Az elmúlt napok
margójára
Bár a hőmérő higanyszála egész
januárban rendületlenül mínuszt mutatott, a politikai életben megállás nélkül forrtak az
indulatok, s a botrányoknak
szinte se szeri, se száma. Alig
győztük a fejünket kapkodni…

Mire e számunk megjelenik, megérkezik a tavaszias idő, vége a hosszúra nyúlt télnek
és a disznótoroknak. Átadták a félévi bizonyítványokat, mindenki a farsangot élvezi, s
lassan itt a Valentin nap is.
A vadászok indították a báli szezont Rimaszombatban, őket a Matica slovenská alapszervezete és a Tompa Mihály Református Gimnázium követte, míg Jánosiban a régió polgármesterei mulattak. Február 10-én tartja hagyományos, nagy érdeklődésre számot tartó farsangi
mulatságát a Csemadok.
Gecse Attila, Menyhárt József és Juhász Dósa János felvételei

Esterházy
János-emléktáblát
avattak

Rimaszombatban tartotta
konferenciával egybekötött éves értékelő közgyűlését a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség, s a cserkészotthon falán egyúttal felavatták
gróf Esterházy János emléktábláját, aki 60 évvel ezelőtt hunyt el a
mirovi börtönben.

Az idei év egyik sokak által várt filmje
várja Valentin napra a
rimaszombati mozirajongókat. Christian
Gray és Anastasia
Steele könyv alakban már nagy sikert
aratott fura viszonya
folytatódik a filmvásznon is. A filmet
február 09. és 13.
között nézhetjük meg
20.00 órától az Orbisban, 13-án, hétfőn
magyar változatban.

Lapunkban elolvashatják Šimko József polgármesternek a
szlovák kormányfőhöz intézett nyílt levelét, s exkluzív interjút
olvashatnak Ravasz Ábel roma kormánybiztossal.

Szatírába fulladt az áremelési kísérlet, amely a
villamos áram, a gáz és a víz árát érintette volna.
A legnagyobb felzúdulás a végül kudarcba fulladt
áremelési kísérletet Közép-Szlovákiában kísérte, például városunkban mintegy 230 ezer euróval emelkedtek volna meg az éves költségek. Ha
a polgármesterek nem tiltakoztak volna azonnal
s határozottan, az Árszabályozási Hivatal simán
bevezette volna, lassú éhhalálra ítélve ezzel az
amúgy is nagyon szegényes körülmények között
élő településeket. Robert Fico decemberi plakátjain
stabil energiaárakat hirdetett, s a botrány kipattanása után mindent megtett, hogy megtépázott renoméját helyreállítsa (azóta már a hivatal elnökét is
lemondásra kényszerítette), mégis kérdés, hogy sikerül-e győztesen kikerülnie a kínos történetből. A
társadalom egyre inkább forrong, a kormánypártok
népszerűsége folyamatosan csökken, s egyre több
ember látja úgy, hogy ideje ismét a terekre vonulni.
Még fel sem ocsúdtunk az energiaárak emelése
miatt kitört botrányból, az újabb témát Danko „kapitány” szolgáltatta, akinek a védelmi miniszter
századosi címet ajándékozott. S mint kiderült, nem
ő volt az egyetlen. Glváč és Gajdoš miniszter urak
nyakló nélkül osztogatták párttársaiknak a katonai
rangfokozatokat. Igaz, Danko kinevezése lehetett
akár elterelő hadművelet is, hogy addig se Kaliňák
botrányairól, Fico lakásügyeiről vagy a titokban
megejtett áremelésről legyen szó a sajtóban. Ügyes
húzás, akár V. I. Lenin is megirigyelhette volna, s
be is vehette volna a politikai harc elméletéről írott
híres-hírhedt könyvébe.
De a hab a tortán egyes szlovák politikusok véleménynyilvánítása volt a minap beiktatott új amerikai elnök, Donald Trump első lépéseivel kapcsolatban. Az ugyanis, ahogy ígérte, még a beiktatása
másnapján hozzálátott választási ígéretei megvalósításához. Elnöki rendelettel megváltoztatta elődje egészségügyi reformjait, ahogy nem hagyott
kétséget afelől sem, hogy megépíti a határt a mexikói határon. A mi politikusaink pedig azóta sem
győznek eleget csodálkozni, hogy akad valaki, aki
betartja az ígéreteit. Nálunk, Szlovákiában ugyanis
ez nem szokás. Elég csak Bugár Béla vagy Danko „kapitány” választások előtti ígéreteire, az azt
követő vérszerződésükre és a SMER-hez történő
dörgölődzésükre gondolni….
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A minisztérium döntésére várnak

