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Šimko József újévi köszöntője
Rimaszombat
polgármestere,
Šimko József
2017 elején újévi köszöntőt
intézett a város lakosságához, melyben
nemcsak köszönetet mond a
város lakosságának, hogy az
elmúlt esztendőben is mindent megtettek azért, hogy a
város épüljön és szépüljön, de
röviden vázolta az előttünk
álló esztendő terveit is.
„A rohanó élettempó sokszor
még arra sem ad lehetőséget,
hogy megálljunk egy pillanatra, s röviden összegezzük a
magunk mögött hagyott esztendőt” – írja köszöntője bevezetőjében a polgármester, aki
szerint pontosan ezért fontos a
karácsony, hogy legalább ilyenkor egy pillanatra lelassuljunk,
kezet nyújtsunk polgártársainknak, barárainknak és számot
vessünk a mögöttünk hagyott
esztendővel. „Engedjék meg,
hogy köszönetet mondjak a város minden polgárának, s mindazoknak, akik itt dolgoznak, s
életük nagyobbik részét váro-

sunkban töltik el” – teszi hozzá
a polgármester.
Šimko József külön kitért a
2017-es esztendő feladataihoz,
így folytatódik a Tompa tér és a
Városkert felújítása, az egykori városi strand revitalizációja,
ahol minizoo és futóút is létesül, de a tóban horgászni is lehet majd. A Városkertben miniszínpad is épül majd, ahol akár
koncerteket is lehet rendezni.
Ősszel elkezdődhet az új medence kiépítése a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezet területén, de
folytatódik az utcák aszfaltozása is, míg a Nyugat-lakótelepen
parkolóhelyeket szeretnének
kialakítani. Még az év első felében elkészül a Kishonti úton
az újabb, már nagyon várt
körforgalom kiépítése is. Fontosnak ígérkezik Baktiban is a
járdák kialakítása.
„Engedjék meg, hogy városunk
minden polgárának nagyon
boldog új esztendőt kívánjak,
de mindazoknak is, akik napi
kapcsolatban vannak városunkkal. Kérem, hogy éljék meg
a 2017-es esztendőt békében,
sikerekben és baráti hangulatban” – zárta újévi köszöntőjét
Šimko József polgármester.

Több ünnep lesz
az idén, mint tavaly
Mivel Szlovákiában nem ismerik a meghosszabbított
hétvégéket, igazán csak akkor
élvezhetjük a „magányos”
ünnepeket, ha azok péntekre
vagy hétfőre esnek. Szerencsére 2017-ben több is lesz
belőlük, így többet pihenhetünk, mint tavaly.
Az első hosszú hétvégére
már a héten sor kerül, hisz
vízkereszt
ünnepe,
vagyis január 6. péntekre esik.
A következő ünnepre áprilisban kerül sor, a húsvéti ünnepkör április 14-én (nagypéntek)
kezdődik, s április 17-én, húsvéthétfőn végződik.
Jól járunk a májusi ünnepekkel
is, hisz elseje és nyolcadika is
hétfőre esik. Cirill és Metód
napja (július 5.) szerdára esik,
míg a szlovák nemzeti felkelés emléknapja (augusztus 29.)
keddre. A szeptemberi két ünnepnap, vagyis az alkotmány
napja (szeptember 1.) és a Hét-

fájdalmú Szűz Mária ünnepe
(szeptember 15.) viszont péntekre esik.
November elseje, vagyis mindenszentek az idén ugyan szerdán lesz, de november 17-ére
(a bársonyos forradalom emléknapjára) viszont már pénteken emlékezünk. Hosszabbak
lesznek a karácsonyi ünnepek
is, december 24. vasárnapra
esik az idén, de karácsony két
napját már hétfőn és kedden ünnepeljük, így azon a héten már
csak három munkanap vár ránk.
S mivel 2018 január elseje is
hétfőre esik, így az év utolsó
hétvégéjén is három nap pihenés vár ránk.
Magyarország nemzeti ünnepei
közül március 15. (az 1848-as
magyar szabadságharc emléknapja) szerdára esik, míg október 23. (az 1956-os forradalom
emléknapja) hétfőre. Így ez
utóbbi Magyarországon is hoszszú hétvégét biztosít majd.

Visszakozott
az Árszabályozási Hivatal
Alaposan ráijesztett az Árszabályozási Hivatal a régió polgármestereire, akik úgy döntöttek, a
tiltakozás minden eszközét bevetik, ha a kormány ígéreteivel ellentétben emelkedik az áram- és
a gázszolgáltatások ára.
A kormány még az év utolsó napjaiban óriásplakátokon jelentette be,
hogy 2017-ben sem emelkednek
a villany- és a gázárak, sőt kevesebbet fizetnek majd a háztartások.
Az
Árszabályozási
Hivatal
(ÚRSO) átlagosan ugyan 2,6 százalékkal csökkentette is a lakossági
gáz árát, egyúttal viszont változtattak a tarifákon is. Az eddigi négy
fogyasztói kategóriát (D1-D4)
nyolcra növelték, így sokan januártól más kategóriába kerültek. A
hivatal egyúttal megemelte a hálózati díjakat is, amelyek a fogyasztói ár 35 százalékát teszik ki. A
D3-as kategóriában (ide tartoznak
azok, akik gázzal főznek, fűtenek
és a vizet is gázzal melegítik), a hálózati díj havi szinten 7,75 euróról
22,20 euróra emelkedett, ami éves

szinten 168 eurós pluszkiadást jelentett volna. Nem jártunk volna
jobban a villanyárammal sem, bár
január elsejétől átlagosan 4,3 százalékkal csökkent a villanyáram
ára. Az ÚRSO azonban biztosítéktól függően növelte volna a villanyóráért fizetett díjat. Akinek otthon háromfázisú biztosítéka van,
az jelentősen többet fizetett volna.
Ahogy Šimko József polgármester
elmondta, volt, ahol 688,5 százalékos volt az emelkedés, amely főleg
az önkormányzatok számára jelentett volna óriási érvágást, Rimaszombat költségvetésében mintegy
230 ezer eurós ráfizetést. A polgármester összehívta a járás polgármestereinek értekezletét, de mivel
Robert Fico kormányfő határozott
lépésére az ÚRSO visszavonta
döntését, a találkozó okafogyottá
vált. „A háborút megnyertük, a
biztosítékok ára nem emelkedik,
hisz a kormány visszakozott, látván a polgármesterek tiltakozását,
s maradnak a jelenlegi árak” – jelentette ki Šimko József.
jdj

Aki továbbvitte
neves elődje örökségét
A minap ünnepelte 50. születésnapját Rimaszombat egyik örökmozgó személyisége, Pósa Judit,
Pósa Lajos költő leszármazottja,
aki három esztendeje úgy döntött,
hogy lesz, ahogy lesz, ő bizony
megünnepli a neves előd neves
évfordulóját (Pósa Lajos ugyanis
1914-ben hunyt el).

