.
Šimko József polgármester és Rigó László alpolgármester fogadta a város iskoláinak vezetőjét és a kitüntetésre javasolt pedagógusokat, köztük Angyal Lászlót
(Tompa Mihály Alapiskola), Mede Hildegárdot (Dúsa úti Alapiskola és Óvoda),
Kovács Évát (Daxner utcai Óvoda) és Eva Čarnokát (Művészeti Alapiskola).
Gecse Attila felvételei
Két részletben tartotta meg
márciusi ülését a rimaszombati
Városi Képviselő-testület, amely
számos éves jelentést hallgatott
meg, új képviselőt avatott Róbert
Kuvik személyében és zöld utat
adott a tervezett fociakadémiának
is. Részletek a 2. oldalon
Gecse Attila felvétele

Magyar Örökség díjat vehetett
át Budapesten Erdélyi Géza
nyugalmazott református
püspök.
Cservenka Judit felvétele

Bár nem kapta meg, már az is hatalmas elismerés, hogy nevezést kapott a legrangosabb cseh
színházi díjra Tóbisz Titusz operaénekes.
Felvételünkön az osztravai Othello
címszerepében.

De most inkább játszunk el a gondolattal, hogy az ellenzéknek összejön a népszavazás az előrehozott választásokról – aminek valljuk be, nem sok az esélye –, s pár
hónap múlva előrehozott választásokat tartanának Szlovákiában. Ugyan kit választhatnánk?
A Smer-SD-t, amelynek mind a kormányfőként regnáló
elnöke, mind a belügyminiszterként a párt koronahercege
kénytelen volt otthagyni a posztját? Vagy a Szlovák Nemzeti Pártot, esetleg a Most-Híd nevű pártot? Hisz Danko
és Bugár pártja is részesei voltak annak a kormánykoalíciónak, amely mezőgazdásági támogatás címszó alatt
egészen a kormányhivatalig engedte a maffiát. Mennyivel
jobbak és hitelesebbek ők, mint Fico vagy Kaliňák? Miközben Bugár többszörösen is elárulta az itt élő magyarokat, s minden hitelét elveszítette már, míg Orbán kegyét
soha meg se szerezte.
De sok reményt nem fűzhetünk a jelenlegi ellenzéki pártokhoz sem. El tudunk képzelni egy olyan kormányt,
amelynek az élén Sulík, Matovič vagy netán Kollár áll?
Még egymás között is képtelenek megegyezni, s azt sem
tudatosítják, hogy Kotleba szavazatai nélkül nincs esélyük a többségre a szlovák parlamentben. Ugyan próbálják megkörnyékezni a jelenleg parlamenten kívüli
kereszténydemokratákat és az MKP-t is, de lehet, hogy
nem vették észre, nem egy megyében – példának okáért a
Besztercebányaiban is –, az MKP képviselői egy klubban
ülnek a Smerrel...
Tetszik vagy nem tetszik, fel kell tennünk a kérdést, van-e
szükségünk az előrehozott választásokra? Csak azért,
hogy a kormányban kicserélődjön pár miniszter, akiket
Fico, Danko és Bugár Pellegrini új kormányában nem
engedtek lecserélni, holott Érsek, Richter, Gajdoš vagy
Matečná is nagyon megérdemelte volna azt.
Az előrehozott választások gondolata helyett ideje volna, hogy végre mindannyian tisztességes munkához látnának, hogy megtisztítsák a hivatalokat a korrupciótól, s
mindent megtegyenek a több mint egy hónapja meggyilkolt két fiatal tetteseinek a kézrekerítéséért. S mindenekelőtt megteremteni a feltételeket egy tisztességes Szlovákia létrehozásához, ahol nem a maffia uralkodik, ahol
nem ölnek oknyomozó újságírókat, akik a politikusok gazemberségeire hívják fel a közvélemény figyelmét…

hu.rimavskasobota.sk
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Több mint húsz pontot tárgyaltak meg a városatyák
Bár a márciusi ülés reggel kezdődött, így is csak két részletben
értek a végére a rimaszombati városatyák. Számos tájékoztató és
értékelő jelentés hangzott el (városi rendőrség, erdőgazdálkodás,
szabópusztai börtön, fociakadémia, kulturális- és sportszervezetek támogatása, közösségi szociális terv stb.).

Juraj Hronec erdőgazdász válaszolt
a felmerülő kérdésekre, így azt is
megtudhattuk, hogy a Leskorp után
egyéves átmeneti időszak következik az erdőgazdálkodásban. Ismét
nagy vitát váltott ki a kutyamenhely ügye, az ülésen került aláírásra
a füleki Boldog Mancsok Polgári
Társulás és a város között kötendő
szerződés.

Ismét változott a testület összetétele, a főellenőré avanzsált Csirmaz
Miklós (MKP) helyét Róbert Kuvik (SMER-SD) foglalta el. Meghallgatták a képviselők Berecz Péter városi rendőrparancsnok éves
beszámolóját, s mint a jelentés és
a testület is megállapította, Rimaszombatban 2017-ben nem történt
súlyosabb bűncselekmény, a közbiztonság megfelelő. Ezt követően a
helyi erdők állapota került terítékre,

Az ülésre meghívást kapott Csízi
Csaba járási elöljáró is, akit arra kértek meg, számoljon be a nyustyai kihelyezett kormányülésről, amelyre
a város vezetése nem kapott meghívót. Csízi Csaba ezúttal sem jött el.
Két képviselő kivételével a testület
támogatta a Szabópusztára tervezett
börtön megépítését, ahogy zöld utat
kapott a diósgyőriekkel közösen tervezett fociakadémia létrehozása is.
Miroslav Bitala ügyvezető felhatal-

mazást kapott a tárgyalások folytatására és a szerződés előkészítésére.
A diósgyőriek 51, míg a rimaszombatiak 49 százalékos részesedést
kapnának az MFA Academy klubban, amely ugyan az ifjúsági focira
helyezné a hangsúlyt, de betagozódna a felnőtt csapat is.
A vagyonjogi kérdések között öt
évvel meghosszabbították és megemelték az Agroris bérleti szerződését, viszont több beterjesztett javaslatot nem fogadtak el. Elfogadták
a képviselők a városi kulturális- és
sporttámogatásokat is, így 46 250
euróból gazdálkodhatnak a rimaszombati sportegyletek (3 750 €-t
a tartalékalapban helyeztek el). 3-3
ezer eurót kapott a Csemadok és a
Matica slovenská a 2018-as tevékenységére.

A vitában Anna Zsóriová arra hivatkozva, hogy a város tavalyi gazdálkodása sokkal jobb volt a vártnál,
újabb utcák leaszfaltozását javasolta, s az általa beterjesztett utcákhoz
más képviselők is újabb utcákkal
csatlakoztak. Bár Vas Vilmos figyelmeztetett arra, hogy a város tavalyi
zárszámadását még nem fogadták
el, a képviselők Zsóriová számos
módosításon átesett javaslatát végül
elfogadták.
Az ülés végén Ivan Hazucha javaslatot tett a Városi Tanács összetételének a megváltoztatására, mivel
a baloldali klub többségbe került.
A jobboldali képviselők elhagyták a
tanácstermet, így az ülés határozatképtelenné vált.
A márciusi ülés egyes fontos programpontjaihoz következő számunkban még visszatérünk.
jdj

75 ezer euróval több
jut kultúrára a megyében

Március 26-án, Losoncon, a nemrég felújított Városháza üléstermében tartotta kihelyezett ülését a besztercebányai Megyei önkormányzat. Megemelték az
útjavításokra és a kultúrára szánt pénzkeretet is.