Még 2015 júniusában döntött
a Városi Képviselő-testület az
egykori Tompa téri Megyeháza jövőjéről, de azóta is hiába
várja a Szlovák Belügyminisztérium döntését. Azok most
azt ígérik, belátható időn belül döntenek…
A 19. és 20. század fordulóján
épült egykori Megyeháza a város legdominánsabb épületei
közé tartozik. Az épület jelenleg
a Járási Hivatalnak és magánvállalkozóknak ad otthont, de
mivel állaga folyamatosan romlik, több hivatal is kiköltözött
belőle és új székhelyet keresett
magának. Az épület a város tulajdonában van, de anyagi lehetőségek híján egyedül képtelen
azt felújítani, egyedül a bejárati
részt sikerült saját erőforrásból
rendbe tenni.
„2014 márciusában a Szlovák
Belügyminisztérium érdeklődést mutatott az épület megvásárlása iránt, s az ajánlatot a város örömmel fogadta” – mondta
el érdeklődésünkre Szántó Ist-

Az ülésen részt vettek a belügyminisztérium munkatársai is,
akik biztosították a város vezetését, hogy a döntést tudomásul
veszik, s mindent megtesznek
azért, hogy az épületek cseréje
megvalósuljon.

ván hivatalvezető. Még azon
év júniusában az önkormányzat
javaslatot terjesztett a testület
elé, amelyben azt javasolja,
hogy szimbolikus egy euróért
adják el az épületet a minisztériumnak. Az adásvételi szerződésben viszont szerepelt volna
az a kitétel is, hogy a belügyminisztérium garantálta volna
az épület öt éven belüli felújítását. A testület a javaslatot nem
hagyta jóvá, de a minisztérium
továbbra is érdeklődést mutatott
az épület megszerzése iránt, s a
tárgyalások is folytatódtak.
2015 januárjában újabb javaslatot terjesztett a város vezetése a

Városi Tanács, majd a képviselő-testület elé, amelyben a Tompa téri épületért cserébe négy, a
belügyminisztérium tulajdonában lévő épületet kért cserébe. A
város elvégeztette az épület felmérését is, a szakértői vélemény
420 ezer euróban határozta meg
az épület valós értékét. A város
cserébe négy épületre tartott
igényt, mégpedig a Hostinský
utcán, a rendőrség mellett található irodaházra, a Krasko utcán
a Kataszteri Hivatal épületére, a
Cukorgyári utcai levéltár épületére és a Gorkij utcai egykori
üzemi étkezde épületére. Ezt
a javaslatot 2015 június 23-án
a képviselő-testület elfogadta.

Azóta viszont semmi se történt.
A város ezért 2016 január 13-án
levélben kérte a belügyminisztérium állásfoglalását. Február
17-én meg is érkezett a válasz,
amelyben a minisztérium jelezte, hogy szeretné az épületet
átépíteni, s az összes, jelenleg
a városban szétszórt hivatalait egy helyre központosítani, s
ügyfélfogadó központot kiépíteni. A parlamenti választások
után ismét kérte az új kormányt,
hogy erősítse meg az előző kormány állásfoglalását. Választ a
város a mai napig nem kapott.
Közben szerkesztőségünk kérdésére a minisztérium annyit
válaszolt, hogy belátható időn
belül foglalkoznak az épület
ügyével, s döntés is születik.
av

Májustól zárva tartanak
a boltok ünnepnapokon
A
munka
törvénykönyvének
módosításával
májustól az
ünnepi zárvatartás minden állami ünnepre és
munkaszüneti napra vonatkozik
majd, csak az egyéni vállalkozók
által üzemeltetett kisboltok, benzinkutak és szállodák jelentenek
kivételt a törvény alól.
Az üzletek többsége nem tiltakozik a javaslat ellen, a vasárnapi
kötelező zárvatartásról (amely Ma-

gyarországon csúfosan megbukott)
egyelőre nem tárgyaltak, bár a katolikus egyház ennek bevezetését
is szorgalmazza. Eleddig az új esztendő első napján, húsvétvasárnap
és karácsony első napján, valamint
szenteste déltől voltak kötelezően zárva az üzletek. Ez most 15
napra bővül. A javaslatot a szakszervezetek és a munkáltatók is
támogatták, bár ez utóbbiak szerint
csökkenhetne az állami ünnepek és
munkaszüneti napok száma, amely
jóval meghaladja az uniós átlagot.
jdj

A Lázár házaspár és Szamos
Zsuzsa munkáját díjazták
2008 óta adja
át Galántán
a Csemadok
Országos
Elnöksége
A magyar kultúra napján
életműdíjait.
Az idén többek között az ajnácskői
Lázár házaspár vehette át az élet-

műdíjat, míg a szintén ajnácskői
Szamos Zsuzsa közművelődési
díjat kapott.