Pósa Judit szinte egyszemélyes intézményként több tíz rendezvényt
bonyolított le (nem is tudom, közhivatalnokként honnan volt annyi
szabadsága), s nem volt olyan zuga
Magyarhonnak, ahová ne vitte volna
el a magyar gyerekirodalom megteremtőjének, Pósa Lajosnak az örökségét. Kiállítások, konferenciák,
irodalmi estek egész sora zajlott Rimaszombattól Egeren át Hódmezővásárhelyig, s neves elődje bizonyára örömmel simogatta meg bajszát
valahol az egeken túl.

De Pósa Judit azt is tudja, hogy nem
elég csak neves évfordulók idején ápolni Pósa Lajos örökségét és
hagyatékát, barátaival és önzetlen
munkatársaival együtt évfordulóra
fittyet hányva azóta is rendületlenül
járja a Kárpát-medencét, s nagyon
büszke lehet Pósa Lajos, ahogy az
asztaltársasága is, hogy emléke-emlékük elevenen él, verseit gyerekek
ezrei szavalják és ápolják örökségét.
Kedves Judit, tegye még a dolgát
gyerekeink épülésére nagyon sokáig!
jdj
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Vörös Ilonka
néni is elment
A januári zimankós hidegben pár nappal
85. születésnapja után elment
Vörös
Ilona
gimnáziumi tanár, Veres János
költő felesége is.

Támogatást kért és kapott a rimaszombati Városi Hivatal három panelépülete, valamint a Dúsa úti Óvoda
és Alapiskola energiatakarékossági programjának a finanszírozására. A hivatal épületének modernizálása
580 ezer, míg a Dúsa úti Óvoda és Alapiskola 35 ezer euróba kerül. Három új kamerával bővül a városi
kamerarendszer is, amelyre a város 9 ezer eurót kapott, míg maga 2 502 euróval járul hozzá.
A város a hivatal épületeinek hőszigeteléshez, az ajtók és ablakok cseréjéhez, a fűtés regulálásához ötszázalékos
önrésszel járul hozzá (29 037,33 €), a vissza nem térítendő támogatás 551 709,23 €-t tesz ki, s az egész projekt
580 746,56 €-ba kerül.
A hetvenes években felhúzott panelépületek már nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, a fűtést sem
lehet szabályozni, így sokszor csak nyitott ablakok mellett lehet dolgozni. A felújítást egy év alatt kell elvégezni,
már lezajlott a nyilvános közbeszerzés, de a szerződést még nem írták alá. A Dúsa úton az ajtókat és ablakokat
cserélik ki, a munkákat a tavasz során végzik el. A három kamera közül az egyiket a Dobšinský, Jánošík és Tamásfalai utcák kereszteződésében, a másodikat a Nyugat-lakótelepen, a Bodon utcán, míg a harmadikat a Szövetkezeti utcán, rálátással a Tompa utcára helyezik el.
jdj

Csak jegyet kellett volna venni
Higgyék el,
ilyen egyszerű ez. Január
20-án elmaradt Andreas
Varady sokak által várt
koncertje
szülővárosában. Sokak
által?
Az
egyik közösségi portálon
megjelent számtalan bejegyzés
ugyanis erről tanúskodik. Az eladott jegyek száma megint másról.
S egy pillanatra térjünk rá az egész
koncert geneziséhez. Van egy Rimaszombatból elindult, káprázatos
tehetségű csodagyerek, akit Várady Andrásnak hívnak, aki egy
írországi városkában, utcazenészként próbál a családjával megélni.
Mert Gömörben nem lehet. András,
vagyis Andreas nemcsak tehetséges, hanem szerencsés is, mert bármilyen furcsa, jókor van jó helyen,
s felfedezik a tehetségét. Mennyi
tehetséges művészember veszik el
örökre, mert nincs jókor, jó helyen.
Andreast szárnyára kapja a világhír, olyan sztárok pátyolgatják mint
George Benson legendás dzsesszzenész vagy Quincy Jones, Michael Jackson és Frank Sinatra egykori
menedzsere.
S ahogy tisztelettudó, szülőföldjét
szerető magyar romához illik, Andreas bejelentkezik szülővárosában
is, hogy szívesen adna koncertet.

A megszólított szerv rövid közvéleménykutatást végez, s kideríti,
hogy Andreasnak már nincsenek
rokonai a városban, így még félpénzért is elutasítják őket. A koncert végül Losoncon valósul meg,
30 néző előtt, méltatlan körülmények között.
Szerencsés embernek vallhatom
magam, mert több alkalommal is
élőben láthattam Andreast, s így
vettem magamnak a bátorságot,
hogy még Losoncon meghívjam
szülővárosába egy fellépés erejéig. De ugye ismerjük az elcsépelt
mondást, senki sem lehet próféta
a saját hazájában, s ahogy látjuk,
nem is lett. Sok-sok tárgyalás és
ígérgetés után végül úgy döntöttem, hogy ha kicsit a saját szakállamra is, de meghívom Andreast és
családi zenekarát Rimaszombatba.
Akadtak ígéretek, s amivel rohant
az idő és választ kellett adni, hisz
egy koncert kedvéért nem vállalhatták fel az utazást, megegyeztünk
az időpontban. S a lehetőségekhez
mérten elkezdtük még a karácsonyi
ünnepek előtt a reklámozást, szinte
az összes internetes portálon, a rádióban, ahogy a városi lap címoldalán is megjelent a hír. S igaz, nem
túl sok, de mintegy ötven plakát is
kikerült Rimaszombatban, Füleken
és Tornalján is. Egy héttel a koncert
előtt Rimaszombatban 13 jegy kelt
el, Tornalján egy sem. De a koncert azonnali lemondása helyett
feltettünk egy újabb közleményt,
kérve az érdeklődőket, hogy váltsák meg a belépőjegyüket záros

határidőn belül. Nos, mindösszesen
40 jegy talált gazdára, s mivel a támogatókkal se sikerült egyezségre
jutni, a koncert lemondása mellett
döntöttem. Nagy-nagy meglepetésemre (pedig ez bevált gyakorlat
kulturális rendezvények esetében)
kommentelők egész sora reagált
a döntésre, előkerültek, régi vagy
vélt és valós sérelmek, mindenki
a koncert mellett kardoskodott, s
úgy tűnt, mintha az 500 férőhelyes
művelődési központ színházterme
is kicsinek bizonyulna a hihetetlen
érdeklődés miatt. Sőt, még vállalkozók is jelentkeztek, hogy támogatnák a koncert megrendezését.
Andreas nagyon csalódott, hogy
ezúttal se jött össze a rimaszombati fellépés, de örül annak, hogy
így utólag ennyi szépet és jót írtak
róla – üzeni az édesanyja, aki reméli, hogy sikerül Andreast rávennie,
hogy mégiscsak eljusson Rimaszombatba.
Az álmaink azért vannak, hogy
újraálmodjuk őket akkor is, ha öszszetörtek – idézhetném itt és most
Fejős Évát. Márciusban jelenik
meg Andreas új hanghordozója, s
hiszem azt, hogy mindazok összefogásával, akik most egymást szidták a közösségi oldalakon, méltó
módon fogadhatjuk Andreast szülővárosában, Rimaszombatban. De
azért a végére egy jó tanács (hogy
ismét egy kommentelőt idézzek),
meg kell venni a jegyet időben a
koncertre. Mert csak ezen múl(t)ik
az egész.
Juhász Dósa János

