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Az elmúlt napok
margójára
Mindenszentek és Halottak napja
remek alkalmat kínál arra, hogy
lecsendesedjünk egy kicsit, s kilátogassunk a temetőbe, hogy pár percet együtt töltsünk a halottjainkkal.
Az idei ünnepek viszont épp a választási kampány finisébe esnek, pár
nap múlva ugyanis helyhatósági választást tartanak Szlovákiában, amelyen polgármestereket és
önkormányzati képviselőket választunk.

Fotó: Gecse Attila
November elején a halottjainkra emlékezünk.

November 7-én, szerdán 11.00 órától
a Városháza Galériában nyílik Nagy
Sándor Zoltán A magyar Faust című
kiállítása, amellyel a 300 éve született
Hatvani István emléke előtt tisztelgünk.
Nálunk is egyre nagyobb
népszerűségnek örvend a
Halloween, amely nincs
töklámpás nélkül.

Fotó: Radics József

Leleplezték a Szent-Ivány Józsefet ábrázoló domborművet, Gábor Emese alkotását a
Magyar Közösségi Ház falán.
Fotó: gecse

Városunkban a választási kampány már hetek óta gőzerővel zajlik, gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve,
amikor a Tisztességes Szlovákiáért kampány képviselői bejelentették, hogy egyes városokban saját jelölteket állítanak a polgármesteri posztra. Ezek aztán
amennyiben sikerrel járnak, megnyithatják a helységük kapuit, s átültethetik a Szlovákia határain túlról
érkező tanácsokat is. Nem is titkolják, hogy a migránsokkal kapcsolatos véleményük merőben eltér a V-4
országaiban élők többségének állásfoglalásától.
Az ún. napraforgósok, vagyis Kiska köztársasági elnök és Lunter megyeelnök hívei, Rimaszombatban
is megtalálták a saját jelöltjüket, aki az első perctől
kezdve készségesen besegített a Róbert Fico kormánya elleni tüntetések szervezésébe. Később lekvárosztásra specializálódott, majd kolbászt kínált a város
lakóinak, megkérdezte őket, hogyan is lehetne gyorsítani a város fejlődését, hogy mint „kiválasztott”,
a hatalomban eltöltött első száz napja során megtehesse mindazt, amit a kormány ebben a régióban elhanyagolt. Miközben az sem érdekli, hogy olyan ígéretekkel
bombázza az embereket, amelyekhez kompetenciája
és felhatalmazása egyáltalán nem lesz…
Amíg a „kiválasztott” a csapatával együtt mindinkább
a Jehova tanúi nevű szektára emlékeztet, legkomolyabb ellenfele, a város jelenlegi polgármestere, aki
már két cikluson keresztül letette a névjegyét, s többet mutatott fel, mint elődei együttesen, nem ragaszt
bilboardokat, plakátokat, nem ragasztgatja tele az
autóit a saját fotójával, viszont szorgalmasan dolgozik, hogy egykori választási ígéreteit többszörösen is
teljesítse. Az ő választási kampánya az utak, járdák,
az üdülőövezet fokozatos bővítése, játszóterek vagy
a városi terek rekonstrukciója. Mindaz, amire a polgárnak szüksége van. De mindenekelőtt megmarad
függetlennek, s nem függ bizonyos lobbista csoportok gatyamadzagján. Se a hazaiakén, se azokén, akik
külföldről osztják az észt…

Ne feledjék, november 10-én, szombaton helyhatósági választások lesznek
Szlovákiában! Polgármestereket és önkormányzati képviselőket választunk.
Éljen Ön is alkotmányos jogával!
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Antal Barnabás

A halál

a halál részünk, bennünk él és nem rossz,
földi élet utolsó pillanata
adott időben érkező hullámhossz
az élet még nem kívánt alkonyata

Fotó: gecse

Fotó: gecse

• Folyamatosan építkezik a város, elkezdődött Kurincon a tobogán kiépítése, s átalakulóban van a
posta előtti tér is.
• Ahogy már korábban jeleztük, elköltözött eddigi, Hviezdoslav utcai székházából a városi rendőrség,
amely a Svätopluk utcai, most felújított épületben lelt új otthonra. Egyedül a befogott kutyák maradnak a régi helyen, várva, hogy elkészüljön a kutyamenhely.
• Október 22-én ülésezett a megyei képviselő-testület, amelyen elfogadták a 2019-es költségvetést
is. Az elfogadott törvény tartalmazza több régiónkon átvezető út teljes felújítását is, de több jut a
kultúrára, autóbusz-közlekedésre, az öregotthonok felújítására, iskolaügyre és régiófejlesztésre is.
Előkészületben van az új általánosan kötelező érvényű rendelet (VZN) is, amely az újonnan megalapítandó gyermektábor alap létrehozásáért fog felelni. Jóváhagyták a megye új szociális vállalatának megalapítását is. Megalakult a Megyei Tanács is, ami gyakorlatilag összeállítja a programot a
testületi ülésekre, és meghozza a politikai döntéseket egyes klubok nevében. A kilenc tagú klubba
három tagot (Cziprusz Zoltán, Juhász Péter és Jámbor László) a Magyar Közösség Pártja delegál, de
konzultációs joggal Csúsz Péter megbízott is részt vesz a tanács ülésein.

Ha hivatalosan nem is, iskolai és civil szinten több helyen is megemlékeztek
Rimaszombatban is az 1956-os forradalomról. A Tompa Mihály Református
Gimnázium diákjai részt vettek a Gloria Victis történelmi versenyen Budapesten, ahogy a salgótarjáni emlékfutáson is. Rimaszombatban a cserkészek
Fábri Zoltán sírjánál koszorúztak, s a Csillagházban levetítették a Fórum Kisebbségkutató Intézet legújabb dokumentumfilmjét, Az elfelejtett forradalmat.
Demeter
Katalin

Gál Laura

Nagy Eszter Réka

nem kell számot adnod, mondanod semmit
az egész egy pillanatnyi rezdülés
ősök halála sem jelentett semmit,
egy utolsó irgalmas menekülés
ezen fél kilónyi port, tiszteljétek
mit egy életen át összegyűjtöttem
az értelem már elszállt semmivé lett,
martalóc lángok dolgoztak köröttem
maradt a haszontalan, éghetetlen
bár az élet útja oly koron nehéz,
mi tanultuk, érthető nem véletlen,
csak a halállal lesz életünk egész
jön a nagy csend világa végezetül
sokaság alkotta ismétlődő kép
ezen perctől már nem leszel egyedül
mindenki… milliárdok sorsára lép.

Az idén is találkoztak Rimaszombatban azok, akik hosszabb-rövidebb ideje leszoktak az alkoholról.
A találkozón megemlékeztek a helyi
mozgalom egyik motorjáról, a nemrég elhunyt Bredár Lászlóról is.