A közgyűlés először a Losonci járás gazdasági és szociális helyzetével foglalkozott, amely a megye negyedik
legnagyobb járása, s a viszonylag alacsonynak tűnő 9,85
százalékos munkanélküliségi ráta ellenére az elmaradott
járások közé tartozik. A képviselők ezt követően 75 ezer
plusztámogatást hagytak jóvá kulturális rendezvényekre,
így a 40. alkalommal megrendezendő klenóci Rontouka,
de a rimakokavai Koliesko is nagyobb támogatásra számíthat, ahogy a Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál és
a losonci-kálnói kerámiai szimpózium is. Megemelték a
Losonci és a Zólyomi járásban elvégzendő útjavítások
pénzkeretét is, ahogy a megye pályázati rendszerének idei
keretét is. Foglalkoztak az Ipolyra tervezett új hidakkal is,

a tervek szerint
három
új híd is felépülhet a közeljövőben,
így
Ipolyhídvégen,
Szécsénykovácsiban és
Ipolyvarbón.
Pavel Greksa képviselő, Vámosfalva polgármestere az
R2-es állásáról tájékoztatta a közvéleményt, s mint elmondta, bár Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter korábban ígéretet tett arra, hogy a Losonc-Kassa szakaszon
az út négysávos legyen, a végrehajtás első fázisában egy
uniós szakcsoport ajánlására a szakasz alacsony frekventáltságára hivatkozva ez mégis csak félprofil lenne.
jdj, fotó: Ander Ferenc

Magyar Örökség
díjat kapott Erdélyi Géza

Magyar Örökség díjat vehetett át
Budapesten sokoldalú közösségépítő szolgálatáért a Magyar Tudományos Akadémia disztermében Erdélyi Géza nyugalmazott református
püspök. Az ünnepségen részt vett
Šimko József, Rimaszombat polgármestere is.

A vendégeket Klinghammer István
professzor, a Magyar Örökség díjat
megítélő bizottság elnöke köszöntötte,
aki a magyar nyelv jelentőségéről és
értékéről szólt, figyelmeztetve, hogy mindenkinek saját felelőssége, hogy
őrizze ezt az örökséget, mint ahogyan őrizték mindazok, akiknek a neve és
teljesítménye bekerül az Aranykönyvbe, a magyarság láthatatlan szellemi
múzeumába. Erdélyi Géza munkásságát B. Kovács István történész, író, gömörológus méltatta. Felidézte Erdélyi Géza életútját a Laborc folyó melletti Abarától, ahol édesapja református lelkészként szolgált, a jogfosztottság

71 éves korában váratlanul
elhunyt Bredár László,
a rimaszombati A klub
évek óta fáradhatatlanul
dolgozó elnöke, aki tavaly
vette át diplomáját arról,
hogy immár 23 éve nem
ivott alkoholt.

után elsőként megnyíló komáromi magyar gimnáziumon át prágai teológiai
tanulmányai befejezéséig. Bár lelkészként éppen Gömörbe nem vágyott,
végül úgy alakult, hogy egész életét gömöriek között élte le. Rimaszombat,
Szalóc, Rozsnyó, Hanva voltak lelkészi szolgálatának állomásai, majd ismét Rimaszombat. Még Hanván kapta a megbízást, a Csehszlovákiában élő
reformátusok irányítását. B. Kovács István ezzel kapcsolatban a református egyház főgondnoki tisztségét betöltő Koncsol Lászlót idézte: „Embert
próbáló munka volt egy szétzilált, tönkretett egyházkerületet újjáépíteni,
gyülekezeti birtokokat visszaperelni, épületeket, templomokat is visszacsikarni, renoválni, iskolákat, menházakat alapítani, a révkomáromi teológiát
is beleértve, kapcsolatokat ápolni az öt kontinens református egyházaival,
pénzt szerezni és utazni, utazni éjjel és nappal hetven fölött is fáradhatatlanul…” Erdélyi Géza 2008-ig, nyugállományba vonulásáig látta el ezt a
szolgálatot. Emellett 2001-től a Magyar Református Egyházak Konzultatív Zsinatának elnöke, 2010-től az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke.
A tudomány terén is jeles eredményeket ért el, 1975-ben művészettörténeti
diplomát szerzett Prágában, így lett a gömöri klasszicizmus legkiválóbb
ismerője. Eredményeit a Gömör vármegye klasszicista építészete című
monográfiában ismertette. Katalogizálta a betléri Andrássy-kastély könyvtárát, s fellelte az utókor számára a Wesselényi-féle összeesküvés perének
az iratanyagát is. B.Kovács István méltató szavai után dr.Tulassay Tivadar
professzor, a MTA rendes tagja nyújtotta át Erdélyi Géza nyugalmazott
református püspöknek a Magyar Örökség díjat.
www.felvidek.ma

Gömöri Hírlap

Tóbisz Titusz most nem nyert, de…

már az is hatalmas siker, hogy az 1993 óta átadandó, s legnagyobb presztízsű cseh színházi díjra az
operaénekesi kategóriában jelölést kapott.

A Thália-díjakat négy kategóriában (prózai színjátszás, opera, operett-musical és balett-pantomim) adják át 1993 óta évente a prágai Nemzeti Színházban,
amelyet élőben közvetít a cseh közszolgálati televízió egyes csatornája.
Az éves elismerések
mellett minden évben
életműdíjakat is átadnak
a cseh színjátszásban
évek-évtizedek
alatt
nyújtott teljesítményekért. Az operaénekesek
kategóriájában nyolcan
kaptak jelölést, a legjobb három közé Andrij
Škurhan és Svatopluk
Sem mellett bekerült a
rimaszombati születésű
Tóbisz Titusz is, mégpedig a libereci Šalda
Színházban bemutatott
Janáček-operában, a Jenůfában nyújtott alakításáért,
Laca Klemeň szerepének megformálásáért. Tóbisz
Tituszt a gálaesten kolléganője, Livia Obručník Vénosová mutatta be, aki szerint Tóbisz Titusznak rendkívül egyedi hangja van, s ahogy a jelölésben is áll,
a Linda Keprtová által rendezett libereci előadásban
Tóbisz Titusz nem énekli, hanem éli Laca szerepét, s
kiemelkedő színészi teljesítményt láthatnak azok, akik
megnézik a Jenůfa libereci előadását. Tóbisz Laca
szerepében nemcsak simán gonosz, de a figura érzelmi oldalát is fel tudja mutatni – áll az indoklásban.
Tóbisz Titusz Rimaszombatban született, s kacskaringós úton jutott el az operáig. Dévai Nagy Kamil-

Várják
a javaslatokat
a Városdíjra
A Város napján, május 4-én az
idén is átadják a Város díjait,
amelyről a Városi Képviselő-testület dönt április 22-én esedékes
ülésén. Várják a polgárok javaslatait is, amelyet április 6-ig
(péntek) lehet benyújtani a Városi Hivatal vezetőjének, Szántó
Istvánnak.
A képviselő-testület évente maximum három díjat oszthat ki, amelyet a város érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért, a város
hírnevének öregbítésért vagy a
város polgárainak érdekében végzett önzetlen önkéntes munkáért
ítélhet oda háromötödös többséggel egyénnek vagy csoportnak a
képviselő-testület. Kérik, hogy
a javaslattétel során részletesen
sorolják fel a városdíjra javasolt
egyén érdemeit.
A javaslatokat lezárt borítékban Városdíj 2016 megjelöléssel az alábbi
címre várják: JUDr. Szántó István,
Városi Hivatal elöljárója, Svätopluk u. 9, 979 01 Rimaszombat.