A rimaszombati Városi Hivatal eladásra-bérlésre
kínálja:
1. Eladásra kínálja a Fábry utca 10. szám alatt található épületet
4 garázzsal egyetemben min. 65 ezer eurós áron.
2. Eladásra kínálja a Šrobár utcán található, ún. Auxt-házat,
amelynek értéke 115 000 €.
3. Eladásra kínálja az Almafa utcában található benzinkút épületét, amelynek kikiáltási ára 7 400 €, s a hozzá tartozó beépített
területet és udvart, 15 €/m2-es kikiáltási áron.
4. Bérbe adja a Fő téren található, egykori Szultán étterem helyiségeit. A bérlet ára: 550,- €/hó + működési költségek
5. Bérbe adja az egykori Stavris területén található épületeket a
Cserencsényi úton. A bérlet ára: üzlet14,93 €/m2/év, raktár 11,61
€/m2/év, gyártóhely 9,95 €/m2/év.
A kérvényeket legkésőbb március elsejéig kérik beküldeni a Városi Hivatal címére a megvételre vagy bérbevételre szánt épület
nevének feltüntetésével.
Érdeklődni a www.rimavskasobota.sk címen, s az alábbi telefonszámokon (047/56 04 626, 047/56 04 633, 047/56 04 631, 0903
284 353) lehet.

Gömöri Hírlap

„Itt az ideje, hogy meghallja a nép hangját is!”
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Šimko József, Rimaszombat polgármestere nyílt levélben fordult Róbert Fico miniszterelnökhöz, amelyben nyílt televíziós vitára hívja ki. A vita témája Gömör és Kishont, valamint más elmaradott szlovákiai régió egyre reménytelenebb helyzete lenne.
Šimko József levelét teljes terjedelmében közöljük.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A felgyorsult globalizációs folyamatok jelentősen megosztják
a nemrég még többnyire homogén társadalmakat, s egyre mélyül a szakadék a gazdagok és
a szegények között. Politikai,
gazdasági és szociális egyensúlyok bomlottak fel egyenes
következményeként a jelenlegi
politikai folyamatoknak, amelyeknek alkalmi reformfolyamatai nem képesek kielégíteni
a felgyorsult társadalmi fejlődési folyamatokat. Napi szinten
érezzük ennek a következményeit a munkahelyünkön és a
családi életünkben is.
Gömör-Kishont történelmi területe, Rimaszombat, az egykori
megyei, jelenleg járási székhely természeti gazdaságával,
ipari létesítményeivel és emberi potenciáljával egykoron a
monarchia, majd a köztársaság
leggazdagabb régiói közé tartozott. S ez nem is volt olyan régen, hiszen még a szocializmus
éveiben is a maga mezőgazdasági-élelmiszeripari üzemeivel,
gépgyártásával, bányászatával
Szlovákia élmezőnyébe tartozott, s főleg a feldolgozóipara
messze földön dicsőséget hozott
a járásnak és magának a városnak. Elég, ha csak a sörgyárat,

a cukorgyárat, vagy a gépipari
üzemet, esetleg a dohánygyárat említjük. A mezőgazdaság
1994 és 2002 között történő
szétverésével szinte minden
régióbeli üzem megszűnt, s az
azóta regnáló kormányok más
régiók gondjaival ellentétben
központilag nem foglalkoztak
a katasztrofális gömöri helyzet
megoldásával.
A járási és városi szervezetek
és hivatalok közreműködésével az elmúlt években számos
tanulmány és elemzés készült,
amely a szociális-gazdasági folyamatokat összegezte, s nem
egy javaslatot az aktuális kormányok elé tártunk, amelyek
orvosolhatták volna a jelenlegi
reménytelen helyzetet. Javaslatokat terjesztettünk elő a hátrányos helyzetben lévő lakossági
csoportoknak a társadalmi-gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódására, a határmenti
régiók együttműködésére, vagy
a munkanélküliek bevonására a
vállalkozási szférába.
Javaslatok tehát voltak szép
számmal, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a kormány
segítsége nélkül tehetetlenek
vagyunk és kudarcra vagyunk
ítélve. Hosszú évek óta vezetjük
a munkanélküliségi listát, elöregedőben a lakosság, a munkaképes fiatalok többsége külföldre távozott, s egyre nagyobb a
roma lakosság aránya.
A megoldatlan problémák tovább generálják a szegénységet
és az életszínvonal visszaesését,
s ez a családok állapotán és az
emberi kapcsolatokon is tükröződik.
Mint Rimaszombat polgármestere, megyei képviselő, aki évtizedek óta az államigazgatásban
dolgozom, nem nézhetem tétlenül a jelenlegi kétségbeejtő folyamatokat, s szeretnék minden
lehetőséget kihasználni, hogy
szeretett szülőföldemen végre