Több nemzetközi versenyen is sikerrel szerepeltek gömöriek az elmúlt hetekben. 46.
alkalommal rendezték meg Sátoraljaújhelyen az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati
verseny Kárpát-medencei döntőjét. A versenyen Gál Laura, a Tompa Mihály Református Gimnázium 4.G-s tanulója, kimagasló
teljesítményéért megkapta az Anyanyelvápolók Szövetségének díját és a sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület
különdíját. Az iskola másik diákja, a 3.G
osztály tanulója, Nagy Eszter Réka a 3.
helyen végzett a Putnoki Humán Szolgáltató Központ Városi Könyvtára által Szilágyi
Domokos születésének 80. évfordulójára
rendezett szavalóversenyen október 25-én.
Az uzapanyiti Demeter Katalin pedig az
immár huszadik alkalommal Debrecenben,
a helyi Zsidó Hitközség szervezésében
megrendezett Dr. Kardos Albert Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Versenyen vett részt
már tizenegyedik alkalommal, s meg is
nyerte a felnőttek kategóriáját.

Október 14-én 64 éves korában
elhunyt Mezei Lajos borzovai hagyományéltető néptáncos, aki feleségével, Margóval élő nótafája,
hagyományőrzője volt a felső-gömöri paraszti és pásztorkultúrának. Mezei Lajos Szilicén született
1954-ben, majd édesapja családjával Borzován telepedett le. Már
gyermekkorában elhatározta, hogy
pásztor lesz. A kuláküldözés után
lakatosnak tanult, s a gombaszögi
mészégetőben dolgozott. Családjától szinte észrevétlenül vette át a paraszti és pásztorélet hagyományait.
Tudott minden nótát, szokást, táncot. A hetvenes évek végétől feleségével, Margóval végigtáncolták
az életüket, szinte nem hiányoztak
egyik hagyományőrző rendezvényről sem, megjárták a Felszállott a
pávát is, mint vendégek, szakértők.
Fiára és lányára sikerült átörökíteni
a hagyományt.
Összeállította: jdj,
fotó: gecse és a szervezők

Gömöri Hírlap

Rimaszombat polgármesterés képviselőjelöltjei

Szlovákiában 2018 november
10-én, szombaton helyhatósági választásokat tartanak.
A választóhelyiségek 07.00 és
22.00 óra között várják a választókat.
Rimaszombat polgármesterjelöltjei (a jelöltek ábécésorrendben szerepelnek a szavazólapokon):
1. Radovan Ceglédy, 41 éves, menedzser, független
2. Jozef Šimko, JUDr.,67 éves,
polgármester, független
3. Viliam Vaš, Mgr., 62 éves., középiskolai tanár, Kereszténydemokrata Mozgalom
4. Róbert Zagyi, 50 éves, vállalkozó, független

Rimaszombat képviselőjelöltjei
1. számú választókörzet (Óváros–
Tormás–Felsőpokorágy – 4 képviselőt választanak):
1. Eva Bornayová, JUDr., 56 éves.,
ügyvéd, SMER–sociálna demokracia; 2. Svetlana Bornayová, Mgr.,
59 éves., történész, SLOVENSKO
DO TOHO!; 3. Koloman Demeter, 62 éves., mezőgazdász, SLOVENSKO DO TOHO!; 4. Michal
Demeter, Ing., 36 éves, gazdasági
igazgató – RISO-R s.r.o., Slovenská
národná strana; 5. Marta Kanalová, 45 éves, újságíró, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar
Közösség Pártja; 6. Iveta Lukáčková, 45 éves, közgazdász, DOMA
DOBRE; 7. Jaroslav Matzenauer,
41 éves, IT menedzser, Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO);
8. Peter Očovay, 30 éves, magánvállalkozó, Kotleba–Ľudová strana
Naše Slovensko; 9. Rigó László,
Ing., 61 éves, polgármester-helyettes, Magyar Közösség Pártja; 10.
Sebők Attila, PaedDr., 43 éves,
igazgató-helyettes, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Közösség Pártja
2. számú választókörzet (Rozsnyói u.–Akasztóhegy–Szabópuszta–Szőlős–Bakti–Alsópokorágy
– 4 képviselőt választanak):
1. Bán Zoltán, Ing., 65 éves, nyug-

díjas,
Kresťanskodemokratické
hnutie, Magyar Közösség Pártja; 2.
Főző Zsolt, Mgr., 41 éves, középiskolai tanár, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Közösség Pártja;
3. Erika Juhászová, Mgr., 57 éves,
középiskolai tanár, SMER–sociálna demokracia; 4. Ján Jurkemík, MDDr., PhD., MPH, MBA,
33 éves, fogorvos, Progresívne
Slovensko; 5. Barnabáš Kovács,
Ing., 58 éves, ügyvezető – KOBAN s.r.o., DOMA DOBRE;
6. Zoltán Kovács, 41 éves, őrző-védő cég tulajdonosa, NOVA;
7. Robert Kuvik, Ing., 47 éves,
geodéta és kartográfus, SMER – sociálna demokracia; 8. Páko Mária,
Bc., 60 éves, tanítónő, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar
Közösség Pártja; 9. Tankó István,
MVDr., 35 éves, mezőgazdász,
MOST–HÍD
3. sz. választókörzet (Rima lakótelep–Kishonti u. – 4 képviselőt
választanak):
1. Andrea Andrášiová, JUDr., 48
éves, ügyvéd, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO); 2. Auxt Ferenc, 66 éves, magánvállalkozó,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Magyar Közösség Pártja; 3. Bacso
Alexander, 38 éves, temetkezési
vállalkozó, Progresívne Slovensko;
4. Štefan Baláž, JUDr., 76 éves,
nyugdíjas, Národná koalícia; 5. Ján
Čeman, Mgr., 67 éves, nyugdíjas, SMER–sociálna demokracia;
6. Anna Drugdová, 59 éves, eladó, Komunistická strana Slovenska; 7. Figei Tibor, Mgr., 37 éves,
tanár, MOST–HÍD; 8. Kubačka
Gizella, Mgr., 48 éves, pedagógus, független; 9. Lukáš Kvietok,
Mgr., 33 éves, állami alkalmazott,
SMER–sociálna demokracia; 10.
Tóth Ferenc, Ing., PhD., 56 éves,
szövetkezeti elnök, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Közösség Pártja; 11. Roman Vaľo, Ing.,
41 éves, projektfelelős, Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti (OĽANO)
4. sz. választókörzet (Nyugat-lakótelep–Szabatka–Kelecsény – 6
képviselőt választanak):
1. Jaroslav Bagačka, PaedDr., 57
éves, pedagógus, SDKÚ–DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana;
2. Ján Bavala, 52 éves., kereskedő, SLOVENSKO DO TOHO!; 3.
Miroslav Bitala, Mgr., 56 éves,
szolgálati nyugdíjas, Progresívne
Slovensko; 4. Halász Attila, 41