Az elmúlt évtizedben többször is
találkoztunk, amikor hosszasan
beszélt élményekben oly gazdag
pályafutásáról, amelynek jelentős
része a katedrán telt el, évtizedekig
volt biológia-kémia szakos tanár
a rimaszombati gimnáziumban.
A Habán-lánynak nem volt könynyű a pályakezdése, tizenévesen
szembe kellett néznie a háború
borzalmaival, s a háború után a
kórházban találkozott későbbi férjével, Veres Jánossal, mindketten
az egészségügyben találtak ugyanis munkát akkoriban. 1959-ben
házasodtak össze, s házasságuk
gyümölcse az 1962-ben született
Attila fiuk, aki mezőgazdasági
főiskolát végzett, de anyját követve cserkész, míg apját követve
népművelő lett. Ilonka néni távúton szerzett diplomát, s a gimnáziumban talált állást, ahol biológiát és kémiát tanított. Egyik diákja,
Szamos Zsuzsa így emlékszik rá:
„Csupán másfél esztendeig volt
az osztályfőnökünk, míg a kinevezett osztályfőnökünk anyaságin
volt. Teadélutánokat tartott, ahol
szavaltunk-énekeltünk, de mint
biológiatanárt is kifejezetten szerettük. Nagy csalódás volt, hogy
csak másfél évig vezetget(het)ett
bennünket.”
Gyerekkorától kezdve aktív tagja volt a helyi cserkészeknek, az
évtizedek során sok-sok cikket és
két könyvet is elkövetett, s nem
utolsósorban hű és segítő társa volt
férjének, Vörös Zoltánnak, vagyis
Veres Jánosnak, aki szinte egyszemélyes magyar intézmény volt Rimaszombatban, a Tompa Mihály
Klub lelke, s aki költőként és műfordítóként is a gömöri irodalom
legjelentősebbjei közé tartozott.
Vörös Ilonka néni férje halála után
sem zárkózott be a négy fal közé,
a helyi öregcserkészek aktív tagjai
közé tartozott, amíg tehette, minden összejövetelükön megjelent, s
kivette részét a tevékenységükből.
Ez az írás még születésnapi köszöntőnek készült, csak a mintegy
egy hónapos lapszünet tehet róla,
hogy Ilonka néni köszöntése helyett immár csak a búcsúzás szomorú kötelessége maradt.
Juhász Dósa János
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„Szeretnénk kihasználni a kurinci üdülőövezet közelségét”
Beszélgetés Stanislav Krahulec polgármesterrel
Rimajánosi a Benedek rendi apátság mellett alakult ki.
A monostor része volt a község
legrégebbi, ma is létező épülete, a Keresztelő Szent Jánosról
elnevezett románkori templom.
A Rima folyó betemetett medrénél a barátok malmot is építettek, amely hat évszázadon
keresztül szolgálta a környéket.
Egyes kutatások szerint az egyik
legkorábbi magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd egyik
másolata is az apátságban készült.
Az első írásos emlékek a községről 1221-ből valók. A 13. században a települést Janus néven
említik, később Jánosy lett. A mai
nevét 1951-ben kapta. A románkori templomon kívül a községnek van egy gótikus református
temploma is a 14. századból, ezen
kívül több klasszicista épülete a
19. századból. Ezek, mint műemlékek, részét képezik a Gótikus út
gömör-rimai szakaszának. A Rimaszombattól alig pár kilométerre
található község (ahová az elmúlt
évtizedekben számos rimaszombati is kiköltözött) jelenéről és
lehetőségeiről Stanislav Krahulec
polgármesterrel beszélgettünk.
A községet jelenleg 1 380 lakos
lakja, a magyarok és a szlovákok
aránya kb. 50-50%. A szlovákok
az 1921-27-es években költöztek
ide Szlovákia különböző területeiről, az 1952-es évben pedig
további 45 szlovák családot költöztettek ide Magyarországról.
A roma polgárok aránya kb. 30%,
ők többségükben magyarul beszélnek. A községünk három részből áll, maga a község, a 100 lakosú Jánosík, és a 90 lakosú Mocsár.
Milyen a helyzet a foglalkoztatottság terén?
- 200 munkanélküli lakosunk van.
Az emberek a közeli Rimaszombatban dolgoznak, de több család ment ki dolgozni Pozsonyba,
Csehországba. Ezek az emberek
négy-ötször hazalátogatnak évente, a keresetükből szépítgetik a
portájukat. Ebből látni, hogy nem
veszítettük el őket végleg, itt van
az otthonuk. Sok asszony ápolónőként dolgozik Ausztriában,
itthon a férfiak, vagy az öregek
nevelik a gyerekeket, ami viszont
sajnos sokszor a fegyelem kárára
megy. És ez bizony így nem jó. De
hát mit tehetünk? A legnagyobb

munkáltató maga a község, 19
embert alkalmaz teljes munkaidőben. A munkahivatalon keresztül
alkalmazunk nyolc embert is teljes
munkaidőben, ők a község vagyonának a karbantartásán, szebbé
tételén dolgoznak. Az aktivációs
munkákon 100-120 ember dolgozik, de megmondom őszintén,
hogy nem ezt látom a foglalkoztatottság legjobb megoldásának.
A megoldás – véleményem szerint
– a 8 órás foglalkoztatottság lenne,
mert így nagyon leromlik az emberek munkához való hozzáállása,
leromlik a munka erkölcs. Bizony,
sokszor tűnnek el munkaeszközök
is, de sajnos ez nem látszik meg a
kertek állapotán odahaza.
Hogyan állnak az iskolaügyben,
a kultúrában és a sportban?
- Van szlovák és magyar 1-4. évfolyamos iskolánk, a gyerekek
létszáma 20-20. Sikerült az iskolai épületek felújítási programja
is. A gyerekek bekapcsolódnak a
kulturális programjainkba, amelyből az év folyamán sok van a
községben. A legnagyobb a május elsejei „Disznótor”, amelynek
már hagyománya van. A Háj és
az Új Gömör népi együtteseken
kívül fellépnek a nagyra becsült
helyi zenészeink is, mint Peťo
Lali, Ján Berky és Farkas Csaba.
Az év folyamán a nemzetiségeink
számára is szervezünk kultúrműsorokat, de rájöttünk, hogy ezt
ésszerűbb lesz a jövőben együtt,
egyszerre szervezni. Aktív nálunk
a Matica slovenská és a Csemadok is. Meg szeretném említeni
az évente megrendezésre kerülő
Polgármesterek bálját (amelyre
az idén február harmadikán kerül
sor), amit már most farsangkor is
türelmetlenül várnak a kolléganők
és kollégák. Szeretném megemlí-