pozitív folyamatok vegyék kezdetüket, és elinduljunk a lejtőn
felfelé. Hisz nem túlzás, hogy
a huszonnegyedik órában vagyunk.
Ahogy kiderült, a helyi, a járási és a megyei szervek lépései
kevésnek bizonyultak, ahogy a
hangzatos deklarációk és kinyilatkoztatások sem hozták meg
a remélt eredményt, s a helyzet
Gömör-Kishontban mit sem javult. Az elmúlt években a szlovák kormány három kihelyezett ülést is tartott a régióban,
gyakorlatilag semmit se javult.
Javaslatok és döntések ugyan
születtek, de továbbra is egy bűvös körben forgunk, s képtelenek vagyunk kitörni. Az eddigi
kormánydöntések, az elfogadott
akciótervek, függetlenül attól,
hogy fent vagy lent döntöttek-e
róluk, eredménytelennek bizonyultak, s legfeljebb propagandaértékük volt, s nem szolgálták
a válság konkrét megoldását.
A fentiekben felsorolt okok miatt felszólítom Önt Miniszterelnök Úr, hogy nyilvános vita
keretében próbáljon munkatársaival és a kormánytagokkal
együtt megoldást találni a nem
túl szívderítő helyzetre.
Az alábbi témákat javaslom
megvitatni:
- a demográfiai helyzet
- a Zólyom–Kassa közötti, R2es gyorsforgalmi út befejezése
- hőgazdálkodás
- mezőgazdaság
- a befektetők kormánytámogatása
- az állami támogatások szétosztásának rendszere
- munkanélküliség – munkaerőpiac
A helyzet a régiónkban, Besztercebánya megye déli járásaiban, a Garammentén, az ország
keleti régióban nagyon súlyos,
a feszültség nem csökken, s a
hatékony megoldások váratnak

magukra. Egyúttal látjuk azt is,
hogy a kormánytámogatások
nagyobb része az ország legfejlettebb régióiba vándorol. Nem
kis ellentmondás ez, amely jellemzi a jelenlegi politikai rendszert.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kérem, fogadja el a javaslatomat, s folytassunk nyilvános
vitát a televízió kamerái előtt.
Lépjen túl a jelenlegi gyakorlaton, s miniszterelnökként üljön
tárgyalóasztalhoz a regionális
politikusokkal is. A vita során
lehetőségünk lesz elmondani a
véleményünket, s arra is lehetőségünk nyílik, hogy felvázoljuk
az elképzeléseinket a megoldásokat illetően. Azt hiszem,
mindannyiunk közös érdeke,
hogy ezekben az elhagyatott régiókban is mielőbb javuljon az
életszínvonal, a szociális-gazdasági helyzet.
Meggyőződésem, hogy a nyilvános kommunikáció és a közös
megoldáskeresés előrébb viszi
ezen régiók helyzetét mint a kihelyezett kormányülések.
Egyetértve Andrej Kiska köztársasági elnökkel, úgy vélem,
2017-ben nem kell félnünk a
társadalmat érintő súlyos és
fontos témákat megnyitnunk.
Legyen szó az egészségügyről,
az oktatásról, a roma közösségek vagy a legelmaradottabb
régiók helyzetéről, ahonnan a
munkaképes lakosság jelentős
része, főleg a fiatalok távoztak,
hiszen nem látják biztosítottnak
a minőségi és teljes értékű életet. Amilyent a mai modern és
prosperáló világban az itt élő
emberek is megérdemelnének.
Abban a reményben, hogy elfogadja az ajánlatomat, maradok
tisztelettel
JUDr. Šimko József,
Rimaszombat polgármestere
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„Jól ismerem és szeretem ezt a régiót”
Beszélgetés Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztossal
A
napokban
több alkalommal is járt a régióban,
előbb
Füleken
egy
munkaértekezleten, ahol a szipuzásról, s annak esetleges törvényi tiltásáról vitáztak, majd
Martonfalán részt vett a Purt
idei első találkozóján. A szervezetnek évekig az elnöke is
volt. „Talán először van olyan
romaügyi kormánybiztos, aki
jól ismeri, és ha megengedik,
szereti is ezt a régiót” – mondja magáról Ravasz Ábel roma
kormánybiztos, a Híd alelnöke, akivel ugyancsak égető
gondokról beszélgettünk.
Az elmúlt hetekben Robert
Fico miniszterelnök több alkalommal is nyilatkozott a
romákról, míg Kaliňák belügyminiszter lépett is, s kijelölte azokat a falvakat, ahol
állítólag több rendőr lesz majd
a rend fenntartása érdekében. Ön erről állítólag nem is
tudott, holott hivatala hivatalosan is a belügyminiszter alá
tartozik. Mi a véleménye a miniszterelnök romaellenes kirohanásairól, s a belügyminiszter
lépéseiről?
Nagyon szerencsétlennek tartom
azt, amikor vezető politikusok a
romák helyzetét arra használják,
hogy politikai pontokat gyűjtsenek. A véleményem egyértelműen az, hogy a politikusok felelőssége a társadalmi feszültségek
eloszlatása, nem pedig azok
gerjesztése. A kormányprogram
is terepmunkáról, jelenlétről ír,
nem pedig rendfenntartásról.
Ami a belügyminisztérium listáját illeti, kikértem annak módszertanát, de eddig nem kaptam
kézhez. Amint ez megtörténik,
kielemezzük és nyilvánosan beszélni fogok arról, mit gondolok
róla.
S ha már a rendőrségről beszélünk, egy ideig kitűnően működtek a roma polgárőrségek
(Rimaszombatban, a Dúsa utcai lakótelepen is járőröztek),
amelyek később megszűntek.
Lesz folytatás, s ha igen, milyen formában?