éves, magánvállalkozó, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar
Közösség Pártja; 5. Ivan Hazucha,
Ing., 48 éves, vezető, SMER –
sociálna demokracia; 6. Dušan
Hlinka, Ing., 52 éves, vállalkozó, SMER – sociálna demokracia;
7. Juhász Péter, MUDr., 46 éves,
főorvos, Kresťanskodemokratické
hnutie, Magyar Közösség Pártja;
8. Vojtech Kökény, Mgr., 62 éves,
szociális munkás, Strana rómskej
koalície – SRK; 9. Pavel Molnár,
RNDr., PhD., 29 éves, pedagógus,
független; 10. Roman Slanina,
Mgr., 48 éves, színész, Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO);
11. Július Sojka, PaedDr., 59 éves,
pedagógus, SDKÚ–DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana; 12. Gabriel
Szántó, 40 éves, biztonsági menedzser, MOST–HÍD; 13. Martin
Šiška, 33 éves, sofőr, Kotleba –
Ľudová strana Naše Slovensko;
14. Július Takáč, Ing., 36 éves,
igazgató, MOST–HÍD; 15. Viliam
Vaš, Mgr., 62 éves, középiskolai tanár, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Közösség Pártja; 16.
Anna Zsóriová, JUDr., 37 éves,
magánvállalkozó, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS);
17. Pavel Zvara, 41 éves, menedzser, Slovenská národná strana
5. sz. választókörzet (Tamásfala–
Méhes–Dúsa út–Kurinc–Dúsa–
Mezőtelkes – 3 képviselőt választanak):
1. Marcela Bellová, Mgr., 41 éves,
riaditeľka základnej školy, Občianska konzervatívna strana; 2. Branislav Bukviar, 25 éves, SZČO, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO);
3. Cziprusz Zoltán, Ing., 29 éves,
építészmérnök, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Közösség
Pártja; 4. Csaba Horváth, 33 éves,
hivatalnok, Progresívne Slovensko;
5. Július Jankovič, 66 éves, nyugdíjas, Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko; 6. Petra Jekimová,
Mgr., 39 éves, hivatalnok – INFINIA SYSTEMS s.r.o., Kotleba –
Ľudová strana Naše Slovensko; 7.
Novák Júlia, 53 éves, magánvállalkozó, Kresťanskodemokratické
hnutie, Magyar Közösség Pártja; 8.
Gejza Ruszó, 62 éves, munkanélküli, Strana rómskej koalície – SRK; 9.
Sliva Tamás, Mgr., 39 éves, állami
alkalmazott, MOST–HÍD; 10. Jozef
Tóth, Mgr., 55 éves, THP munkás,
Komunistická strana Slovenska
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Választások
elé
Ismét választunk Szlovákiában. Nincs ebben semmi
meglepő, van, amikor évente
többször is az urnák elé járulhatunk. Hogy egyre kisebb a
tétje ezeknek a választásoknak? Igen, a nagy többséggel
együtt én is így gondolom. De
most mégis a saját közvetlen
sorsunkról dönthetünk.
Rájöhettünk már Közép-Európában, hogy a megyei, a parlamenti és az európai parlamenti
választások szinte a semmiről
szólnak, mégpedig ebben a fontossági sorrendben. Brüsszelbe
általában az itthon már végleg leszerepelt politikusainkat
küldjük, idehaza meg ugyanazok osztják az észt a rendszerváltás óta, akik polipként befonták már az egész országot, s ha
kell, akkor szenvtelenül akár újságírókat is gyilkoltatnak, csak
hogy aljas dolgaikról tudomást
ne szerezzen az istenadta nép.
Talán még a megyei választások szólnak úgy, ahogy nekünk,
rólunk, de túl sok illúziónk már
a megyei önkormányzatokkal
kapcsolatban sem lehet.
Maradnak hát a helyhatósági
választások utolsó reménysugárnak. Itt legalább mindenki
ismer mindenkit, s tudja, kiktől
mire számíthat. Persze, közössége válogatja, mit tekint prioritásnak, a belátható fejlődést,
a betarthatatlan ígéreteket, netán a sok évtizedes biztonságos semmittevést. Akad példa
mindre szűkebb régiónkban
is. Mégis, az egyetlen olyan
választás ebben az országban,
ahol úgy-ahogy, de a saját jövőnkről dönthetünk, s ne feledjék, az is szavaz, aki nem
megy el november 10-én, hisz
nemszavazatával azt üzeni, elégedett a történésekkel. Tudom,
a következő években ők lesznek azok, akik a legtöbbet elégedetlenkednek majd, hisz már
ezt is megszokhattuk.
Mégis, a sok-sok rossz tapasztalat ellenére azt tudom üzenni
az olvasóknak, menjenek el
szavazni, s ne pártokra szavazzanak, hanem azokra, akiket
ismernek, s akikben megbíznak, és elhiszik, hogy szebbé és
jobbá képesek varázsolni saját
közvetlen környezetüket.
Szóval, szavazásra fel!
Juhász Dósa János
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„Nagyon sikeres négy esztendőt zártunk” –

összegző beszélgetés Cziprusz Zoltán városi képviselővel
Négy éve a város
története
legfiatalabb
képviselőjeként
került a városi
törvényhozásba
Cziprusz
Zoltán, mégis
az egyik legaktívabb tagként járult hozzá az elmúlt négy év sikereihez. Nemcsak
a fiatalokat tudta megszólítani, de
elsősorban neki köszönhetjük a
Gömöri Hírlap/Gemerské zvesti
újraindítását is. Az eltelt választási ciklus eredményeiről, s a terveiről is beszélgettünk.
Hogyan értékeli az elmúlt négy
évet, mint a testület legfiatalabb
tagja?
Négy évvel ezelőtt a város története
legfiatalabb képviselőjének választottak, s bevallom, egy igen érdekes
kihívásként tekintettem erre munkára. Viszont szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis kollegáimmal
együtt sikerült egy többségi képviselőklubot alapítanunk, amellyel
sikerült több egyéni és kollektív elképzelést is sikeresen megvalósítani. Valamint egy kaotikus, folyamatos acsarkodásokkal telített 4 éves
időszak után megteremtettük a stabilitás és csendes fejlődés időszakát.
Mik ezek az eredmények?
Rengeteg, a város fejlesztését és
felújítását célzó intézkedés volt,
ami prioritással bírt, mint a város
vezetése, mint a képviselői klubunk
számára, ezért ezeket sikerült többnyire zökkenőmentesen átvinnünk.
Ide sorolnám Kurinc folyamatos

fejlesztését, a 167 utca felújítását, a
rengeteg új parkolóhely létesítését,
a megkezdett járdafelújításokat, két
multifunkciós pálya megépítését, a
Tompa tér revitalizációját, a városkert rendbetételét, a posta előtti tér
felújításának megkezdését és még
sorolhatnám. Azt hiszem, ennyire
rendbe téve városunk már nagyon
rég nem volt, és mindenki, aki látogatást tesz Rimaszombatban, ezt elismeri. Külön büszke vagyok a Gömöri Hírlap/Gemerské zvesti újbóli
kiadására, valamint a fiatalok számára építendő lakások megszavazására. Sajnos, ez utóbbi építése a mai
napig nem valósult meg, ami nem
a képviselő-testületen múlt, hanem
elsősorban a STEFE-vel elhúzódó
vitának, valamint az építész-vállalkozó visszalépésének. Ezt a projektet az újonnan megválasztandó testületnek újra kell gondolnia. Ahogy
büszke vagyok az általam javasolt
kulturális alap létrehozására is,
amely városunk kulturális sokszínűségét hivatott támogatni. Viszont
több jutott sportra is, több mint 50
sportegyletet támogatunk éves szinten. Mindezen eredmények elérésének súlyát igazán nem is a megvalósításuk adja meg, hanem az, hogy
ezt egy olyan gazdálkodás mellett
sikerült elérni, amely eredményeképpen sikerült évről-évre csökkenteni a város eladósodottságát.
Van-e esetleg valami olyan, ami
miatt hiányérzete van, amit nem
sikerült elérni és a jövőben szeretné?
Igen, a sikerek mellett természetesen mindig van olyan, ami miatt az
ember nem lehet teljesen elégedett,