teni az önkéntes tűzoltó szervezet
munkáját, akik bekapcsolódnak a
község kulturális-társadalmi életébe is. De ők elsősorban tűzoltók,
mennek oltani, ha kell. Lelkes
emberek ők, mint Zolo Filip, és
a többiek. Van férfi, női és fiatal
csapatunk is. Örülnek, most kaptak egy tűzoltó autót, sajnos nem
újat, de felújítottat. A község tevékenységébe bekapcsolódnak a vadászok, de a futballistáink is. Van
felnőtt focicsapatunk, amely járási
első osztályt játszunk, ahogy gyerekcsapatunk is, ezt mind a község
finanszírozza, sajnos a meccsek
nézettsége nagyon alacsony.
Ha a községbe Feled felől jövök, fekete fejű birkákat látok.
Van mezőgazdasági termelés is
Önöknél?
- Igen, van néhány mezőgazdasági vállalkozónk, akik a község
kataszterében termelnek. Ők is alkalmaznak embereket, de hát sajnos nem annyit, mint a valamikori
szövetkezet. Foglalkoznak viszont
állattenyésztéssel is, marhát, sertést és birkát tenyésztenek. Nem
így a lakosság, minél tovább, annál kevesebben foglalkoznak házi
állatok tenyésztésével, azt mondják, hogy nem éri meg. Biztos igazuk van. Ebben a kormányunk is
besegíthetne, olyan rendeleteket
kellene elfogadnia, amelyek megfordítják ezt a folyamatot.
Milyen beruházásokat realizáltak az utóbbi időben, és mit készítenek a közeljövőben?
- Még elődeim ideje alatt felújult
a központi tér, az utóbbi időben
felújítottuk a tűzoltószertárunkat,
a kerítést a szlovák iskola mellett,
kicseréltük a kerítést és a tetőt az
óvodán, járdákat készítettünk a
temetőben, leaszfaltoztuk az utcá-

inkat a községben, de Jánosík felé
is, kicseréltük a tetőt a községházán és a kultúrházon, az iskolán
kicseréltük az ablakokat, vizet
vezettünk a temetőbe. A község
fejlesztésén belül nagy figyelmet
fordítunk Mocsár fejlesztésének. Nagyon közel fekszik a Kurinc-Zöld Víz Üdülőövezethez, és
ezt szeretnénk mi is kihasználni a
fejlesztés terén. Most is tíz családi
ház épül, de reményeink szerint
több is lesz, nekünk a feladatunk a közművek, utak kiépítése.
A tervdokumentáció elkészült,
kérelmezni fogunk pénzt a megvalósításukra az EU-s alapokból.
Ezen kívül készítünk egy kerékpárutat, ami összeköti a községet
Mocsárral. Ettől is a turizmus
fejlődését várjuk környékünkön.
A kerékpárutat akkor is meg fogjuk csinálni, ha nem kapunk rá
támogatást.
Bekapcsolódott a község az
olyan fejlesztési programokba,
mint a kormány által jóváhagyott akcióterv?
- Az akcióterv kialakításába a múlt
év folyamán a községünk is bekapcsolódott, együtt működtünk
a járásunk területén erre a célra
alakított munkacsoporttal. De a
koordinált fejlesztés terén inkább
a helyi akciócsoporttal (MAS
Cerovina) működünk együtt, itt
nagyobb lehetőségeket látunk.
A program keretében közös szemétgyűjtő udvart szeretnénk kiépíteni, hiszek benne, hogy ez
sikerül is nekünk. Egyébként el
vagyunk készülve több tervezettel
is, s amennyiben lehetőség jut rá,
kérni fogjuk az egyes minisztériumok segítségét. Mert azért mindig
csak csurran-cseppen egy kevés.
Mede Géza, fotók: archív
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A reformáció
500. évfordulójára emlékeztek

A reformáció 500. évfordulójára emlékezett vasárnap az evangélikus
egyház Rimaszombatban, ahol az evangélikus templomban előbb ünnepi istentiszteletre került Eva Nordung Byström svéd püspök igehirdetésével, ezt követően ünnepi találkozót tartottak több kiállítással
karöltve.
Az ünnepi istentiszteleten, – amelyen Šimko József polgármester is részt
vett –, az igét Eva Nordung Byström svéd püspök hirdette, de a liturgiába
a szlovák evangélikus egyház több jeles tagja is bekapcsolódott. Orgonán
közreműködött Jaroslav Schefčík, fellépett a rimaszombati énekkar, míg
az újévi jókívánságokat Adrian Minich tolmácsolta. 14.00 órától folytatódott az eseménysorozat (amely már a negyedik volt a sorban Bártfa, Kassa
és Rozsnyó után), a vendégeket Jaroslav Bagačka gondnok, valamint Lisák
Viktória evengélikus lelkész fogadja. Július Alberty professzor előadását
a rimaszombati evangélikus egyház történetéről Marcel Ištván és Soňa
Kmeťová tolmácsolta, de a jeles évforduló alkalmából emléklapok odaítélésére is sor került. Az ünnepségen felléptek a régió evangélikus egyházi
énekkarai, így a rimaszombati, a klenóci, a sajógömöri, a rimakokavai, a
tiszolci, a rimaráhói, a tornaljai és a sajószentkirályi kórust, ahogy a Zlatica
Oravcová Evangélikus Alapiskola diákjait is hallották, orgonán közreműködött Štefan Gabčan. A Zlatica Oravcová Evangélikus Alapiskola épületében több kiállítás is nyílt. A szlovákiai reformáció 500 éve és A szlovákiai evangélikus egyház története hímzéseken címmel. Az ünnepi nap végén
a találkozó résztvevői átadták a képzeletbeli stafétabotot a losonciaknak,
ahol január 29-én találkoznak az evangélikus egyház képviselői.
jdj, fotó: gecse
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Megalakult a Felvidéki
Magyar Romák társulása