Egyetértek, nagyon jó projektről van szó. Sajnos 2015 végén
az elődöm, Peter Pollák nem
hosszabbította meg ezt a projektet, ezért most úgymond újra
kell élesztenünk. Ha minden jól
megy, ez már 2017. első félévében megtörténhet, hasonló formában, mint ahogy ez korábban
is történt. Igazán az lenne a jó,
ha 2020 után ezt már az állami
költségvetésből, nem pedig projektekből finanszíroznánk.
A hétvégén megszólalt pártbeli
főnöke, Bugár Béla is, aki kijelentette, hogy nem támogatja Fico romákkal kapcsolatos
lépéseit, s Ön is nyilatkozott,
miszerint sérelmezte a cigány
szó használatát. Magyarországon például nem is nagyon
használják a roma kifejezést, s
magam sem érzem ezt pejoratív kifejezésnek. Önt ez miért
zavarja?
A szlovák nyelv érzékenysége
erre a szóra egészen más, mint
a magyaré. A szlovák köznyelvben még pejoratívabb a cigány
szó, mint a magyarban. Jómagam magyarul felváltva használom a két kifejezést, de szlovákul csak a roma szót engedem
meg magamnak. Ami pedig a
cigány szót illeti, két kontextusban szokták használni: barátok
között, és megalázó, pejoratív
módon. Sajnos a miniszterelnök
szóhasználata inkább az utóbbinak tűnt, erre próbáltam rámutatni.
Európában egyre nagyobb teret kapnak a szélsőséges erők,
akik racionális megoldások híján (ellenében) a kisebbségekben keresik és találják meg a
bűnbakot az egyre romló gazdasági helyzet miatt. Ugyan
egy új törvény szerint már a
Speciális Bíróság dönt a ras�szista megnyilvánulásokról, de
mennyire segít ez a helyzeten,
hisz akár az is rasszista megnyilvánulásnak
minősülhet
például, ha valaki kijelenti,
hogy a romák miatt romlanak
a foglalkoztatottsági statisztikák vagy a PISA-eredmények.
Ahogy találkoztam olyan roma
polgármesterrel is, aki kije-

lentette, ha pár év múlva mi
leszünk többségben, majd mi
döntünk a gádzsókról is.
A rasszizmus mindkét oldalról
elítélendő, de az említett példákat nem tartom életszerűnek.
Sem a PISA eredmények, sem
semmi más miatt nem indult és
mostantól sem indul majd büntetőjogi eljárás. Ami az említett
törvényt illeti, arra reagál, hogy
eleddig a sértettek nagyon nehéz
helyzetben voltak, ha rasszista
indíttatású
bűncselekmények
bizonyításáról volt szó. Szeretnénk kicsit kiegyensúlyozni a
terepet, hogy ha például bőrfejűek megvernek egy romát, akkor
legyen esély arra, hogy azt ras�szista bűncselekményként könyveljük el.