és nem dőlhet hátra. Ahogy említettem, a fiatalok lakásteremtése
kapcsán csak félsikert értünk el, a
képviselő-testületen sikerült átvinni, a projekt elkészült, de a megvalósítás még várat magára. Itt az új
testületnek el kell döntenie, hogy az
eredeti tervek alapján építi-e meg
a város valamelyik pontján vagy
esetleg a volt kollégiumot alakítja
át bérlakásokká. Ez nem lesz egy
egyszerű vita, de megoldásra vár.
A futballakadémia elhúzódó megállapodása miatt sem vagyok boldog.
Bízom benne, hogy amennyiben
ezt a kérdést nem sikerül az utolsó
ülésen sikeresen megszavazni, az
új testület egy nyugodtabb politikai
időszakban nagy többséggel el fogja
fogadni. Ez egy igen fontos beruházás a városunknak.
Az MKP-KDH együtt indul koalícióban a képviselői mandátumokért ,,Együtt Rimaszombatért”
szlogennel és ,,Erős képviselet,
erős város” programmal. Mit kell
erről tudni?
Eredeti elképzelésünk egy széleskörű jobboldali koalíció megalkotása volt, de sajnos több párt egyik
vagy másik polgármester személyéhez kötötte a megegyezést, ami
így leszűkült két pártra, valamint
független és külsős jelöltekre.
A cél egy a városi testület stabilitását megteremtő csapat összeállítása
és egy, a város stabil fejlődését megalapozó program megalkotása volt.
Úgy érzem, ez a szlovák-magyar
összefogású csapat egy jó alap ehhez, mi sem mutatja jobban, hogy az
eredeti KDH-MKP jelöltek mellett
már most több más jelölt is jelezte

csatlakozási szándékát megválasztása esetén csapatunkhoz. Nagyon
fontos egy többségi klub létrehozása
a képviselő-testületben, ami megfelelő ellensúlya a mindenkori polgármesternek, de egyben együtt is
tud vele működni a város fejlődése
érdekében. Nem térhetünk vissza a
négy évvel ezelőtti időszakhoz, ahol
az Ivan Hazucha vezette SMER-SD
és hozzájuk csapódó képviselők alkotnának többséget. Ez igen nagy
veszélyt jelentene a város fejlődésére és a kiegyensúlyozott jelenlegi
jó szlovák-magyar kapcsolatokra is.
Kik azok a képviselők, akik már
jelezték a jövőbeni együttműködési szándékukat?
Az 5. választókörzetben nagyon jó
az együttműködés a másik két képviselő kollégával Sliva Tamás és Jozef Tóth képviselő urakkal, de a 4.
választókörzetben induló Miroslav
Bitala is jelezte, a jövőben szívesen
működne együtt velünk. Zsóri Anna
képviselő asszonnyal is gyümölcsöző volt az együttműködés az elmúlt
négy évben. A 3. választókörzetben
független jelöltként induló Kubačka Gizella pedig már csatlakozott
is csapatunkhoz a kampányban.
Ez is mutatja, hogy ez az a csapat,
ami a város stabil fejlődésének letéteményese. Bízom benne, rajtuk
kívül további józanul gondolkodó
képviselőjelöltek is megválasztásuk
esetén csatlakoznak a csapatunkhoz, valamint az ,,Erős képviselet,
erős város” nevű programunkhoz.
Az ajtó mindenki számára nyitva áll,
aki tenni szeretne városunk jövőjéért.

Szent-Ivány József emléktáblája a Magyar Közösségi Ház falán
Leleplezték Szent-Ivány József
(1884-1941) emléktábláját, Gábor Emese alkotását Rimaszombatban, a Magyar Közösségi Ház
falán.
A két világháború közötti felvidéki
magyar közélet kiemelkedő képviselőjének alakja Esterházy János kultusza miatt nem kapott megérdemelt
figyelmet, ezért is volt fontos Simon
Attila és Tóth László Kis lépések
nagy politikusa, Szent-Ivány József,
a politikus, művelődésszervező
címmel a közelmúltban megjelent
munkája, amely ismét visszahozta a felvidéki magyar köztudatba a
jeles politikus, író, mecénás, művelődésszervező, a felvidéki és gömöri
magyarság két világháború közötti

vezetőjének alakját.
A bronzba öntött
emléktábláját Gábor
Emese
budakeszi
szobrászművész készítette, s az emléktáblát Rimaszombatban a Közösségi Ház
(Daxner utca 35.)
szám alatt helyezték el, az ott működő
szervezetek, a Szövetség a Közös Célokért, a Magyar Közösség Pártja, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége és a Roviga Polgári Társulás kezdeményezésére.
Az avatáson Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a komáromi Selye János Egyetem dékánja idézte meg Szent-Ivány
József alakját, s a megható ünnepséget megtisztelte jelenlétével Mogyorósi
András, Szent-Ivány József dédunokája családtagjaival, ahogy Haraszti
Attila, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja is.
jdj, fotó: gecse és a szervezők

Gömöri Hírlap

Beszélgetés JUDr. Jozef Šimkoval,
Rimaszombat polgármesterével
Polgármester Úr, kiindulva a választási
programja értékeléséből, az elmúlt években
sok minden megvalósult az elképzeléseiből.
Milyen
lehetőségük
van a polgároknak
szembesíteniük az Ön
értékelését a valósággal?
A polgárnak alkotmányos joga van a nyilvános
ellenőrzésre. Városunk nyitott könyv a polgárok
részére, s a munkáját transzparensen „végzi”.
Minden lépésünk, amelyet az elfogadott költségvetéssel összhangban valósítunk meg, nyilvánosan megtalálható a város internetes oldalán.
A helyi televíziók jóvoltából bebiztosítjuk a
városi képviselő-testület üléseinek élő közvetítését, ahogy a Gemerské zvesti is részletesen
informálja a nyilvánosságot.
A polgárok pozitívan értékelik a városban elvégzett munkát, gondoljunk csak az utak, a
járdák, parkolók rekonstrukciójára, a parkok revitalizációjára, Kurinc fokozatos fejlesztésére, de jogosan kérdezik viszont azt is,
miért nem jönnek létre új munkahelyek?
Megértem a polgárok aggodalmát, hisz mindenki helyben szeretne munkát, s értem a gondjaikat. Ezzel kapcsolatban viszont hangsúlyoznom
kell, ahhoz, hogy új munkahelyek jöjjenek létre,
három feltételnek kell teljesülnie: minőségi városi infrastruktúrára, szakképzett munkaerőre
és jobb közlekedésre lenne szükség. Mi a saját
„házi feladatunkat”, a városi infrastruktúra kialakítását elvégeztük. Részletesen erről a saját választási újságomban, a Soboťanban olvashatnak
majd. Most a sor a megyei önkormányzaton van,
hogy a duális képzést fejlessze, vagyis olyan
szakokat részesítsen előnyben a szakközépiskolákban, amelyekre tényleg szükség van, míg
az állam dolga lenne, hogy folytassa az R2-es
gyorsforgalmi út kiépítését.
S itt el kell mondanom, hogy a szlovák kormány
további 12 járással együtt a kevéssé fejlett járá-