la budapesti Krónikás Zenedéjében tanult bátyjával,
Tamással egyetemben, aki a Misztrál verséneklő
együttes alapító tagja. Később sok más mesterséget
kipróbált, volt teherautósofőr, ahogy pincérkedett
is, de játszott különböző zenekarokban is. Szinte
véletlenül került a kassai Thália Színház A dzsungel könyve című előadásába, ahol Sirkán szerepét
játszhatta el. Ugyanitt játszott Maugham, Shaffer,
Gogol és Rostand prózai darabjaiban, ahogy a Padlás, a
Valahol Európában, a Fekete
Péter és a Marica grófnő című
zenés játékokban is. A kassai
Állami Színházban Shakespeare Ahogy tetszik című vígjátékában Charles szerepét
bízták rá. Miskolcon már Jean
Valjean szerepében láthatták a
Nyomorultak című musicalben.
A kassai Állami Színházban
kapta első operaszerepeit is,
Caniót Leoncavallo Komédiások, Manricót Verdi Trubadúrok című operájában, ahogy
eljátszhatta-elénekelhette Arindalt Wagner A tündérek című zenedrámájában. Osztraván Verdi Othello című operájának címszerepében
mutathatta meg kivételes képességeit, de játszott az
elmúlt években több magyarországi teátrumban is.
Az év operaénekese díját végül Svatopluk Sem kapta meg, aki a České Budějovice-i Délcsehországi
Színházban Verdi Traviata című operájában Germont
szerepét énekelte el, de maga a jelölés is kivételes
eredménynek számít, s valószínűleg a cseh színházrajongók nem utoljára találkoztak Tóbisz Titusz nevével.
jdj, fotó: archív

A Városi Hivatal
fő épületének
hőszigetelésével folytatódtak a felújítási
munkák a Városházán.
A hivatal két
melléképületét már tavaly ősszel felújították,
de a belső munkák a
télen is folytatódtak,
így egy-két mellékhelyiség, ahogy az emeletközi tanácsterem is új külsőt kapott, de a
fűtőtestek szabályozására is sor került. A három épület hőszigetelése
550 ezer euróba került, amelyhez az önkormányzat 5 százalékkal
(mintegy 30 ezer €) járult hozzá. A munkák befejezése után a Városi
rendőrség is átköltözik a Hviezdoslav utcáról.
Fotó: jdj

Április nyolcadikán
ünnepelnek a romák
Az 1971. április 8-tól április 16-ig Londonban összeült I. Roma
Világkongresszuson a világ romaságának Indiából és húsz országból érkezett képviselői elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan
együttműködnek, és a nemzetközi közéletben is közösen lépnek fel.
A kongresszuson döntöttek a cigányság nemzeti jelképeiről is: a
zászlóról, a himnuszról, és az „Opre Roma!” – „Fel, cigányok!” jelmondatot is elfogadták, valamint április 8-át a romák világnapjává,
április 16-át pedig a roma kultúra nemzetközi napjává nyilvánították. Minden év áprilisának első hétvégéjén rendezik meg továbbá a
„cigányság szent ünnepét”, a roma kultúra napját.
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Egy pofon
Ondrejcsák
Igazgató Úrtól

Visszahúzódó, gátlásos fiú
voltam, a tanáraim alig vettek
rólam tudomást. Mivel jól tanultam, minden tiltakozásom
ellenére kineveztek osztályelnöknek, ami azzal járt, hogy
az első sorba ültettek. Ondrejcsák József igazgató lévén
nem is tanított bennünket, de
néha bejött helyettesíteni.
Egy ilyen helyettesítés során
történt, hogy osztálytársaim
rajzszöget helyeztek a székére,
s a Tanár úr elhelyezkedvén a
székében dühösen ugrott fel,
mire következett az elmaradhatatlan röhögés. Mivel mindenki
a hasát fogta, úgy éreztem, én
sem maradhatok ki e földi jóból, s mire észbe kaptam, már
csak a pofon utóhatása maradt
osztályrészemül. Nem is maga
a pofon fájt, hanem az érzés,
hogy igazságtalanul kaptam.
Bár soha nem szoktam otthon
beszámolni az iskolai dolgaimról, most kivételt tettem. Este
anyámnál tettem panaszt, felemlegetve a pofon igazságtalan mivoltát. Jött is a csattanós
válasz, mégpedig egy kiadós
anyai pofon jóvoltából. Alig
tudtam megkapaszkodni, s állva maradni. Köszönhetően ennek a két pofonnak, soha többé
nem panaszkodtam, egy-egy
igazságtalan döntést elvitatván,
inkább elszámoltam százig.
Ha nem sikerült lenyugodnom,
akkor akár százötvenig. Akkor
még irigyeltem a pedagógusokat, mert volt tekintélyük.
S Ondrejcsák József igazgató
úr, aki a napokban hagyta itt e
földi árnyékvilágot, még ezen
szerencsés pedagógusok közé
tartozott. Emléke legyen áldott!
Juhász Dósa János
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Április 11. – József Attila születésnapja, a költészet napja. De ezen a napon született Márai Sándor, ahogy 75 évvel ezelőtt Bárczi
István is. Cselényi Lászlóhoz hasonlóan, aki a napokban ünnepelte 80. születésnapját, Gömörpanyiton.
Gömöri költők verseiből válogattunk.

Cselényi László
Morfium
Fény fény fény fény a sötétből kimásztam a fényre
Feketéből átöltöztem patyolatfehérbe
Fejemet egy pillanatra belemártottam a dicsőségbe
Ámde árnyak zúdulnak rám nyújtogatja karját
Jön felém az iszonyatos csupa-ín igazság
Általadni a jövőnek egy halandó fej nélkül maradt kalapját
Végül is így végzi mind ki nem tud beilleszkedni a sorba
Morfium szárítókötél ideggyógyintézet sín bitófa
Jön felém a nagy sötét már érzem ahogy feltűnés nélkül taszít pokolra

Dénes György
Képeslap Gömörből
Aki itt él, szépen éljen
az erdős, tündéri vidéken,
hol a tölgyesben kedves csíz dalol,
karsztvizek törnek elő a föld alól.
Ahol vén szirtek suttognak regét,
s megcsodálják az isten kék szemét…
És mindörökre céltalan a lét.

Bárczi István
Csendesen
Ha meghalok, mindegy, mikor,
szeretnék még egy percig élni,
különbül, mint egy vasdarab.
Titkolva, ami rozsdarégi,
csendesen odaülni melléd,
észre sem vennéd, hogy hibás
a mosolyom, s hogy ami nemrég
szent volt még, az intimitás,
egy hörgéssel lehullott rólam.
Szóval melléd ülnék egy percre,
s te lennél akkor minden szóban.
A szemed, melynek egy reggelre
szétkentem a csillogását,
a kezed, melynek egy reggelre
ellöktem a tapintását,
a szád és minden porcikád,
amit tönkretettem rendre,
halálom után odaülnék
egy könyörgő, néma percre.

Vaskői Károly
Itt a tavasz
Mikor a tél
szemét hunyja,
kikeletnek
zöld az útja.
Bizonyítja:
tette, múltja,
új életnek ő a kútja.
Ha megpendül
sugár húrja,
rügyet bocsájt
az ág újra.

Orosz Margit
Ideje van…
Itt van az ideje a számvetésnek.
Itt van az ideje az építésnek.
Itt van az ideje a rombolásnak is.
Itt van az ideje a szembenézésnek.
Itt van az ideje a csendesítésnek.
Itt van az ideje az indulatoknak is.
Itt van az ideje az indulásnak,
Itt van az ideje a maradásnak,
Itt van az ideje a gyökérverésnek is.
Itt van az ideje a kapaszkodásnak.
Itt van az ideje a hárításnak,
Itt van az ideje a szemfényvesztésnek is.
Itt van az ideje igaz, szép szónak,
Kristályos, áttetsző gondolatoknak,
A hűségért, jóságért kiáltónak,
S béklyótól embert szabadítónak.
Itt van az ideje?