arról, hogy olyan iskolatípust
kellene kialakítani, amelyben a roma diákok képességei
(akár kultúra, sport) kerülnének előtérbe.
Egyetértek. Ott, ahol az alapkompetenciák elsajátítása is
problémát jelent, nem a felépítményen kell gondolkozni. Nem
szintet ugrani kell, hanem szintet
lépni. Azaz, az lenne a jó, ha a
roma lakosságból is mindenki
eljutna legalább egy alacsonyabb
középfokú végzettségig, mondjuk egy szakközépig. A tehetségesebbek pedig még tovább. Ha
egy iskola zömét romák alkotják, a tanrendnek alkalmazkodnia kellene az igényeikhez is. Ettől ma általában nagyon messze
vagyunk.

A napokban roma temetésen
voltam, ahol egy kisebb társaságban romák arról beszélgettek, hogy az a baj, hogy nem
tudnak elhatárolódni azoktól
a romáktól, akik nem dolgoznak, koldulásból (jól) élnek, s
akár a lopást sem vetik meg. S
ezek megbélyegzik azokat is,
akik tisztességesen élnek.
Az biztos, hogy problémát okoz,
hogy a többségi társadalom minden romát egy kalap alá vesz,
hogy ha roma hír van a tévében,
általában negatív, azzal az összes
romáról alkotott kép romlik. Pedig maguk a romák között sokkal nagyobbak a különbségek és
a feszültségek, mint akár a romák és a nem-romák között.

Több szakember szerint sokat
segíthetne a roma gyerekek beilleszkedésén, ha kötelező lenne az óvodalátogatás, hisz a telepről jövő gyerekek többsége
az alapvető tisztálkodási módszerekkel, így például a WC
használatával sincs tisztában.
A tisztaság csak a dolog egyik
része. Ott van még a figyelem
fenntartása, a társasági lét, az
absztrakciós képesség, nyelvtudás… Egész egyszerűen, az
óvoda lehetőséget ad a beilleszkedési problémák kezelésére.
A kötelező óvodalátogatás talán a legfontosabb lépés lenne
a roma integráció előremozdításában, mindenkinek alapot adna
arra, hogy később előrejuthasson. Magyarországon ezt már
bevezették, és működik.

A napok egyik legfontosabb témája volt az a felmérés, amely
az ötödikes diákok magyar
tudását mérte fel, s amely szerint nagyon gyenge az ötödikes
magyar diákok tudásszintje, amely nyugatról kelet felé
egyre gyengébb. Gondolom,
ezt erőteljesen befolyásolja az
is, hogy ezekben a régiókban
egyre nagyobb a roma diákok
aránya. Magam is tanítottam
speciális iskolában, ahol a diákok egy része szociális helyzete
miatt került ebbe az iskolába,
s nagyon nem értettem, miért
kell kilencedikben Ady istenes
verseit tanítani. Helyettese,
Vavrek István többször beszélt

Gútán a napokban döntöttek
az egyik magyar alapiskola
bezárásáról, s kísértetiesen
megismétlődött a pár évvel
ezelőtti rimaszombati helyzet (2008-ban megszüntették
a Ferenczy István Alapiskola
jogalanyiságát), s ahol most
sokan azt szeretnék, ha a Dúsa
úti lakótelepen található iskolát kibővítenék, s a lakótelepi
gyerekek ott fejeznék be a kötelező alapiskolai oktatást. Hiszen a magyar szülők a nagyon
gyenge színvonal miatt inkább
szlovák iskolába adják a gyerekeiket.