sok közé sorolt bennünket. A gondok megoldására a kormány kihelyezett kormányüléseket tart,
ahol többnyire hangzatos ígéretek hangzanak el,
s ún. akcióterveket fogadnak el. A járásunkban is
volt már több ilyen ülés, legutóbb az idén tavas�szal Nyustyán. Szomorúan konstatálom, hogy a
kormány eddig az elfogadott ígéreteinek tizedét
sem teljesítette. Egyes jelöltek, akinek nagyon
nagy ambícióik vannak, de mindenféle politikai
tapasztalat nélkül, a jelenlegi kedvezőtlen helyzetért a polgármestereket és a képviselő-testületeket okolják, nem pedig a Járási Hivatal elöljáróját vagy a régió parlamenti képviselőit, vagyis
Bagačka, Simon, Vavrek és Mizík urakat?! Gondoljuk már végig, kinek a kezében van a Fekete
Péter, a polgármesterében-e, akinek korlátozott
lehetőségei vannak, mégis fejleszti a városát,
vagy a kormányéban-e (gondolva itt a kinyújtott
kezeire, vagyis a Járási Hivatal elöljárójára vagy
a parlamenti képviselőkre), amelynek minden
lehetősége megvan ahhoz, hogy a fejlődést előmozdítsa.
Önnek mint egy járási város polgármesterének, megyei képviselőnek, a közelmúltban állami hivatalnoknak és megyei alelnöknek, bizonyára pontosabb információi vannak arról,
hol is tart az autópálya kiépítése.
Ezzel a témával a különböző felelős funkciókban immár mintegy negyedszázada foglalkozom, s minden szinten keményen harcoltam az
érdekeinkért. Részleges eredményeket sikerült
is elérni, lásd. az osgyáni és tornaljai elkerülő
utak megépítése. Egy kormányrendelet értelmében a Zólyom–Kassa elkerülő útnak 2012-ig
meg kellett volna épülnie. Nem egy jó hír, hogy
a legújabb határozatok szerint az időpont folyamatosan kitolódik, ráadásul tőlünk keletre csak
félprofilt terveznek. Ennek ellenére az egyik
polgármesterjelölt – aki soha nem dolgozott a
közszférában –, azt állítja, hogy meggyorsította a tárgyalásokat az R2-es gyorsforgalmi úttal
kapcsolatban. Semmilyen törvényes biztosíték
nincs a kezében, ezért vagy nem tudja, miről
beszél, vagy tudatosan tájékoztatja félre a közvéleményt.
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Egyes jelöltek azt kifogásolják, hogy kevés
EU-s pénzt szerzett a város az elmúlt esztendőkben.
A két választási ciklusban 79 projektet nyújtotttunk be különböző EU-s, allami vagy pályázati pénzekre. 32 projektet támogattak, mintegy
2 millió 875 ezer euróval. Egyes jelöltek megaakciókat ígérnek, mint sportcsarnok stb. Ha
részletesen ismernék a pályázati pénzek felhasználásának körülményeit, tudnák, hogy ez egy
hosszútávú folyamat, amely sok pénzbe kerül,
s teljesen bizonytalan a végkifejlete. Tudniuk
kellene, hogy már a bejelentkezéskor a teljes dokumentációt fel kell mutatniuk, minden feltételnek meg kell felelniük, s a szükséges önrésszel
is rendelkezniük kell. Ha ez olyan egyszerű
lenne, mint ahogy azt egyes ellenzéki jelöltek
állítják, akkor egész Szlovákia virágzana, s tele
lenne építkezésekkel. Meg vagyok róla viszont
győződve, hogy idővel hozzánk is eljut a nyugati tőke, több lesz a munkahely, ezáltal a helyi
adók is megnövekednek, s ennek köszönhetően
előrelépünk az igényesebb projektek megvalósításában is.
Pár nap múlva helyhatósági választások
lesznek Szlovákiában. Rimaszombatban polgármestert és 21 képviselőt választunk. Ön
szerint bedőlnek a választók a hamis ígéreteknek, vagy azokat választják, akik már bizonyítottak?
Megszokhattuk már, hogy a választások előtt sokan a csillagokat is lehozzák az égről, s képesek
a céljaik elérése érdekében tisztességtelen módszereket is alkalmazni, csakhogy hozzájussanak
a hőn áhított hatalomhoz. S ilyenkor nem riadnak vissza ellenfeleik mocskolásától sem. Ami a
személyemet illeti, kijelenthetem, hogy jó egészségnek örvendek, s mivel sportoltam, ahogy nem
vetettem meg a fizikai munkát se, s nem is dohányoztam, garantálhatom, hogy amennyiben
bizalmat kapok, továbbra is a legjobb tudásom
szerint látom majd el a polgármesteri posztot,
s mindent megteszek azért, hogy továbbra is
szépüljön és fejlődjön gyönyörű városunk.

Fekete Irén lett az SZMPSZ új elnöke
Tisztújító közgyűlést tartott a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(SZMPSZ) október 27-én Rimaszombatban,
a Csillagházban.
Új elnököt, alelnököt, ellenőrző
bizottságot és országos választmányt választottak a küldöttek,
és meghatározták a következő
időszak programját is.
A szövetség új elnöke Jókai Tibor

halála után a nemesócsai Fekete
Irén lett (Fodor Attila visszalépett
a megmérettetéstől), az alelnöki
pozíciókra Ádám Zita, Hack László, Papp Andrea, Tamás Erzsébet és
Vörös Mária kapott jelölést, közülük hárman visszaléptek a jelöléstől, így Vörös Mária eddigi megbízott elnök és Hack László lettek a
szervezet új alelnökei. Hack László a nagyszelmenci Dobó István
Alapiskola igazgatója. Ahogyan a
program záró része is megfogalmazza, az SZMPSZ Programja a
Szlovákiában élő magyar nemzeti
közösség oktatásügyének meg-

óvását és fejlesztését szolgálja.
Mint a pedagógusszövetség vezetői vallják, lehetőséget és teret
kívánnak biztosítani tagságának,
minden magyar pedagógusnak
és oktatásügyi dolgozónak, hogy

rátermettségéhez, erejéhez, érdeklődéséhez és igényeihez mérten
kivegye részét a munkából, közösségünk megmaradása és épülése
érdekében.
homoly, fotó: gecse

Értesítjük olvasóinkat, hogy beharangozott anyagainkat választási anyagtorlódás miatt következő számainkban olvashatják.
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Ismét gömöri kiadványok az étlapon