Danyi Zoltán
elgondolkodtatott
hosszú élete nagyanyámnak
örökséget hagyott egy századot
édes ízt meleg megnyugvást
kicsiny háza ma házam mellett
már nincs fája vályogja elkopott
a hegyen volt még egy lak
oda kihallatszott a kocsmazaj
magyar nóta vasárnap s ünnepen
nagy zenész családunk múltja élt
valahol sok szívben lángja még
szerelmesen cseng mint a képzelet
erős szálas embereket nevelt
anyám szerette s én is e világot
ma úgy látom mint ők a cigányok
Gesztetét Simonyit Feledet Darnyát
Gortvát és Pálfalvát Cakót Radnótot
Szútort Rimaszombatot Serkét hol
a rokonság még mint ág él és virul
Pali bátyám mint prímás mikor
fiatalon zenélt az öregek előtt s tanult
mert nagy tehetség volt s örökség a
múlt és jelen között hagyomány szerint
művelte a családot élő mintaként
szerettem...
bennem a remény több mint az öröm
valamit folyton kutat egy oly utat talán
mely örök nem engedi el a kezem
Berkik Radicsok Danyik Ráczok
Zsírosok Váradik Kökények mind testvérek
rokonok ezrek még el nem fogytak
hol ott a temetőben ha találkozik e sokaság
szívet facsar a fájdalom az elmúlás
a cigány zene mely múlt s jelen képe
egy hallgató árnya alatt békét megnyugvást
takar mert e föld egyesít minden nemzetet
s ha jő a kikelet újra élni akar szeretetben

Illusztráció: Puporka Zsolt

Gömöri Hírlap

Nyílt napon mutatkoztak be
Tornalja egyetlen teljes szervezettségű
szakközépiskolája,
amely az egykori ruhaüzem, az
OZETA mellett nyílt meg még
1966-ban. Sokáig varrónőket és
úri szabókat képeztek a régió
legnagyobb üzemébe, ismertebb
helyi nevén, a „gatyagyárba”.
Az üzem már a múlté, de az iskola
nem szűnt meg, alkalmazkodtak
a megváltozott körülményekhez,
idővel új szakok nyíltak, s ma már
ismét az egész régióból, így Rimaszombatból is fogadnak diákokat. S még világbajnokuk is van.
A napokban immár ötödik alkalommal rendezték meg az iskola napját
a Tompa Mihály Városi Művelődési Központban, amelyre elsősorban
a leendő diákokat várták szeretettel
és bőséges programmal. A márványteremben ízelítőt kaphattunk
az iskola diákjainak kézműves tevékenységéből, a színházteremben
pedig az iskola és a város egyéb
iskoláinak tehetséges diákjai mutatkoztak be.

Eva Šimková és Szabó Anett
Amikor a helyszínre értünk, még
zárva az épület. A téma várakozás
közben a nemrégi írásbeli érettségi és a közelgő húsvét. „Nem
volt könnyű, de azért nem is volt
megoldhatatlan az idei írásbeli” –
mondja Káli Karina tanárnő, aki az
angol feladatokkal kapcsolatban a
húsvéti ünnepeket hozza fel, s mint
mondja, az egyik feladatnál szinte
megoldhatatlan feladatnak tűnt a
húsvéti locsolkodás angolra való
fordítása, az angolok ugyanis nem
locsolkodnak.
Eva Šimková igazgatónővel már az
iskola történetéről beszélgetünk, az
1966-ban alapított oktatási intézmény 1991-ben önállósult az OZETA vállalattól, s 2002 óta a megye
tartja fenn. Évekig a rimaszombati
Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskolához tartozott,
2008 óta Stredná odborná škola –
Szakközépiskola néven működik.
Az iskola évtizedekig az OZETA
igényeit elégítette ki, úri szabókat
és varrónőket képzett a gyár részére, de miután a rendszerváltás után
a gyár fokozatosan csődbe ment, s
az iskola is önállósult, új szakága-

kat indítottak a keresletnek megfelelően, így elárusítókat, fodrászokat, hajkozmetikusokat képeznek
hároméves és érettségiző szakokon,
ahogy felépítményi képzés is zajlik
az iskolában, például a Rimaszombatban végzett fodrászok többsége
is náluk érettségizik, de lehetőséget
szeretnének biztosítani azoknak is,
akik az alapiskolát sem végezték
el. Nekik kétéves (fafeldolgozás,
női praktikus családi képzés) szakokat kínálnak. Szalóctól Rimaszombaton és a Szkáros völgyén át
a határmenti településekig terjed a
vonzáskörük – ezt már Szabó Anett
igazgató-helyettes mondja, akitől
azt is megtudjuk, hogy jelenleg
270 diákjuk van, köztük távutasok
is. Az idén is mintegy 90 új diákra
számítanak, a hároméves szakokra
szinte túljelentkezés van, de szeretnék a felépítményi és a kétéves
szakokat is megtölteni.
Az iskola napján a márványteremben hajat igazíttathatunk, de megtanulhatjuk például a csomagolás
fortélyait, vérnyomást mérettethetünk, de még azt is elsajátíthatjuk,
hogy kell egy pólyásbabát tisztába
tennünk. A színházteremben közben zajlanak az iskola és a város
alapiskoláinak bemutatkozó fellépései, van tánc-, folklór- és chanbara bemutató. Aki nem tudná, mi az
a chanbara, annak eláruljuk, hogy
távolkeleti harcművészeti sportág,
s az iskolának a rimaszombati Figei
Tibor jóvoltából világbajnoka is
van, aki két éve Tokióban kápráztatta el tudásával a világot, ahogy
most a tornaljaiakat is. Az iskolában chanbara klub is működik, ahová várják a különleges sport iránt
érdeklődőket.

Két most érettségiző, roma származású, fodrászszakos diákkal is
találkozunk a nap során, a rimaszombati Lázár Dani gyerekkora
óta a fodrászatnak él, már ötéves
korában édesanyja kontyát igazította. Zenész családból származik,
s itt-ott, ha lehetősége engedi, fel
is lép, mégis gyorsan eldöntötte, a

fodrászkodás lesz az élete. Így egy
pillanatig sem volt kérdéses, hogy
a Magán Szakközépiskolát választja, ahol magyarul sajátíthatta el a
szakma legfontosabb fogásait. A
három év alatt sok-sok lehetősége
volt megmutatnia az adottságait,
az iskola képviseletében hazai és
külföldi versenyek sokaságán bizonyította, jó döntés volt, amikor a
fodrászat mellett döntött, amelyről
számos díj és serleg is tanúskodik
odahaza. A három év alatt érlelődött meg benne az elhatározás,
hogy az inaslevél megszerzése után
legalább az érettségivel megpróbálkozik, s mivel a család anyagi
lehetőségei behatároltak, a tornaljai Szakközépiskolát választotta.
S nem bánta meg, hisz az érettségi megszerzése mellett a szakmai tapasztalatait is gyarapíthatta.
„Nagyon szeretném még tovább
folytatni a szakmai tanulmányaimat, s ha lehetőség lenne rá, akkor
Magyarországon szeretnék tovább
tanulni, ahol sokkal nagyobb hagyománya és elismertsége van a
fodrászatnak.” S ugyan a zenét már
rég abbahagyta, a színpadon Máté
Péter Egy darabot a szívemből
című dalával mutatkozott be. Bár
még javában készül az érettségire,
a hétvégék munkával telnek, hiszen
évek óta önmagát tartja el. Odahaza
is van egy kis műhelye, de érdeklődés esetén házhoz is megy.
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A színpad másik oldalán a nagybalogi Kresnye András ügyködik
fényképezőgépével. András nem
tagadja, kényszerből választotta
a fodrászatot, ugyanis gyerekkora óta fotózik, de ezt oktató iskola
nem nyílt szerte a környéken, a
család anyagi lehetőségei pedig
nem engedték meg, hogy távolabbi iskolát válasszon. Az inaslevél
megszerzése után hallani sem akart
a továbbtanulásról, de unokanővére meggyőzte, így együtt folytatták
a felépítményin. De András nem
a fodrászatból akar megélni, ma
már keresett fotósnak számít, s alig
van szabad hétvégéje, hónapokra
előre foglalt, hisz ha egyre kevesebb is, de azért esküvő, lakodalom, születésnap még mindig akad.
S bár András ezekből él meg, nem
hagyott fel a művészi fotózással
sem. Három évvel ezelőtt a Gömöri
Fotóklubban Nők a tájban címmel
mutathatta meg képzelőerejét Micsuda Andrással és Mihályi Szabolccsal egyetemben, de egy évvel
később már Bangyó fele címmel
első önálló kiállításán is bemutatkozhatott. Főleg tájat és izgalmas
arcokat fényképez, s elsősorban
a saját unokatestvérei a jelenlegi
modelljei, de várja további érdeklődőkedvű modellek jelentkezését is.
Nagy álma, hogy idővel aktképeket
készíthessen, de ahogy mondja,
ezen a konzervatív vidéken ez az
álmok kategóriába tartozik. Rimaszombatban, a Városháza Galériában tavaly nyílt meg a Bécset
bemutató tárlata, míg nyáron budapesti élményeit akarja megörökíteni. De a Gömöri Hírlapnak is rendszeresen bedolgozik.
„Nagyon ügyes gyerek András, s
áprilisban az iskolában is bemutatjuk a bécsi kiállítását, hadd lássák a többiek is, hogy tehetséggel
és megfelelő akarattal a legmélyebbről is fel lehet kapaszkodni,
s az álmok igenis elérhetőek” –
mondja az igazgatónő, aki büszkén
néz végig tehetséges diákjain.
Juhász Dósa János,
Kresnye András felvételei
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Bogyó Noémi Vakfoltokkal robbantott