Ötödik alkalommal rendezett
Ki mit tud?-ot a Fényes Csillag Polgári Társulás Tornalján.
A rendezvény és a társulás is
2016 decemberében fordulópontjához érkezett, ugyanis nevet változtattak, a Ki mit tud?ból fesztivál, a Fényes Csillagból
FEMARO lett. Az ötödik alkalommal megrendezett teltházas
tehetségkutatóra Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke is ellátogatott.
A helyi Fényes Csillag polgári
társulás már évek óta szervezi a
roma Ki mit tud-ot, amely mára
már fesztivállá nőtte ki magát, s
amelyre a Nagyrőcei, a Rozsnyói
és a Rimaszombati járásból is
érkeztek tehetséges fiatalok. „A
Magyar Közösség Pártja dolgozik azon a programon, amelyet
reményeik szerint a jövő év elején
mutatunk be, és amely a cigányság
felzárkóztatására tesz kísérletet.
Nem állítom, hogy ezzel minden
megoldódna, hiszen hosszú folyamatról van szó, amelynek a régiónak, a térségnek a felzárkóztatását
kell eredményeznie, és ha a térség
erőt kap, a régió esélyt kap, azzal
nem csak a magyarság, az itt élő
cigányság is esélyt kap” – nyilatkozta Menyhárt József, aki szerint
az oktatás a megoldás keresésében
nagyon fontos lesz, hiszen a ma-

gyar közösség Gömörben gyakorlatilag a magyar nyelvű romákra
épít iskolarendszerében, tehát a
helyzetüket mindenképpen oktatási szempontból is meg kell közelíteni. A másik kérdés pedig, hogy
ennek a régiónak munkát kell adni.
„Beszélhetünk cigány problémáról, roma kérdésről, de amíg munkát nem tudunk ebbe a térségbe
hozni, addig gyakorlatilag úgy a
magyar kérdés, mint a roma kérdés
is megoldatlan marad” – mondta a
pártelnök.
A Fényes Csillag Polgári Társulás
a MKP támogatásával ez év decemberétől a FEMARO, vagyis
a Felvidéki Magyar Romák nevet viseli. Váradi Zsolt, a Fényes
Csillag Polgári Társulás vezetője,
tornaljai városi képviselő szerint a
huszonnegyedik órában vagyunk,
s a rendszerváltás óta nem történt
érdemleges kísérlet a romák helyzetének a javítására. „Ez egy hoszszú és rögös út lesz, de együtt sikerülhet” – mondta Váradi Zsolt, aki
szerint mindez csak együtt sikerülhet. A romák iskolázottsága alacsony, kétharmaduk csak alapfokú
oktatásban vett részt, érettségije
csupán mintegy két százalékuknak
van. A munkaképes roma lakosság
közel 80 százaléka munkanélküli.
A foglalkoztatási arány körükben
mindössze 10-15 százalék egyes
becslések alapján.
jdj, fotó: szervezők

Január 12-én végleg itt hagyta a földi színpadot Pavel Belán, aki decemberben még színpadon állt a Divosud legújabb bemutatóján a rimaszombati amatőr színjátszás doyenje, Pavel Belán, s aki az utolsó
leheletéig hű maradt a színpadhoz. 1940 szeptember 27-én született
Tornalján, de élete nagy részét Rimaszombatban élte le, ahol évtizedekig aktív résztvevője volt a helyi amatőr színpadi életnek. Több mint
30 alakot formált meg, de több alkalommal szerepelt a tiszolci Daxner
Színjátszó Körben is. Elnyerte a legnagyobb szlovák amatőr színházi
kitüntetést, a Palárik Aranyplakettet is.

Történelmi rimaszombati
falinaptárt kínálnak
Ha kissé megkésve is, de értékes, történelmi
rimaszombati fényképeket tartalmazó falinaptárral jelentkezett a rimaszombati Turisztikai Tájékoztató Központ. A naptár kapható
a központ rimaszombati irodájában (Fő tér 2.)
A naptárba az 1911 és 1930 között keletkezett
rimaszombati városképek kerültek.

A libereci Salda Színházban december 16-án a rimaszombati származású Tóbisz Titusz főszereplésével mutatták be Leoš Janáček
A mostohalány című operáját Linda Keprtová rendezésében.
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170 éve született Mikszáth Kálmán
Születésének 170. évfordulója
alkalmából a szklabonyai emlékházban emlékeztek Mikszáth
Kálmánra. A január 16-ai rendezvényen felvidéki és magyarországi intézmények és szervezetek
képviselői rótták le tiszteletüket
a nagy palóc mesemondó emléke
előtt.
Százhetven évvel ezelőtt, 1847. január 16-án született Szklabonyán
Mikszáth Kálmán, a nagy palóc
mesemondó. (A szülői ház már
nem áll, helyét csak egy emléktábla jelöli. Ellenben a fiatalságának
helyszínéül szolgáló ház ma is látható. Ebben rendezték be a Mikszáth Kálmán Emlékházat, amely
2002 óta a Szlovák Nemzeti Múzeum – Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeuma kihelyezett egységeként
működik.). Az épületet Mikszáth
szülei építették. A család 1852-ben
költözött ebbe az épületbe. Mikszáth gyakorlatilag ötéves korától
tizennyolc éves koráig lakott itt.
Iskolai tanulmányait a rimaszombati (1857 és 1863 között) és a
selmecbányai líceumban végezte.
Az érettségi után a győri jogakadémián folytatta tanulmányait, de
diplomát nem szerzett. Egyetemi

Január 22-én ünnepeltük
A magyar kultúra napját.
A jeles ünnepre emlékezve, –
amely Kölcsey Himnuszának
keletkezési napja előtt tiszteleg –,
közöljük munkatársunk, Danyi
Zoltán költeményét.

Danyi Zoltán
Minek siránkozni

tanulmányai után visszatért szülőföldjére. Balassagyarmaton Mauks
Mátyás szolgabírónál esküdt, majd
ügyvédgyakornok volt. Első publicisztikai írásai 1869-ben jelennek
meg. 1873-ban titokban feleségül
vette Mauks Ilona Máriát, Mauks
Mátyás lányát. Ugyanezen évtől
újságíróként és szerkesztőként tevékenykedik a fővárosban. 1874ben jelent meg első kötete Elbeszélések címmel. Ekkortájt nyomorban
éltek feleségével, majd mivel nem
tudott neki biztos megélhetést
nyújtani, elvált Ilonától. 1880-ban
Pestre költözött, a Pesti Hírlap
munkatársa lett. 1881-82-ben jelent
meg két sorsfordító novellásköte-

te, a Tót atyafiak és A jó palócok.
A nyolcvanas évek végén a Magyar
Tudományos Akadémia tagjává választották. 1882-ben újból feleségül
vette Mauks Ilonát. Házasságukból
három fiúgyermek született, Kálmán (1885), János (1889) és Albert
(1890). 1887-ben kormánypárti
képviselő lett az erdélyi Illyefalva
mandátumával, s élete végéig országgyűlési képviselő volt.
Budapesten hunyt el 1910. május 28án. Legismertebb regényei a Beszterce ostroma, Különös házasság,
A Noszty fiú esete Tóth Marival,
A fekete város.
Pásztor Péter
(www.felvidek.ma)