Alig egy éve tartottak gömöri
könyvbemutatót Rimaszombatban, s a napokban újabb négy
kiadvány került terítékre. A Gömöri Hírlap ezúttal saját antológiája mellett Farkas Ottó, Danyi
Zoltán és a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége kiadványait mutatta be a Csillagházban.
Az estet Virsinszky Tamás, a Magyar 7 munkatársa vezette.
A tavalyi bemutatottak közül Danyi
Zoltán és Farkas Ottó ismét jelen
volt, ugyanis mindketten új kötettel
jelentkeztek. Danyi Zoltán közel a
nyugdíjhoz, alig pár esztendeje kezdett el költészettel foglalkozni, de
egy éven belül már a második kötete
jelent meg. Család, barátság, szeretet, szülőföld – ezek költészetének
fő mozgatórúgói. Az Elveszett évszakok című kötetet a Nikolas Polgári Társulás adta ki megyei támogatással, s az alkotó ezúttal is fiatal
illusztrátorokkal működött együtt, s
a kötetet Puporka Zsolt és Kresnye
András felvételeivel illusztrálta.
Farkas Ottó is folytatta a Beszédes
Múlt Könyvek sorozatát, amelynek
immár a 12. darabja jelent meg. A
Mindenütt áll egy híd főhőse, Ladóczki Vilmos bőrműves, aki immár
több tájház büszke tulajdonosa is, s
akinek kalandos ifjúkorát írja meg
regényében Farkas Ottó. Mégsem
életrajzi regény ez, itt-ott több,
másutt kevesebb ennél. Ladóczki
maga is ott volt a könyvbemutatón,
de nem tiltakozott a regényben foglaltak miatt, sőt dedikálta is azt az
érdeklődőknek. „Évtizedekig újságíróként dolgoztam, évekig a Gömöri
Hírlapnál is, s a rendszerváltás után
meglepett, hogy egyszeriben megnyíltak az emberek, s nagyon sokan
jelentkeztek a Hírlapba is önkéntes tudósítónak.” Farkas Ottó évek
hosszú évek óta járja az adatközlőit,
s írásai többsége valós történeteken
alapszik. „Nem a számítógép előtt
találom ki a történeteimet, hanem
diktafonnal járom a vidéket” – teszi
még hozzá mondandójához Farkas
Ottó. Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
országos alelnöke a szövetség rendezvényeiről és kiadványairól szól.
Évente tanári konferenciákkal és
pedagógiai projektekkel jelentkeznek, ez utóbbit a nyugati kollégák
is nagyon irigylik tőlük. Tavaly a
tanári konferencia Tompa Mihály
születésének 200. évfordulója jegyében zajlott Rimaszombatban,
amelynek anyagát csinos kis kötetben is megjelentették a minap. A kötet tartalmazza az elhangzott előadásokat, Tompa kiemelt verseit, ahogy
a konferencia keretében elhangzott
Tompa-Arany est forgatókönyvét

is, valamint színes képmellékletet, amely megeleveníti a két nap
történéseit.
A rendezvény az Esték a Gömöri
Hírlappal című sorozat keretén
belül valósult meg, s az idén 50
éves Gömöri Hírlap jubileumi
antológiáját is bemutatta. Hacsi
Attila szinte a kezdetektől fogva
ott bábáskodott a lapnál, majd
több éves kényszerszünet után
(amikor az Új Szó regionális tudósítójaként dolgozott) visszatért
a laphoz, s mind a rendszerváltás
után, mint a 2000-es tulajdonosváltás után ő alapította újra
a Hírlapot. A közel 400 oldalas
antológia az 50 év történéseit
vázolja fel, sok-sok műfajt (riportot, interjút, elemző írásokat,
tudósításokat)
felvonultatva,
ahogy fontos szerepet kapnak a
régió jelesei és fiatal tehetségei
is. Akár szubjektív krónikaként is
olvasható a kötet, amelyben Hacsi Attila, Pósa Homoly Erzsébet
és e sorok szerzője tollából szubjektív laptörténeti összefoglalót
is olvashatnak. S ahogy a régió,
a lap 50 éves története is bővelkedik izgalmakban, hisz a lap
többször is a megszűnés szélére
került, ugyanis a helyi politikusok mindig is szerették volna saját hatalmi céljaikra felhasználni
a lapot. Ezért talán nem is meglepő a válasz a lap jövőjét firtató
kérdésre, hogy megint minden a
közelgő helyhatósági választások
függvénye, s akár az is elképzelhető, hogy januártól ismét nem
jelenik meg a lap, amely jelenleg a szlovák változattal azonos
oldalon lát napvilágot 9 ezer példányban, s ingyenesen jut el minden háztartásba.
Virsinszky Tamás az alkotók tervei felől is érdeklődött, s talán
mindannyiuk nevében jelentette
ki Ádám Zita, hogy álmai még
mindig vannak. S ha már nála
tartunk, A hely, ahol élünk című
regionális olvasókönyvhöz szeretne egy szépirodalmi antológiát összeállítani, amelyet még
Ferencz Annával kezdtek el, de

annak tragikusan hirtelen halála miatt abbamaradt. Ádám Zita felhívta
a jelenlévők figyelmét a november
23-án esedékes Hatvani István emlékét megidéző tanári konferenciára, amelynek védnöke Orbán János

Dénes író lesz. Danyi Zoltán közben
már a negyedik verseskötetén dolgozik, de már kapott ajánlatot egy
spanyol nyelvű kötetre is. Hacsi
Attila egyszerre két köteten is dolgozik, az egyik a losonci, a másik a
füleki futball történetét dolgozza fel,
s ezzel trilógiává bővítve régiós focitörténetét (tavaly a rimaszombati
focit bemutató kötete jelent meg).
Farkas Ottó hangsúlyozza, ez volt
élete utolsó könyvbemutatója, de ez
még nem jelenti azt, hogy felhagy
az írással, s jövőre újonnan gyűjtött
mondáit és „mondagyanús” történeteit szeretné kiadni.
A felsorolt kötetek megvásárolhatók a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban.
jdj, fotó: amb

Játsszon ismét
a Tompa Mihály Könyvesbolttal

N o v e m berben
is
folytatjuk
játékunkat
a rimaszombati
Tompa Mihály
Könyvesbolttal, ahol
lassacskán
már a karácsonyfa alá is választhatnak
ajándékot, ahogy egyre gazdagabb a naptárak, kalendáriumok választéka is. Sőt, ne feledjék, az aktuális belépőket is itt
vásárolhatják meg elővételben,
kedvezményesen.

természetesen 1968 volt. Sorsolással tíz eurós könyvutalványt
nyert Mag Anna rimaszombati
olvasónk, aki nyereményét december végéig vásárolhatja le a
könyvesboltban.
A Tompa Könyvesbolt októberi
toplistája:

A boltban több új felvidéki kiadvánnyal is találkozhatnak, megjelent Antal Barnabás új verseskötete, a Gömöri ösvények, ahogy
sok-sok olvasnivalóval már kapható a Vasárnaptár 2019 is.