Vaníliás és csokis sütemény
az asztalon, aggodalmaskodó
édesanya, egy utolsó pillanatban berobbanó író – szóval
minden kellék adott egy sikeres író-olvasó találkozóhoz.
A Három Rózsa Kávéházban
telt ház előtt az íróként most
debütáló Bogyó Noémi Vakfoltok című regényét mutatták
be.
A pozsonyi Új Szó aznapra
időzítette Vida Gergely nem túl
épületes kritikáját, s hiába mentegeti kollégáját Juhász Katalin,
az est egyik aktív résztvevője,
Hizsnyan Géza már nem ennyire
kíméletes a kritikussal szemben,
s mint felháborodottan mondja,
a kritika olyasmit kér számon a
regényen, amit az eleve fel sem
vállal. De ki is az a Bogyó Noémi? – tette fel a költői kérdést
az Esték a Gömöri Hírlappal
legújabb estjét felvezető Juhász Dósa János, aki karácsony
előtt meglepve hallotta Imrecze
Évától, a Tompa Könyvesbolt
vezetőjétől az újdonsült rimaszombati író nevét, akit ráadásul a Kalligram Kiadó adott ki.
A bemutatkozó estre szép számmal eljöttek a rajongók mellett

az egykori osztálytársak, sőt
még az alapiskolai osztályfőnök, Csomós Éva is, aki mintegy „meglepiként” az egykori
fogalmazásfüzetet is elhozta.
„Már ötödikes korukban lehetett
látni, hogy ebből a két lányból
lesz valami” – s Bogyó Noémi
mellett a házigazda Juhász Katalinra gondolt, akik nemcsak
osztálytársak, hanem egy ideig
padtársak is voltak. S még egy
közös pontjuk van: egyiken sem
írták túl magukat. Juhász Katalin újságíróként ugyan szinte
naponta publikál, de költőként a
ritkán szólók közé tartozik, míg
Bogyó Noémi középiskolás korában elhallgatott, családanya és
soft skills tréner lett, s csak mostanában tért vissza a szépíráshoz,

Április műtárgya:
restaurált kiadványok
Négy, tavaly restaurált nyomtatványt választott a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeum a hónap műtárgyává, amelyeket április
végéig nézhetnek meg.
Tavaly a múzeum a Művészet
Támogatásáért
Alaptól 3 ezer,
míg a besztercebányai Megyei
Önkormányzattól
158 eurós támogatást kapott régi
kiadványok helyreállítására, s ebből az összegből a
múzeum négy, a 17-19. századból származó kiadványt restauráltatott. Felújították Daniel Sennert orvosi tankönyvét, amelyet a Wittenbergi Egyetemen adtak ki 1611-ben, ahogy Felix Bidembach két teológiai művét 1609ből és 1610-ből, valamint az Articuli Diaetales Posonienses kiadványt
1791-ből. A felújítási munkák Štefan Kocka vezetésével valósultak meg.
Az összes megújult kiadvány ezáltal elérhetővé válik a kutatók számára
is. A restaurálási folyamat szintén az alkalmi kiállítás részét képezi.
A Gömör-Kishonti Múzeum 45 591 kiadványt őriz, s 2015 és 2017 között 162 megrongálódott kiadványt újíttatott fel, s lehetőségei szerint az
idén is folytatódnak a restaurálási munkák.

igaz, ma több regényterv is van
a fejében.
A Vakfoltok az 1989-es, ún. bársonyos forradalmat dolgozza fel
négy fiatal történetébe bújtatva
a reményváró éveket, amelyek
mára a teljes reménytelenségbe
torkollottak. Bogyó nem hősöket, inkább antihősöket rajzol fel,
halljuk – ezzel nagyon nem ért
egyet Hizsnyan Géza, aki szerint
a sok átlagosnak nevezett figura
mellett szerepel a regényben egy
nagyon tehetséges ember, igaz,
őt is bedarálja a történelem. Bogyó Noémi nem szlovákiai magyar kontextusból nézi a történelmet (erre talán csak Grendel
volt képes a szlovmagyar irodalomban), eredetileg a regényben
még Pozsony is Bratislava szere-

Március
a
könyv hónapja, s erről nem
feledkeztek
meg a rimaszombati iskolák és intézmények, így a
G ö m ö r- K i s honti Múzeum és a Matej
Hrebenda Könyvtár sem.
Februárban arra voltunk kíváncsiak, ki is volt az a rozsnyói születésű
színésznő, aki a hetvenes-nyolcvanas években számos magyar filmben szerepelt, s főszerepet játszott
a Fekete gyémántok című alkotásban, amelyet Várkonyi Zoltán rendezett. A helyes válasz természetesen Sunyovszky Sylvia volt, aki
a kilencvenes években a pozsonyi
Magyar Kulturális Intézetet is vezette. Sorsolással tíz eurós könyvutalványt nyert Lukács Katalin
feledi olvasónk, aki nyereményét a
könyvesboltban vásárolhatja le.
A Tompa Könyvesbolt februári
eladási listája:
1. Dan Brown: Eredet

pel, csak a szerkesztő Beke Zsolt
kérésére tér vissza Pozsonyhoz,
de felerősítve Noémi mondandóját, Juhász Katalin is megerősíti,
hogy számára a Védcölöp utca
ma is Palisády.
„Édesanyám nagyon jól fogadta
a könyvet, de Kukorelly Endre,
Závada Pál, Győry Attila, Németh Zoltán és N. Tóth Anikó is
szerette, s engem ez nagy megnyugvással töltött el” – mondja
Noémi, aki beszél a könyv különös, sokak szerint eléggé merész
borítójáról is, amely egy tejben
úszó két női lábat ábrázol. Hrapka Tibor három verziót tett le
az asztalra: egy erotikusat, egy
depressziósat, míg a harmadik
a skandináv krimikre hajazott.
Maradt az első, bár voltak, akik
úgy vélték, egy szőrös férfi láb
legalább annyi olvasót vonzott
volna…
Adam Zajac tehetséges festő
volt, ahogy Helena elsőrangú
matematikus, Sofi kitűnő szervező, míg Martin maga a forradalom. 1989-ben elbuktak, s
valószínűleg ma is ugyanez a
sors várna rájuk. Meg egy újabb
forradalom…
jdj, fotó: gecse

2. Szabó Péter: Válaszd a boldogságot!
3. J. R. dos Santos: A lila pavilon
4. Lőrincz L. László: Kegyetlen
csillagok
5. Sarah Pinborough: 13 perc
6. Danielle Steel: A szerető
7. Fábián Janka: Lotti öröksége
8. Podhorányi Zsolt: Kastélytúrák
kalauza
9. Bakancslista – 1000 kihagyhatatlan úti cél a nagyvilágból
10. Fucskár Ágnes, Fucskár József
Attila: Hungarikumok könyve
Márciusi játékunk: Április 11én ünnepeljük a költészet napját,
amely egyúttal József Attila születésnapja. De ezen a napon született
Gömörpanyiton a szlovákiai magyar irodalom jeles alakja, legendás
tanár, Kovács Magda férje, akinek
alakját Szászi Zoltán A szokott helyen, hatkor című regényében idézte meg.
Válaszaikat április 13-ig e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) vagy postai úton (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.) várjuk.