Január műtárgya: zsebnapóra
A Gömör-Kishonti Múzeum idén is folytatja
sorozatát,
amelynek
keretén belül havonta
gyűjteményének egyegy értékes darabját
teszi közszemlére. 2017
januárjában a hónap műtárgyává egy zsebnapórát
választottak, amely január 31-ig tekinthető meg.
A napóra, amely egyúttal iránytűként is szolgált, az
1840-es évek táján készülhetett – tájékoztatta lapunkat Tóth Anita, az intézmény munkatársa. A napóra a
legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának
hossza és iránya a Nap állása szerint alakul. Az idők
folyamán, ahogy mostanában már a számítógépek is,
a napórák is egyre kisebb változatban készültek, s a
tizenkilencedik századi példányok már elfértek egy

zsebben is, ráadásul a múzeum tulajdonában lévő
példány iránytűként is szolgált egyúttal. Alkotója
ismeretlen, csak a tulajdonosa nevének kezdőbetűit
(AK) találjuk meg az óra fedőlapján. A tulajdonosa
pedig nem volt más mint Kern Adolf, rimaszombati
kereskedő, akinek a Fő téren volt vegyeskereskedése.
Az órát egyik munkaútja során vette Bécsben, s az
1908 április 24-én került a múzeum tulajdonába,
amely azt megvásárolta tőle 21 koronáért, s az a régiségek közé került.
A rimaszombati napórát sötétbarna bőrtok védi, maga
az óra bronzból készült, homorú üveg védi, s az üveg
alatt található a kettős óramutató. Az alsó óramutató
a világrészeket jelzi és a terepen való tájékozódásra
szolgál. Az idő mérésére a felső mutatót használták,
amelyek egytől tizenkettőig ellipszis alakban vannak
elhelyezve. Az órát láncon is lehetett hordani.
jdj

Minek siránkozni azon, mit
éltem,
életem nem volt derűs, mindig
csak szenvedtem,
egykor ez volt bajom, máskor
meg ugyanaz,
úgy látszik az élet szívderítőt
sosem ad,
benn zengett a dallam, mely egy
percben múlott el talán,
friss harmattal átitatva virágot
szórt a tegnap után,
de a szenvedés felül múlta, új
harcra hívta hadát,
rákényszerítve szólt egy hang,
halld a lelkiismeret szavát,
nincs új csak a szenvedés,
bár benne a gyötrelem megigazít,
szolga lélek vagyok csupán,
nincs vigasztaló barát,
ki gondolná,
minden egy kicsi időbe rejtve el,
hiába való a siránkozás,
tenni, tenni, tenni kell,
ha majd az alkony lezárja
pilláitól roskatag szemét,
megköszönöd mindazt, mit
egykor tán megvetettél,
a csókot, az ízt, a hajlamot, az
észt, a szemet, az árnyékot,
az ágyékot, mindent-mindent
visszasírsz,
ne légy balgatag ember, légy
bátor és erős,
minek siránkozni az idő mindenre kevés,
virágot szórva a tegnap után,
díszítsd fel véle a mát.

Patai Orsi kiállítása nyílt a Három Rózsában
A 2016-os év utolsó előtti napján
nyílt meg Patai Orsi kiállítása a
Három Rózsa Kávézó galériájában. Ez a rimaszombati képzőművész első önálló tárlata szülővárosában. A tárlat, amelyet Mihály
Péter nyitott meg, január végéig
látogatható.
Patai Orsi Rimaszombatban született, tanulmányait az akkori Ferenczy István Alapiskolában, majd a
Tompa Mihály Református Gimnáziumban végezte. Az érettségi után
útja az egri Eventus művészeti iskolába vezetett, ahol grafikát tanult.
Jelenleg szülővárosában él és alkot,
egyedi festményes pólói és textilipa-

ri termékei egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.
„A szépség inspirál. Nem feltétlenül
a többség által idealizált szépség,
inkább az a fajta, ami sugároz egy
plusz energiát felém és amelyikkel
azonosulni tudok. Egy női arc vagy
alak tökéletes alap ehhez. Néhány
képen visszaköszön a bika motívum,
ami nagyon kedves nekem. Nincs
rá különösebb magyarázat, bika
jegyben születtem és olyan közel
érzem a személyiségemhez a bika
jellemvonásait, hogy még magamra
is tetováltattam. És ha már rajtam
van, miért ne legyen jelen a képeken
is?” – tudtuk meg a tárlat kulissza-

titkait magától az
alkotótól, aki azt
is elárulta, hogy
folyamatosan
szeretne festeni, s
legközelebb márciusban Egerben
nyílik kiállítása.
„Rengeteg ötlet
van a fejemben
és minél előbb
szeretném ezeket
vászonra vinni,
majd másféle textilre is. Egyelőre
még csak pólókra, ruhákra nyomtatjuk a festményeket vagy azok
részleteit, de később szeretném ezt

kibővíteni, lassan kirajzolódik a fejemben egy egész kollekció terve.”
jdj, fotó: gecse
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Rimaszombatban négy magyar középiskolai osztály diákjai érettségiznek 2017-ben, íme:

Kereskedelmi Akadémia – 4.C
Felső sor balról jobbra: Botos Nikoletta, Balog Katalin, Imrecze Viktória, Berki Erik, Máté Cyntia, Laczo Alexandra, Rácz Richárd
Alsó sor balról jobbra: Mihály Krisztina, Pál Mirtill, Nagy Szimona, Mgr. Kovács Ildikó (osztályfőnök), Dósa Bettina

Krasko Gimnázium – IV.C
Felső sor balról jobbra: Nagypál Csilla, Farkas Orsolya, Farkas Ivett, Agócs Barbara, Kovács Karen Vanesa, Zagyi Benjámin, Fehér Péter,
Pelle Bianka, Gyurán Adrián, Habodász Orsolya
Alsó sor balról jobbra: Bálint Beatrix, Mgr. Nagy Attila (osztályfőnök), Pál Tamás, Bodon Laura, Bodon Boglárka, Šesták Krisztina
Gecse Attila felvételei
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Január 25., 17.00
Dunajszky Géza
a pozsonyligetfalui tragédiáról

A rimaszombati Via Nova Baráti Körök szervezésében Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében január 25én, szerdán 17.00 órai kezdettel Dunajszky Géza Titkok nyomában, a
pozsonyligetfalui tragédia címmel tart előadást.
A belépés díjtalan. A címadó könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

Január 31.:
Hegerová előtt tisztelegnek
A Komáromban született legendás
sanzonénekes, Hana Hegerová előtt
tiszteleg a Zsolnai Színház, a HANA
(Hommage à Hegerová) című előadásával, amelyet a rimaszombati
Városi Művelődési Központban
január 31-én, kedden 19.00 órától
láthatnak.
Az előadás főbb szerepeiben Barbora
Švidraňovát és Veronika Strapkovát
láthatják, s az előadásban Hegerová
legismertebb slágerei is elhangzanak
majd.
Jegyek elővételben 12 euróért a helyszínen és a Turisztikai Információs
Központban kaphatók, míg az előadás
előtt 15 euróba kerül a belépőjegy.