1. Paulo Coelho: Hippi
2. Jojo Moyes: Álmok nyomában
3. Danielle Steel: A megfelelő idő
4. Határtalan gondolatok 2019
5. Leiner Laura: Maradj velem
6. Margaret Atwood: A vak
bérgyilkos
7. Philippa Gregory: Az utolsó
Tudor
8. Müller Péter: Vallomás
a szerelemről
9. Dan Millman: A szellem
törvényei
10. Almási Kitti: Irigység,
kibeszélés, rosszindulat

Októberi kérdésünk is egy vadonatúj felvidéki kiadványra, az Így
írtuk mi a Gömöri Hírlapot című
kötetre vonatkozott. Melyik évben jelent meg a Gömöri Hírlap
első száma? – hangzott az aktuális kérdésünk, amelyre a válasz

Novemberi kérdésünk: November 21-én ünnepeljük Rimaszombat egyik legjelesebb szülöttjének
a 300. születésnapját. Orvosdoktor, matematikus, bűvész, a
debreceni Kollégium legendás
tanára volt, akinek az alakját november 23-án tanári konferenciával idézik meg szülővárosában.
Kérdésünk: Ki ő? Válaszaikat november 16-ig e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota
.sk) vagy postai úton (979 01
Rimaszombat, Svätopluk u. 9.)
várjuk.

Gömöri Hírlap
Október az Idősek hónapja ugyan, de az idősek mellett szinte minden korosztály képbe került az októberi
rendezvényeken Rimaszombatban és a régióban. Ezek közül válogattunk.
A rimaszombati Ivan Krasko Gimnázium
magyar tannyelvű osztályainak 32 diákja
október 18-án tanulmányi kiránduláson
vett részt. Délelőtt az alsósztregovai Madách-kastély kiállítását tekintették meg, s
megismerkedtek Madách Imre életével és
fő művével, Az ember tragédiájával. Ezt
követően a szklabonyai Mikszáth Kálmán
Emlékházat látogatták meg, ahol az író
életébe és műveibe is bepillantást nyerhettek. A diákok jókedvűen, élményekben és
ismeretekben gazdagodva tértek haza.

Szvorák Katalin és Kudlik
Júlia Szeretettel című
előadóestjével elkezdődtek
a XVI. Győry Dezső Kulturális Napok Rimaszombatban. A rendezvénysorozat keretében valósul
meg november 22-én,
csütörtökön a Dobré slovo
– regionális szlovák nyelvű vers- és prózamondó
verseny is, amelyet minden
évben a Bátkai Alapiskolában tartanak meg.

A 38. Zenei Ősz rajongói egy estét
tölthettek együtt Chopinnel és a műveit
tolmácsoló Ladislav Fančovič zongoraművésszel.

A losonci Zsinagógában zajlott a Verséneklő Együttesek X. Országos
Fesztiváljának gálaműsora. Fellépők a losonci Kelemenék zenekar,
Kaszmán-Saróka Liliána és Molnár Ibolya Farnadról, a rozsnyói Endorfin
zenekar, a rimaszombati Csillagvirág zenekar, The Töpörtyűk zenekar
Gútáról és a dunaszerdahelyi Aranymetszés zenekar, valamint a Zsapka
Attila–Vadkerti Imre–Sipos Dávid trió. A teltházas rendezvényt Alexandra
Pivková, Losonc város polgármestere nyitotta meg.

Kortárs zenei élménynek örülhettek mindazok, akik ellátogattak a Csillagházba, ahol Tornyai Péter és Balogh Máté két fiatal magyarországi
zeneszerző műveit mutatták be

Az együttműködés és együttélés jegyében nagyszabású rendezvény keretében közösen mutatkozott be a magyar és a roma kultúra Almágyban,
a helyi Csemadok szervezésében. A műsorban a helyi csoportok mellett
fellépett a Buzitai Alapiskola Citerazenekara, a Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes, Lichtmannegger Tibor, Nagy Zsolt, Koszorú József,
a balogfalai Fénix Táncegyüttes és Botos Béla Bumbi a zenekarával.
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Legszebb város Batyi címmel rendeztek
nótaestet a rimaszombati Városi Művelődési
Központban, amelynek egyik főszervezője az a Kukolíkné Szendrei Rózsa
volt, aki az utóbbi hónapokban folyamatosan járja a régió nótástalálkozóit. Ipolynyéken az Őszirózsa országos versenyen ezüstkoszorús minősítést
szerzett, de megmutatta a tudását Gyöngyöstarjánban is. A rimaszombati
találkozó sztárvendége Szeredy Krisztina volt.

A napokban mutatta be a kassai
Thália Színház Móricz Zsigmond–
Kocsák Tibor–Miklós Tibor Légy
jó mindhalálig című musicaljét,
amelyben Nyilas Misi szerepét
Képes Lóránttal felváltva a serki
Antal Márk alakítja.

A Baráti Körök szervezésében a Csillagház vendége volt Okos Márton, aki
Negyedszázada gyalog vittük Erdélyt
Európába címmel tartott előadást.

hu.rimavskasobota.sk
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Újabb kiemelkedő sikert ért el Szaniszló Dániel, a Művészeti Alapiskola
diákja, aki a Verebélyben megtartott XX. IUVENTUS CANTI énekversenyen vett részt, 12 ország 130 versenyzőjének társaságában. Szaniszló a II.
kategóriában első helyet szerzett, de megszerezte a Matica slovenská díját is
a népdalok legjobb tolmácsolásáért, valamint a Jaroslav Krček díjat is.

Szepsiben és Buzitán rendezték meg a XX. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált, amelyen régiónkat lapunk szerkesztője, Juhász Dósa János
képviselte, aki a zsűriben foglalt helyet. A három nap egyik házigazdája a
szintén a régiónkból elszármazott Mihályi Molnár László volt.
Fertő Dezső harkácsi
roma fafaragó (19211996) munkáiból nyílt
kiállítás a Gömör-Kishonti Múzeumban,
amely 2019 január
végéig látogatható.

A rimaszombati Városi Művelődési Központban található Ganevia Galériában ünnepélyesen megnyílt az idei Letavy nyári alkotótábor alkotásaiból
készült tárlat, s az munkanapokon november végéig még megtekinthető.

Neves vendége volt a Városi
Galériának, Rónai Péter
kiállítását ugyanis megtekintette a városunkban fellépő
Ady Hajdu is.

Botos Béla Bumbi
a 38. Zenei Ősz legközelebbi vendége
38. Zenei Ősz keretében
idén is bemutatkozási lehetőséget kapnak fiatal tehetségek. A november 6-án,
kedden 18.00 órai kezdettel
a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében tartandó koncert
vendége a rimaszombati
Botos Béla Bumbi (brácsa)
és az ukrán Bohdan Koval
(zongora) lesz. Belépődíj 3 €
(a Zenebarátok Köre tagjainak 2 €).

Összeállította: jdj,
fotó: gecse, kresnye
és a szervezők

November 16.:
Rimaszombat, a tolerancia városa

A rimaszombati Zsidó Hitközség a Városi
Művelődési Központtal és a Matej Hrebenda
Könyvtárral közösen Rimaszombat, a tolerancia városa –  תונלבוס וטססמcímmel november 16-án, pénteken egésznapos rendezvényt
szervez, amelyen a holokauszt áldozatai előtt
tisztelegnek.

A műsor 09.00 órakor kezdődik a művelődési
központ nagy üléstermében (A bejárat), ahol Tömösváry Annával, Kertész Lili Mindent elnyeltek
a lángok című önéletrajzi regényének a szlovák
fordítójával beszélgetnek. 10.00 órától a bábteremben (bejárat az E bejáraton át) František Tepper Rimaszombat régi képeslapokon címmel tart előadást. 11.00 órától a 4-es
számú klubhelyiségben Extrémizmus és intolerancia címmel Michal Hvorecký
író tart előadást.
14.00 órától a zsidó temetőbe tehetnek látogatást Dušan Rybár vezetésével.
17.00 órától a Matej Hrebenda Könyvtár vendége lesz Michal Hvorecký.
Az emléknap a művelődési központ színháztermében zárul a Pressburger Klezmer
Band koncertjével. Ez utóbbi 5 euróba kerül, a többi rendezvény ingyenes lesz.