Gömöri Hírlap
Nem egyszerű, ha két teljesen
eltérő hátterű közösség gyerekeinek kell együtt tanulnia.
De sajnos az is igaz, hogy az
elválasztás esetén a különbség
tovább éleződik, még jobban
eltávolodnak egymástól a perspektívák. Azt kellene megérteni, hogy az integrált oktatás
komoly terheket ró az iskolára,
ezért komoly támogatást igényel. Speciális pedagógusokat,
asszisztenseket, oktatási programokat. Nem projektszerűen,
hanem állandó jelleggel. Az iskolának plusz értéket kell adnia
a nem-roma szülőknek is, hogy
valamiféleképpen kompenzálja
a jó szándékukat. Rozsnyóban
ez sikerült, sikerülhet máshol is.
Az egyik regionális hetilap
címlapján hozza, hogy Losoncon a romák teljesen lelakták és tönkretették a szociális lakásokat, s most újakat
követelnek. Megoldás lehet
az, hogy csak azok a romák
kapjanak új lakásokat, akik
maguk is részt vesznek annak
felépítésében?
A tapasztalat azt mutatja, hogy
azok a lakások, amelyeknek az
építésében a romák is részt vesznek, sokkal jobb eséllyel maradnak tartósan jó állapotban.
Ennek több oka van: részben
az is, hogy az építési folyamat
során kis változtatásokkal olyan
lakásokhoz jutnak, amelyekre
tényleg szükségük van. Például
nemrég egy városkában olyan
szociális lakásokat láttunk, ahol
a konyhában szilárd tüzelésű,
kéményes tűzhelyet „lobbiztak
ki maguknak” a lakók az építés során, és most is nagyon dicsérik. Egy másik ok pedig az,
hogy az építés során létrejön
egy erősebb tulajdonosi viszonyulás a lakás és a lakó között.
Ebben az időszakban csaknem
minden lakásépítés ilyen jellegű
projekteken keresztül folyik, a
lakók is részt vesznek az építésben. A követelőzést pedig szerintem senki sem szereti igazán.
Robert Fico a kormány rimaszombati ülésén beszélt arról, hogy sokan, főleg romák
azért nem állnak munkába,
mert jelentős adósságokat
halmoztak fel, s amennyiben
hivatalosan munkába állnak,
azonnal megrohamozzák őket
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tákat, vezetőket nevelünk ki.
Azt gondolom, hogy ez a modell más helyeken is működhet,
a kormánybiztosi hivatal támogatásaival igyekezünk támogatni ilyen klaszterek kialakulását
más régiókban is. Ami pedig
Gömört illeti, minél több szervezet veszi fel a harcot az itteni
magyar romák megsegítéséért,
annál jobb.
az uzsorások. Sokan viszont
azért nem dolgoznak, mert
feketén alkalmazzák őket vállalkozók, s így kapják a szociális segélyt, s még koldulásra
is jut idejük. Változik valami
ezen a téren?
Ami biztos: a munkanélküli romák egy nagyon jelentős része
dolgozik, csak nem legálisan.
Az adósságok egy fontos okot
jelentenek, ezen a magáncsőd
intézménye segíthet, amely idén
már rendelkezésre áll az adósok
számára. Ami pedig a segély
melletti munkát illeti, erősebb
ellenőrzése van szükség, a munkaügyi hivatalnak nem kellene
félnie terepszemléket tartani,
nem kellene kiegyeznie a polgármesterekkel. A dolog másik
oldala viszont az, hogy több
munkahelyet kell létrehoznunk
a legkevésbé fejlett régiókban.
A napokban olvastam, hogy
Szlovákia a mai napig az
élelmiszerellátását
behozatallal oldja meg, holott a
szocializmus éveiben a többnyire alacsony végzettséggel
rendelkező romák többsége
a mezőgazdaságban érvényesült, szülőfalumban is jó hírű
gyümölcsészet és szövetkezet
működött, ez utóbbiban baromfit, disznót és marhát tenyésztettek. Ma kínai és brazil csirkét kínálnak.
Ez nagy hiba. Különösen
Dél-Szlovákiában minden lehetőség adott arra, hogy jó minőségű mezőgazdasági termelés
legyen. Bár jómagam a kapitalista piacgazdálkodás híve vagyok, emellett is azt gondolom,
hogy az államnak aktív politikával, támogatásokkal újra
kellene élesztenie a mezőgazdasági termelést. Nem a profit a
lényeg, hanem a munkahely- és
értékteremtés.
A napokban Füleken munka-