Február 11.:

Tánctanfolyam indul a VMK-ban
A rimaszombati Városi Művelődési
Központ értesíti az érdeklődőket,
hogy egészéves tánctanfolyamot
indít neves táncosok és lektorok
vezetésével. A foglalkozásokra
keddenként kerül sor 16.30 órai
(gyerekek) és 18.00 órai (felnőttek)
kezdettel.
Várják gyerekek (5 éves kortól), kamaszok és felnőttek, akár párok jelentkezését is. Az év során társastáncok, modern táncok és újdonságok
elsajátítására is sor kerül.

Zorán áprilisban Rimaszombatban
Koncz Zsuzsa nagysikerű novemberi
fellépése után április elején a magyar
zenei élet másik ikonikus alakja, Sztevanovity Zorán ad koncertet a rimaszombati kultúrházban. A Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas előadóművészt Sipeki Zoltán gitárvirtuóz, Gátos Iván zongorista,
Csányi István szaxofonművész és három
vokalista hölgy – Óvári Éva, Kabelács
Rita és Péter Barbara – társaságában
láthatjuk majd a színpadon. A kétórás
koncertre jegyek elővételben a Tompa
Könyvesboltban és a Rimaszombati Városi Művelődési Központban kaphatók.
A 70-es 80-as években nem volt olyan
magyar háztartás, ahol ne lett volna Zorán
bakelitlemez a nappaliban. Az énekes kellemes hangszíne, dalainak szívhez,
lélekhez szóló üzenete minden korosztályt megérintett. Akkor is, most is.
„Zorán neve egyet jelent a legmagasabb színvonallal, a felnőtteknek szóló
nemes, intellektuális rockzenével, a háromperces dalokat átlényegítő gondolat- és képgazdagsággal.” – írják róla. Kócos kis ördögök voltunk, Valaki
mondja meg milyen az élet, Apám hitte. A szerelemnek múlnia kell, Kabát-dal, Ne várd a májust, Játssz még!, Számíthatsz rám, Élet tanár úr, Szép
Júlia, Szeretnél-e még, Az ünnep, Kell ott fenn egy ország.... – dalcímek, melyek melódiáját, szövegét ismerjük. Zenei örökségünk része. Ahogyan Zorán
és legtöbb énekének szövegírója, Presser Gábor és Sztevanovity Dusán is.
Kitörölhetetlenül „beírták” magukat több generáció szívébe. Adják tovább
a hírt ismerőseiknek, barátaiknak: április 4-én kedden 19.00 órától Zorán
koncert lesz a Városi Művelődési Központban. Kár lenne kihagyni...
Portálunk a rendezvény médiapartnere

Farsangi bált rendeznek Tamásfalán Meghirdette kisebbségi pályázatait
A Csemadok Tamásfaa Bethlen Gábor Alap
lai Alapszervezete február 11-én, szombaton
20.00 órai kezdettel
farsangi bált rendez
a rimaszombati Relax
Szabadidő Központban.

A jó hangulatról a
Fortuna zenekar gondoskodik. Jegyek kizárólag elővételben a
rimaszombati Golden Stone ékszerüzletben (Svätopluk u. 3.) kaphatók
illetve a 0918/228 090-es telefonszámon lehet érdeklődni.
A tamásfalai bál mellett február
másodikán, csütörtökön rendezik

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) – a BGA Komárom irodájának közreműködésével – nyílt pályázatot hirdet,
amelyre szlovákiai magyar szervezetek jelentkezhetnek a 2017-es évre tervezett rendezvényeikkel,
pályázati terveikkel. A pályázatokat legkésőbb
2017. február 17-én 14.00 óráig (közép-európai idő
szerint) kell benyújtani. Bővebb infót a www.bgazrt.hu oldalon találnak.

meg a Városi Művelődési Központban a Tompa Mihály Református
Gimnázium diákbálját, harmadikán, pénteken Jánosiban a Polgármesterek bálját, s 10-én, pénteken
a Városi Művelődési Központban
kerül sor a Csemadok Rimaszombati
Alapszervezetének báljára.

Egy pályázó tárgyanként csak egy pályázatot nyújthat be. A minimálisan
igényelhető összeg 100 ezer Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600 ezer
Ft. Vissza nem térítendő támogatásról van szó, s a pályázat kiírója nem teszi
kötelezővé az önrész bemutatását.
A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon
vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu). A benyújtott
pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás: személyes ügyfélfogadás útján a 94
505 Komárno, Dunajské nábrežie 12. szám alatt. A pályázattal kapcsolatos
központi ügyfélszolgálaton Draskóczy János a 003630/503-96 40-es telefonszámon, illetve info@bgazrt.hu email címen válaszolja meg kérdéseit.

Gömöri Hírlap

Nagyon sikeres évet zártak
a Lokomotíva birkózói

Bár már a 2015-ös esztendőt is története legsikeresebb éveként könyvelte el a rimaszombati Lokomotíva birkózóegyesület, a sikerek
2016-ban is folytatódtak. A klub történetének
legnagyobb sikerét Radnóti Mihály érte el, aki
Budapesten az első nem olimpiai súlycsoportos
világbajnokságon a 70 kilósok mezőnyében a
11. helyet érte el.
Huszonnyolcan indultak a 70 kilósok között, ahol
Radnóti az első fordulóban erőnyerő volt, majd
a második fordulóban magabiztos versenyzéssel
19:9 arányban győzte le ellenfelét. A következő
fordulóban japáni ellenfelétől kikapott, s mivel
legyőzője is kikapott a következő fordulóban,
így Radnóti végül a 11. helyen zárta a budapesti világbajnokságot. A 2016-os év nagy sikerei
közé tartozik a Lokomotíva harmadik helyezése
a csapatbajnokságon, külön öröm számukra, hogy
a bajnok szinnaiak színeiben az idén is két rimaszombati, Radnóti Mihály (ötödik bajnoki címét
szerezte) és Richard Totkovič (negyedszer lett
szlovák bajnok a szinnaiak színeiben) küzdött,
akik minden mérkőzésüket megnyerték. A Lokomotíva csapata először állhatott fel a dobogóra a
csapatversenyben, a helyezésekért vívott küzdelemben a szinnaiaktól kétszer 7:1 (a rimaszombati
pontot mindkétszer Michal Štork szerezte), míg a
nyitrai AC csapatától kétszer 5:3 arányban (előbb
Miloš Gaži, Michal Štork és Radnóti Marian, majd
Miloš Gaži, Jaroslav Miniar és Radnóti Marian
szereztek pontot) kaptak ki.
A történelmi bronzérmet az alábbi birkózók har-