Gömöri Hírlap
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Remekül szerepeltek a rimaszombatiak az országos elődöntőn
Március 23-án Losoncon, a Kármán József Alapiskolában rendezték meg a XXVII. Tompa Mihály Országos Verseny országos
elődöntőjét. Az aranysávos versenyzők április 26. és 28. között az
országos döntőben folytathatják
Rimaszombatban.
I. kategória–vers: 1. Básti Fanni
(Kazinczy Ferenc MTNy Alapiskola, Tornalja), 2. Máté Zsófia (Tompa
Mihály Alapiskola, Rimaszombat),
3. Madarász Lili (Tompa Mihály
Alapiskola, Rimaszombat)

Emma Lili (Kármán József AI és
Óvoda, Losonc), 3. Magtamás Csilla (Füleki Gimnázium)
III. kategória–próza: 1. Molnár
Karolina (II. Koháry István AI, Fülek), 2. Vass Roland Eduard (II.
Koháry István AI, Fülek), 3. Farkas
Dániel (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat)
IV. kategória–vers: 1. Fekete Virág
Fanni (Füleki Gimnázium), 2. Házik Ildikó (Ivan Krasko Gimnázium,
Rimaszombat)

I. kategória–próza: 1. Homoly
Krisztina (Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat), 2. Lukács Lídia
(Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat), 3. Szabó Réka (Tompa
Mihály Alapiskola, Rimaszombat)
II. kategória–vers: 1. Bari Szabolcs (MTNy Alapiskola, Uzapanyit), 2. Mács Zille Anna (Tompa
Mihály Alapiskola, Rimaszombat),
3. Kalydy Boróka (Kazinczy Ferenc
MTNy Alapiskola, Tornalja)

IV. kategória–próza: 1. Balog Maroš (Füleki Gimnázium), 2. Galamb
Krisztián (Kereskedelmi Akadémia,
Rimaszombat), 3. Bari Kamilla (Füleki Gimnázium)
II. kategória–próza: 1. Cibuľa
Dominika (Ipolyi Arnold AI, Ipolybalog), 2. Ferencz Zsolt (Tompa
Mihály Református Gimnázium,
Rimaszombat), 3. Csala Rebeca

(Kazinczy Ferenc MTNy Alapiskola, Tornalja)
III. kategória–vers: 1. Mag Kristóf (Füleki Gimnázium), 2. Fekete

VI. kategória–verséneklők:
1. Csillagvirág (Rimaszombat),
2. Ütős ötös (Rimaszombat),
3. EVEREST (Fülek)
Povinszky Elvira, fotó: archív
Budapest után Pozsonyba is eljutott
a Bach mindenkinek című kezdeményezés, amelynek keretében, a
világhírű zenesszerző születésének
333. évfordulóján fiatal zenészek
járták a várost, villamosokon és
üzletközpontokban megszólaltatva
Bach muzsikáját. A vonósnégyes
tagjaként találkozhattunk a rimaszombati származású Botos Béla
Bumbival, aki kérdésünkre elmondta,
a kezdeményezés nagy sikert aratott,
a pozsinyiak nagy örömmel fogadták
az ifjú zenészeket.

Március első felében rendezték meg a rimaszombati Relax Szabadidőközpontban az Ismerd meg a szlovák nyelvet (Poznaj slovenskú reč) országos verseny járási fordulóját, amelyre az idén 13 diák nevezett be. Az I.
kategóriában a nagybalogi Ibos Eliska győzött a feledi Fejes Bíborka és a
tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola diákja, Bocko Mira Szófia előtt.
A II. kategóriában a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola diákja,
Csíkfejes Ádám teljesített a legjobban, őt a második helyen a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, Ostrihoň Dávid, míg a harmadik helyen a szintén Tompa Mihály Alapiskolában tanuló Múčik Mirtill követte.

A tavalyi év egyik tévés szenzációja
volt a Betlérben forgatott 1890 című
bűnügyi sorozat, amelyben Ján Koleník mellett a füleki Kerekes Vicával és
a kálosai Varga Anikóval is találkozhattunk. Az idei idénynyitón ismét
találkozhattunk a művésznővel, aki a
nap háziasszonyi szerepét vállalta.
S már várja a látogatókat a füleki vár
is, amelyet A murányi kőedény emlékezete című tárlattal nyitottak meg.
Peter Michalica és
vendégei koncertjével
kezdetét vette a 38. Zenei
Tavasz. De teltházas
koncerten mutatkoztak be
a rimaszombati Művészeti
Alapiskola tanárai is.

Martonfalán fogadta a Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért szervezet
Nadezhda Mouzykinát, a washingtoni székhelyű Nemzetközi Demokratikus
Intézet Közép- és Kelet-Európáért felelős programjának vezetőjét.

Légy Lámpás címmel új előadássorozatot indított a Pósa Lajos
Társaság. Az első előadó a Csillagházban Kun Miklós Jenő Pósa-kutató volt.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív
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Április 06.:

Április 10.:
A szilicium égbolt

Gužák Klaudia festményei Budapesten
Április 6-án, Budapesten, egy a Refuge Bistro (Kertész utca 48.) minden
emeletére kiterjedő kiállítás nyílik a
rimaszombati Gužák Klaudia festményeiből. Az estet Nagy Csilla irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
nyitja meg, ezt követően Izsó Zita,
Gyurász Marianna és Nagy Hajnal
Csilla olvasnak fel verseikből.

A Gömör-Kishonti Múzeum április 10én, kedden, 15.00 órától nyíló új kiállítása a számítógépek múltjába nyújt betekintést. Mintegy 30 tárgy segítségével
(amely az RS NET bocsátott a múzeum
rendelkezésére) kaphatunk képet, 1980
és 2000 között milyen hatalmas fejlődésen ment keresztül a számítógépes világ.
A tárlat június 30-ig látogatható.

Április 10.:

Április 14.:

Saxophone Syncopators a 38. Zenei Tavaszon
A 38. Zenei Tavasz keretén
belül a Saxophone Syncopators szaxofon kvartett (Pavol
Hoďa, Ján Gašpárek, Ladislav Fančovič, Frederika Babuliaková) ad koncertet április
10-én, kedden 19.00 órától a
rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében.
A belépő 3 euróba kerül (Zenebarátok Köre tagjainak 2
€).
Műsoron Wolfgang Amadeus
Mozart, Jean-Baptiste Singelée,
Alexander Glazunov, Jean
Françaix, Philip Glass, Bud
Green/Sam H.Step és Rudy
Wiedoeft művei.
Április 13-án, pénteken 19.00
órától a római katolikus templomban a Szlovák Tanítónők Énekkara, az Ozvena ad koncertet.