Pozsonyban 90. születésnapját ünnepelte a
Szlovák Rádió Magyar Adása (mai nevén
a Pátria Rádió). Az est díszvendége volt
Andreas Varady is az együttesével.

Műsoron Bedřich Smetana, Johann S. Bach, Szergej
Rachmaninov, Henri Vieuxtemps és Franz Schubert
művei.

Megemlékezés
Engem az igaz szeretet megtanít szenvedni,
megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni,
csupán egy dolgot nem, Téged elfeledni.

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 14-dik évfordulóján

Pólos Árpádra
(Rimapálvalán),

GH-81/18

akit 2004 október 25-én a Jóisten kegyeihez szólította.
Örökké gyászoló felesége, leánya és családja

Gömöri Hírlap

Bajnoki pontokért
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• Bár a saját kezében volt, hisz a rózsahegyi fakó csak egy pontot szerzett
az utolsó őszi fordulóban Zsarnócán, mégsem jött össze az őszi bajnoki cím
a rimaszombati MŠK csapatának, mert Veszelén (Oravské Veselé) csak egy
pontra futotta Anton Jánoš csapatának. A batyiak (Šága–Kočiš /82. Vasilko/, Szekulics, Lupták, Szpaszojevcs–Fajčík /88. Kováč/, Jass, Václavik,
Kalmár–Kocsijasevics, Jankovics) előbb odahaza 200 néző előtt Kalmárnak a 47. percben lőtt góljával nehezen legyűrték a szerény képességű
karasznóiakat (Krásno nad Kysucou), majd a Tatár–Vasilko, Szasojevics,
Szekulics, Kocsijasevics–Kalmár /Kováč 89./–Václavík, Jass, Jankovics,
Lupták–Fajčík összetételben Veszelén ugyan a 62. percben vezetést szerzett
Lupták góljával, de két perc múlva a hazaiak tizenegyesből egyenlítettek,
s így maradt az 1:1-es végeredmény. Az MŠK ezzel 33 ponttal, de rosszabb
gólaránnyal a rózsahegyiek B csapata mögött a második helyről várja
majd a tavaszi folytatást. A fülekiek a zárófordulóban 3:1 arányban győztek
a csacaiak ellen, így 29 ponttal a negyedik helyen telelnek.

• Újra remekeltek a füleki erőemelők, aki ezúttal a
WUAP által rendezett erőemelő világbajnokságon vettek részt Nagyszombatban,
ahol Péter Csaba világbajnoki címet szerzett ifjúsági
kategóriában, míg Oláh András felnőtt kategóriában lett
VB győztes. Deme Krisztián
világbajnoki harmadik helyet
szerzett erőemelésben ifjúsági kategóriában, Szajkó Ferenc pedig második helyezést
ért el masters kategóriában.

• A rimaszombati
HKM jégkorongcsapata a 4. fordulóban Tőketerebesen
hagyta a veretlenségét, a 4. fordulóban
gólszegény mérkőzésen 2:0 arányban
kikapott a keleti végeken. A hétvégén
aztán, ha nehezen is,
de meglett a három
pont, a kisszebeniek (Sabinov) ellen Filipiak már a 22. másodpercben megszerezte a vezetést, s ekkor csak kevesen gondolták, hogy szoros lesz a
vége. Sőt Škantár és Zorvan jóvoltából a 11, percben már 3:0 volt,
s mindenki a kiütésre várt. A vége aztán 3:2 lett, de legalább ide.
A batyiak 12 ponttal továbbra is a táblázat élén állnak, egy-egy ponttal megelőzve a bártfaiakat illetve a tőketerebesieket. November harmadikán a lengyelországi Sanok csapatához utaznak, majd tizedikén, vagyis a választás
napján a gölnicbányaikat (Gelnica) fogadják 17.00 órától.

• A rimaszombati Ivan
Krasko Gimnázium
asztalitenisz csapata
nyerte a járási középiskolai bajnokságát,
miután az Adam Černecký (1.A), Ladislav
Lóczy, Ľudovít Filep
és Laboda Gergő
(4.C) összetételű csapat előbb a tiszolci
Evangélikus Gimnázium csapatát győzték
le 4:0 arányban, ezt követően a nyustyai szakközépiskolásokat 4:1 arányban,
majd a rimaszombati Kereskedelmi Akadémia csapatát 4:0 arányban. Ezzel a
rimaszombati csapat képviseli majd a járást a kerületi bajnokságon is.

Fotó: gecse

• Az I. ligás röplabdázók hazai pályán a sztopkóiakat (Stropkov) fogadták, s az
ifj. Kudlíková, Panicová, Žírošová, Szőkeová, Rosiarová, Sojková – Chebeňová
(liberó) csapat jól kezdett, hisz 3:0 (19, 19, 24) arányban legyőzte vetélytársát.
A második mérkőzés már nem sikerült ilyen jól, hisz 1:3 ( -22, -22, 14, -23) arányban kikaptak. Két héttel később id. Alena Kudlíková védencei Borosznóra (Brusno)
látogattak (a borosznóiak nyerték a szeptemberi rimaszombati tornát), ahol mindkét
mérkőzést 3:0 arányban elveszítették. Javítani november 3-án és 10-én hazai pályán, a Tompa Mihály Alapiskola Novomeský utcai tornatermében, ahol a zsolnaiakat, majd a garamszentkeresztieket fogadják 14.00 órától kettős mérkőzésen.
• Rimaszombatban rendezték meg a
chanbaristák 5. szlovákiai bajnokságát,
amelyen remekül szerepeltek a hazaiak,
a gyerekek mezőnyében Lukáš Černák
négy aranyérmet, az ifjabb diákok mezőnyében Lukáš Kurek szintén négy elsőséget, az idősebb diákok mezőnyében Dávid
Laura két aranyérmet, a felnőttek között
Tereza Ďuricová és Figei Tibor 2-2, míg
Ladislav Laššák egy elsőséget szerzett.

• 80. születésnapján
köszöntötték
a rimaszombati tekézők
Bónisz Lászlót.

• 16 klub 227 úszója
vett részt az idősebb
diákok, juniorok és
felnőttek Közép-Szlovákiai Úszóbajnokságán Rimaszombatban, amelyen a hazai
úszóklubot nyolc úszó
képviselte, akik 17 érmet tartottak itthon.
Sofia
Klementová
három arany-, s két
ezüstérmet, Kristína
Repková egy arany-, két ezüst-, s két bronzérmet szerzett, Marek Tengler két
ezüst-, míg Martin Tengler két ezüst-, s egy bronzérmet szerzett. Úszóink a
közeljövőben Homonnára, majd a lengyelországi Tychybe utaznak, november 10-én viszont hazai medencében rendezik meg a Besztercebányai Kupát
– tájékoztatta lapunkat Klement László, a klub elnöke.
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