colták ki: Tomáš Oravec, Lukáš Benda, Peter Tóth,
Michal Brozman, Miloš Gaži, Jaroslav Miniar,
Michal Štork, Radnóti Marian és Tomáš Stankovič.
A serdülők csapatbajnokságában a szinnai Vihorlat
csapata ezüstérmes lett, itt szintén két rimaszombati birkózó, Pavol Rapčan és Viktor Gunár „segített”. A serdülők bajnokságában a csapatok nem
egymás ellen küzdenek, hanem az egyéni bajnokságon elért eredményeket „pontosítják”. Gunár
megszerezte a maximálisan elérhető 21 pontot,
ugyanis a 46 kilósok között minden mérkőzését
megnyerte, míg Rapčan az 54 kilósok között 10
pontot szerzett. Mindketten tagjai a szlovák korosztályos válogatott keretnek is, s részt vettek a
somorjai összpontosításon is.
A 2016-os szlovák bajnokságokon a klub képviselői hat bajnoki címet (Tibor Oravec kettőt, Pavol Rapčan, Lucia Staššáková, Natália Gažiová
és Michaela Antalová), 12 ezüst- (Radnóti Mihály
kettőt, Michal Štork kettőt, Ikri tamás kettőt, míg
Pavol Rapčan, Viktor Gunár, Oláh István, Filip
Koreň, Kristína Čintalanová és Dominika Vaslíková egyet-egyet), valamint három bronzérmet
(mindhármat Viktor Gunár) szereztek. A Lokomotíva női birkózói a kassaiak mögött mindössze hat
ponttal lemaradva a második helyen végeztek az
összesítésben. Összetettben a 30 szlovák egyesület
között 165 ponttal a 7. helyet foglalták el a Lokomotíva birkózói. De több nemzetközi versenyen is
kiemelkedően szerepeltek, amelyeken öregbítették
Rimaszombat jó hírnevét is.
jdj, fotó: archív

A 2016-os esztendőt értékeli a Bástya Íjász Klub
Sikeres esztendőt zárt a rimaszombati Bástya Íjász
Klub, amelynek tagjai 2016ban összesen 58 arany, 13
ezüst, és 17 bronzérmet szereztek hazánkban, Magyarországon, Csehországban,
Lengyelországban és Ausztriában.
Először szerepeltek világbajnokságon (HDH-IAA), a
nemzetközi Hont-Nógrád-Gömör IFAA Kupa-sorozaton, Szlovák WA SLZ Kupa-sorozaton, Szlovák
WA SLA kupa-sorozaton és a Nemzetközi Szlovák WA bajnokságon.
A következő 2017-es évben a klub az alábbi versenyeken szeretnék megmérettetni magát: Európa bajnokság – HDH IAA, Európa bajnokság – EBHC IFAA, Szlovák kupa WA 3 forduló – Szlovák Íjász
Szövetség, Szlovák Kupa WA 7 forduló – Szlovák Íjász Asszociáció, Nemzetközi WA Szlovák bajnokság, Közép-szlovákiai IAA kupa 6 forduló.
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Csupaszív,
a fiatalokért élő
futballista volt
Rimaszombat
legendás futballistája
távozott alig 61 évesen az örök csend
birodalmába.
Id.
Rák Róbert hoszszú éveken át volt a
rimaszombati focicsapat meghatározó
egyénisége, de aktív
pályafutása befejezése után is maradt
a klub kötelékében, ahol elsősorban a gyerekekkel foglalkozott. Legnagyobb örömét
mégis a saját gyerekeiben lelte, akik közül
Róbert válogatott futballista, szlovák gólkirály, míg lánya elismert színésznő lett.
Id. Rák Róbert 1955 október 30-án Füleken
született, de életének első évtizedeit Korláton
élte le, s a Kis Moszkvának is nevezett zsákfaluban a híres kőbánya mellett kitűnő futballcsapat is működött. Rák is itt ismerkedett
meg a focival, később Várgedében Tóbisz
Tibor kezei alatt vált elismert futballistává.
Komáromi tanulmányai után visszatért szülőfalujába, míg a futballozást Várgede után
már Rimaszombatban folytatta. „Egy csupaszív, nagyon jó lövőerővel rendelkező játékost ismertem meg benne, akinek bombaerős
szabadrúgásai voltak” – meséli róla egykori
játékostársa, Szántó István. Védőként, de középpályásként is megállta a helyét, ahogy a
munkahelyein is. Dolgozott a helyi szövetkezetben, a gázműveknél, ahogy a temetkezési
vállalatnál is. Olyan neves játékosokkal rúgta
a bőrt Rimaszombatban, mint Koós István,
Vaszily Béla, Balog István, Pelle Ottó, Tóth
Vilmos, Rudolf Michálek vagy Vladimír
Filka. Aktív pályafutása befejezése után a
fiatalokkal kezdett el foglalkozni, ahogy nagyon sok időt szentelt a fiának, Robinak, aki
extraligás labdarúgóvá nőtte ki magát, két
alkalommal is szlovák gólkirály lett, de játszott külföldön is, például a belarusz Dinamo
Minszk csapatában. Lánya édesanyja művészi tehetségét örökölve a színjátszás mellett
döntött, s egy szlovák szappanoperának is
köszönhetően országos hírű színésznő lett.
Bár feleségével az útjaik idővel szétváltak, s
gyerekeik is a saját lábukra álltak, a három fiúunoka révén az erős családi kapocs továbbra is megmaradt, s ez éltette őt már akkor is,
amikor betegsége ledöntötte a lábáról.
Rák Róbert az első pillanattól kezdve bejátszotta magát a rimaszombati csapatba, csapattársai gyorsan megkedvelték és megszerették. „Minden rezdülésével és leheletével a
csapatért élt, s ez a mentalitás hiányzik ma a
labdarúgásból” – idézi fel emlékét Szántó István, egykori játékostársa. Rák Róbert ugyan
itt hagyta ezt a földi világot, de a rimaszombati szurkolók – akik közül sokan az utolsó
útjára is elkísérték – megőrzik az emlékét.
Juhász Dósa János
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Ők érettségiznek az idei tanévben – 2.
Rimaszombatban négy magyar középiskolai osztály diákjai érettségiznek 2017-ben, íme:

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola – elektrotechnikus műszerész
Felső sor balról jobbra: Lakatos András, Koós Adrián, Szajkó Dávid, Miglavicz Róbert, Mgr. Varga Henrietta (osztályfőnök), Bolaček
József, Halász Richard, Pál Róbert, Bratinka Richard
Alsó sor balról jobbra: Berdač Dávid, Illés László, Básti Krisztián, Botos Dominik, Molnár Arnold, Górász Dominik
Hiányoztak: Bari Kristóf, Nagy Sándor, Oláh Balog Gyula

Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) – V. H.
Felső sor balról jobbra: Porteleky László, Boján Mária, Szabó Noémi, Kurunci Kitty, Bosnyák Gergely, Hrinko Marián, Duczman Tamás,
Végh Norbert, Valaszkay Csaba, Eibner Tibor, Botos Róbert, Gembický István
Alsó sor balról jobbra: Simon Bernadett, Köböl Bernadett, Michalčák Gabriella, Mede Viktória, Kumžík Nikolett, Mgr. Dávid Márta
(osztályfőnök), Fülöp Barbara, Zsákai Viktória, Juhász Tímea, Šmíro Judit, Rückauf Sabina

Gecse Attila felvételei