Április 18.:
Szomolai Tibor új regényét
mutatják be Rimaszombatban
A Felvidéki saga és a Fáklyavivő után
új regénnyel (A klán – Maffia és politika a Felvidéken) jelentkezett Szomolai Tibor, mégpedig a már megszokott
különleges kötésben. Új regényének
témája sem mindennapi, az egykori
dunaszerdahelyi maffia ügyét dolgozza
fel. A kötet rimaszombati bemutatójára
április 18-án, szerdán 18.00 órától kerül sor a rimaszombati Három Rózsa
Kávéházban (Fő tér 20.). A szerzővel
Juhász Dósa János beszélget.
Tömeggyilkosság Dunaszerdahelyen… a
Pápay-klán végzete a Fontána bárban… harsogták az újságok címlapjai 1999 márciusának utolsó hétvégéjén. Mindenki a
mészárláson szörnyülködött, hiszen korábban még sehol sem történt hasonló
nagyságrendű, egyszerre tíz áldozattal járó alvilági leszámolás. A mű ezen
gyászos eset kapcsán mutatja be azt a bársonyos forradalmat követő zűrzavaros évtizedet, amelyet az időszak meghatározó szlovák politikusa után a köznyelv leginkább csak Mečiar-korszakként emleget. A klán nem szokványos
maffiaregény. A történetben a gengszterek és a könnyű nők mellett színes kavalkádban vonulnak fel politikusok, bukott kommunisták, rendszerváltók és
számtalan más fura szerzet, akik mindannyian hozzájárultak egy jobb sorsra
érdemes ország tönkretételéhez.

Szappanbuborék
színház
Odesszából
Különleges élményben lehet részük azoknak, akik április 14-én,
szombaton jegyet váltanak az
odeszai szappanbuborék színház
előadására. A vidám előadásra
elsősorban gyerekek és családok
érdeklődését várják. A 16.00 órakor kezdődő előadásra a belépő
7 euróba kerül, három évnél aluli
gyerekek az előadást ingyen tekinthetik meg.

Pegazus alkotópályázat 2018

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén
is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát
szlovákiai lakhellyel rendelkező alkotók részére az alábbi kategóriákban: I. kategória:
vers; II. kategória: próza. Beküldési határidő: június 21.
Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű
alkotásaikkal. Korhatár nincs. A pályázatra érkezett munkák mindegyikéhez a felsorolt mentorok egyikének javaslata szükséges ahhoz, hogy az arra
érdemes mű, illetve annak szerzője a bírálóbizottság elé kerüljön: Hizsnyai
Zoltán, Juhász Katalin, Z. Németh István, Szászi Zoltán, H. Nagy Péter,
Baka L. Patrik. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás augusztus
10-én lesz Várhosszúréten. A pályázatokat az alábbi címre várják: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pegazus Alkotópályázat, Galantská cesta
658/2F, 92901 Dunajská Streda.

Április 13:
Rimaszombati Kávéház
Mózes Szabolccsal
Idei első estjét tartja a Rimaszombati Kávéház,
amelynek a vendége Mózes Szabolcs publicista és
politikai elemző lesz, akivel a szlovákiai politikai
fejleményekről beszélget Hangácsi István április
13-án, pénteken 18.00 órától a Három Rózsa Kávéházban (Fő tér 20.).

Hirdetés:

Egyszobás lakás kiadó Budapest központjában, a Papnövelde utcában.
Földszinti lakás, jelszóval védett bejárattal, öt percre a piacközponttól.
A lakás egy vagy két diáknak felel meg, esetleg fiatal párnak.
Bérleti díj megegyezés alapján.
Elérhetőség: 00421907/172 462			
GH-25/18
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Indiai fényképkiállítás ürügyén Beretkén
Látszólag a világ végén van.
A mečiari átrendezésnek köszönhetően a Rimaszombatiból a
Rozsnyói járáshoz került az alig
400 lakost számláló Beretke, de az
immár 23 éve polgármesteri posztot betöltő ugyancsak agilis Giczei
Annának köszönhetően a falu él és
virul. A napokban a kultúrházban
a Rimaszombatban, a Városháza
Galériában már bemutatott Egy
szelet India című tárlatot nézhették meg a helyiek, amely a budapesti Kroutil Gyula és a helybeli
születésű Bari Marián közös munkája.
Beretke első említése 1286-ból származik, lakosainak döntő többsége
magyar, illetve magyar anyanyelvű
roma. A község gyönyörű természeti környezetben fekszik, s nem
egy kulturális érték gazdája. Barokk
kúria könyvtárral, szálláslehetőséggel, frissiben felújított községháza
kultúrházzal, s egészen egyedülálló
tanösvény várja az erre látogatókat,
akik jönnek is szép számmal, olyan
nevesek is töltöttek már egy-egy éjszakát a kúria falai között, mint Bolba Lajos, Buglya Sándor, Zsapka
Attila, Tamás Gábor vagy Vadkerti
Imre, s ahogy Giczei Anna – vagyis
mindenki Pannika nénije – mondja,
35 vendégágy várja a látogatókat.
„Nagyon sokat köszönhetünk Benedek Lászlónak, a Gömöri Fotóklub
elnökének, akinek oroszlánrésze van
a tanösvény kialakításának, a kúriában egy fotógalériát is létrehoztak”
– teszi hozzá, s mintegy varázsütésre
a falu díszpolgárává választott Benedek László meg is jelenik a kúria
bejáratában. „Nyáron erdélyi vendégek is jönnek Kolozsvárról” – fűzi
tovább a szót már Benedek, akinek
a szívügye Beretke, ahol tájház és
neves méhészegylet is működik.
Giczei Annától megtudjuk, hogy

több nagyobb beruházás is lezajlott
a faluban az elmúlt két évtizedben,
előbb a Tornallyay-kúria újult meg,
majd a községháza, de folyamatban
van a csatornázás és a temetőút rend-

A település kisiskolájában jelenleg
23, míg az óvodában 10 gyerek tanul, akiknek nem helyben, hanem
Tornalján főznek, s innen biztosítják
a nyugdíjasok ebédjét is.

behozása is. Benedek beszámol arról
is, hogy a tanösvény hat stációból
áll, amelyek közül a legjelentősebb
a sziklafal rész, mely bekerült a geológiai terminológiába is, mégpedig
beretkei mészkő, beretkei rétegek
néven. A sziklafal tetején található a
település két temploma, az 1864-ben
historizáló stílusban épült református templom, valamint a mára csak
romantikus romjaiban létező római
katolikus templom. A Templomhegy
tetején található az egykori árvaház
épületének maradványa, melynek
megalapítója és fenntartója Tornal�lyay Margit, Beretke és Gömör vármegye nagyasszonya volt. Ma mind
a katolikusok, mind a reformátusok
a kúria nagytermében, télvíz idején
pedig a kultúrházban találkoznak,
a katolikusok a Rimaszombatot is
megjárt Balázs Patrik atya vezetésével. Búcsút is szerveztek Péter-Pálra, hisz a falu patrónusa Szent
Péter, amely nagy sikert aratott, így
a későbbiekben is számolnak vele.

Mivel a település zsákfalunak számít, a község két-két buszjáratot
fizet, amely érinti Rozsnyó illetve
Tornalja felé a községet, hogy a
gyerekek is eljussanak az iskolába. Amig beszélgetünk, a rozsnyói
rendőrség alkalmazottja is betér a
hivatalba, s bár nincs fogadónap,
Giczei Anna zokszó nélkül fogadja
a panaszosokat. A rendőrtiszt épp
értesítést hoz, ugyanis Beretkén is
akad probléma az iskolalátogatással.
Volt olyan család is, ahol mindkét
szülő egyidőben ült börtönben, mert
gyerekeik messzire elkerülték az iskolát. Közben megcsörren a telefon,
a polgármesternőt a fia hívja, mivel
egy „kóbor” kutya ólálkodik a kertjükben. Giczei Anna fel is hívja az
ajtóban álló rendőr figyelmét a „gazdátlan” ebre, amely már nem egy
tyúkját megkopasztotta. Ki is mennek a tetthelyre, de kiderül, hogy az
ebnek most sincs gazdája….
„Amikor felhívott, hogy szeretnék
elhozni a rimaszombati kiállítást

Sikeres évet zártunk Ajnácskőn
Ajnácskőn 2017-ben sem unatkoztunk. Évzáró taggyűlésünket március 18-án tartottuk, amikor részletesen beszámoltunk tavalyi programjainkról és idei terveinkről.
A tavalyi évben folytattuk új rendezvényeinket. Klubestet tartott Szomolai
Tibor, túrázni vitt a Ragácsra Balázs Csaba ornitológus, piknikeztünk a cerediekkel a Nemzeti Összetartozás napján, kiszebábot égettünk, májusfát
állítottunk, megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, gróf Vécsey Károlynak emléktáblát avattunk, vártuk a Mikulást. Mivel pályázati támogatást
színházak meghívására nem kaptunk, de a 14. Váraljai Fesztiválra igen,
ezért legtöbb ötletünket a fesztiválon valósítottuk meg augusztus 19-én és
20-án. Az első nap kicsit szabadabb, „fesztiválosabb” volt, a környék hagyományápoló csoportjaival, koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, a
második nap pedig ünnepi szentmisével, kenyérszenteléssel, koszorúzással folytatódott a fesztivál, majd községünk régi fotóiból nyílt kiállítás.
A fesztivál tavaly rekordszámú nézővel gazdagodott.
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Beretkére, nagyon meglepődtem,
fogalmam sem volt, hogy Bari Marián fotózik. Sőt először nem is arra
a Bari Mariánra gondoltam” – árulja
el mosolyogva a polgármesteras�szony, aki később nagy örömmel
adott helyszínt a tárlatnak. „De van
nekünk több tehetséges románk is,
nézze csak meg az egyik közösségi
oldalon Gazsi László rajzait, megdöbbentően élethűek, érdemes volna
vele komolyabban is foglalkozni,
akár egy kiállítást is megérnének” –
mondja. Közben megérkeznek a budapesti vendégek is, mégpedig egy
rozoga teherszállító kisgépkocsival.
„Ha még működnének a határok,
biztosan nem engedték volna át” –
jegyzi meg epésen Benedek László,
de a kocsi tele van fahulladékkal,
amely nagyon jó szolgálatot tesz így
a tél végén a Bari családnak, akik
egy szoba-konyhában szűkösködnek
tizedmagukkal. Villany nincs, csak
egy napelemmel működő generátor,
amely az alkalmi áramot biztosítja. „Nagyon örülünk, hogy Marián
megtalálta a számításait, s Budapesten munkát talált, de tanulhat is, s a
lehetőségei szerint támogat minket
is” – mondja az édesapa, miközben a
fiaival együtt kipakolják a fahulladékot. A háztól alig 50 méternyire már
áll a kétszer hatlakásos, alacsonyabb
komfortfokozatú szociális lakás,
amelybe a kastély udvarán, ugyancsak rossz körülmények között élő,
többnyire romák költöznek majd.
Amíg a polgármester irodájában beszélgetünk, folyamatosan jönnek az
érdeklődők, a helyi iskola diákjai, s
Bari Marián magyarázza a képeket,
mesél indiai élményeiről. De hogy el
ne unják az indiai élménybeszámolót, alkalmanként leül a szintetizátora elé, s egy-egy slágerrel dobja fel
a hangulatot.
jdj, fotó: Benedek László

Idei naptárunkban
szintén bőségesen
sorjáznak az események, hagyományteremtő jellegű programok.
Mint mindig, mi
is
ellátogatunk
mások által rendezett programokra,
színházakra, koncertekre. Évzáró
gyűlésünkön emFotó: Rabec László
lékplakettet
adtunk át Bial Edinának, Gáspár Máriának, Mikó Katalinnak és Blaskovics
Katalinnak köszönetképpen eddigi sokéves munkájukért, a sok szép emlékért, amit nekik köszönhetünk.
Mikó Alexandra, az alapszervezet elnöke
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Javában zajlanak a bajnoki küzdelmek az egyes sportágakban, míg a II. ligás jégkorongozóink és az I. ligás női röplabdázóink már befejezték,
a III. ligás futballistáink számára viszont csak most kezdődött el a tavaszi idény, az első mérkőzésen idegenben 2:2 arányú döntetlent játszottak
a turócszentmártoniak otthonában.
Felvételünkön a harmadik helyen végzett HKM jégkorongcsapata, akiket csak a homonnaiak és a turócszentmártoniak előztek meg.

Vágtarnócon rendezték meg az íjászok szlovák bajnokságának első fordulóját, melyen több mint 200 versenyző mérte össze tehetségét 32 3D-s célon.
A Rimaszombati Bástya Íjász Klubot négy fő képviselte, akik közül
Nagyferencz Stella és Lévay Tibor a dobogó felső fokán végeztek.

Szinnán rendezték meg a juniorok szabadfogású
birkózóbajnokságát, amelyen a rimaszombati
Lokomotíva színeit képviselő Pavol Rapčan az
57 kilós kategóriában nem talált legyőzőre, így
a kötöttfogású bajnoki cím után ismét a dobogó
legfelső fokára állhatott fel. A 60 kilósok között
induló Michal Babarík a harmadik helyen, míg a
szintén 57 kilósok között rajthoz álló Viktor Gunár
negyedik lett. Akhsarbek Gulajev Kijevben mérettette meg magát egy nemzetközi versenyen, ahol a
74 kilósok között a harmadik helyen végzett.

Hat csapat és 35 versenyző nevezett be a járási
tekeligába, amelyben a rimaszombati versenyzők
mellett cserencsényi és alsósziklási tekézők is megmérettették magukat. Az ünnepélyes díjátadásra
Šimko József polgármester jelenlétében került sor,
csapatban a Bowleri csapata győzött a MONALBBG-HER és az alsósziklásiak A csapata előtt, míg
egyéniben Eduard Lesko győzött Ján Kubaliak és
Gabriel Bodnár előtt. A rimaszombati elsőligás
tekecsapat beverekedte magát a play-off küzdelmeibe, ahol a trsztenái Starek A csapatával találkozik.
Az első találkozóra április hetedikén, szombaton
10.00 órától kerül sor a rimaszombati tekézőben,
ahová minden sportrajongót szeretettel várnak.

Zsolnán rendezték meg az úszók
közép-szlovákiai bajnokságát,
amelyen 18 klub 335 versenyzője
állt rajtkőre. Rimaszombatot
mindössze négy ifjú úszónő képviselte, akik nem vallottak szégyent,
Sofia Klementová egy arany-, két
ezüst-, s négy bronzérmet, míg
Kristína Repková két ezüst-,
s négy bronzérmet szerzett.
A rimaszombati klub értesíti a
nyilvánosságot, hogy április 14én és 15-én (szombaton és vasárnap) 09.00 órai kezdettel hetedik
alkalommal rendezi meg a fedett
uszodában a Barátság Kupát.

Cselgáncsozóink sem tétlenkedtek az
elmúlt hetekben, a Lokomotíva versenyzői
előbb Budaörsre látogattak egy nemzetközi
versenyre, ahol az U15 36 kilósai között
Natália Gažiová a második helyen végzett,
majd Bazinban versenyeztek, ahol Natália
már a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Lukáš Koóš a z idősebb diákok között a 66
kilósok mezőnyében ezüstérmes lett, míg az
ifjabb diákok 65 kilós mezőnyében Dávid
Gonda a harmadik helyen végzett.