találkozóra került sor, ahol
az elsődleges téma a szipuzás
volt. A Híd felvetette, hogy
a csehországi helyzethez hasonlóan törvényben kellene
tiltani a toulén használatát.
Megoldást jelent ez, hisz több
szakember szerint akkor jöhet az aceton és más kábítószerek?
Egy általam előszeretettel használt hasonlattal élnék: amikor
a rendőrség kihelyezi az ötvenes sebességkorlátozó táblát,
maguk sem gondolják, hogy
mindenki ötvennel fog menni.
De azt igen, hogy nem is százhússzal, hogy legalább némi
lassulás elérhető. Így van ez a
toluénnal is. Nem gondoljuk,
hogy ez a tiltás mindent megold, de legalább kivesz a lehetőségek közül egy könnyen elérhető, nagyon-nagyon buta szert.
Agócs Attila polgármester úrral
egyetértünk: egyszerűen nem
bírjuk nézni, hogy gyerekek szipuznak, és tenni fogunk ellene.
Gömörben pár éve létrejött a
Purt, amely példaértékű munkát végez, s bebizonyította,
hogy amennyiben lehetőséget
kapnak, akkor a romák igenis felelősséget éreznek a saját
közösségükért. A szervezetnek Ön évekig az elnöke volt.
Hogy látja, van esély arra,
hogy az ország más régióiban
is saját kezükbe veszik a sorsukat a romák, vagy idővel
ez is a politika áldozata lesz.
Gömörben már egy másik
magyar roma szervezet is alakult.
A Purt egy nagyon intim szervezet, amit az a rengeteg szeretet
működtet, amit a tagok beletesznek. A dolgok, amiket megvalósítunk, minimális pénzből
történnek meg, a fontos, ami
körülötte történik – hogy beszáll a falu, romák és nem romák együtt dolgoznak, aktivis-

Lassan egy év eltelt az új kormány regnálásából. A Hídnak
mennyit sikerült megvalósítania roma programjából, s
ezen a téren mik a párt prioritásai? Mivel lenne elégedett
a kormányzati ciklus végén?
Egy nagyon gyengén muzsikáló, hiteltelen hivatalt örököltünk
meg, sok energiát emésztett el,
hogy újra összerakjuk. Ennek
ellenére az első eredmények
már itt vannak. A hivatalnokaink már nem Pozsonyban
ücsörögnek, hanem járják a
falukat. Számos olyan törvény
született, ami segíti a roma
közösséget – a magáncsőd, a
hazárdjátékok részleges tilalma, hamarosan a kormány elé
kerül a telekrendezési törvény,
a kisebbségi kulturális alap. A
leállt projekteket februárban
sikerül újraindítanunk, és a már
említett roma polgárőrséget
is feltámasztottuk. Elkezdődtek az óvodaépítések, az ivóvíz-program. Brüsszelben az
elnökségünk alatt fél évig ismét
téma volt a roma integráció, és
Szlovákia újratöltötte a romaügyi stratégiáját, hogy ne csak
beszéljünk, hanem tegyünk is a
dologért. De ez még csak a kezdet. A fő prioritás számomra az,
hogy sikerüljön tennünk azért,
hogy több roma gyerek legyen
az óvodákban, és kevesebb a
speciális iskolákban. Valamint
a legkevésbé fejlett járásokban
kialakított akciótervek segítségével munkahelyeket hozzunk
Gömörbe is. És ami Gömört
illeti: talán először van olyan
romaügyi kormánybiztos, aki
jól ismeri, és ha megengedik,
szereti is ezt a régiót. Teszünk
azért, hogy a támogatásokból
ide is érkezzen, ne csak északra,
mert az embereknek itt is segítségre van szüksége.
Juhász Dósa János,
fotó: Horváth Csaba
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Nagybalogon idén is a
málenkij robot
áldozataira emlékeztek

Nagybalogon minden esztendőben
január 18-a táján megemlékeznek
a málenkij robotra elhurcoltakról. Idén január 22-én volt az ös�szejövetel, melyen levetítették az
Ártatlan bűnösök című dokumentumfilmet is.

1945
januárjában
Nagybalogról, valamint
Uzapanyitról
több
mint
130 ártatlan,
civil lakost
vittek
el
kényszermunkára.
A donyecki bányákból tizenkilencen sose tértek vissza. Az áldozatok
és a túlélők előtt tisztelegve Nagybalogon 2005-ben emlékművet
is avattak. „Kidobolta a kisbíró a
faluban, hogy amelyik 16 és 40 év
közötti nő és férfi nem jelentkezik
ilyen háromnapos romeltakarításra
Miskolcra, annak a hozzátartozóit agyonlövik” – emlékezett vissza
Molnár Jolán. De a néhány napos
romeltakarításból több éves szenvedés lett. Miskolc csak egy köztes
megálló volt, az embereket a szovjet lágerekbe hurcolták. Erről szól
a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma számára készített, Szekeres
Éva és Lichtmannegger László által
jegyzett dokumentumfilm is – a film
teljes terjedelmében megtekinthető a pozsonyi Brämer-kúriában
látható Felcserélt otthonok című

kiállításon –, amelyet a nagybalogi
közönség most első ízben láthatott.
A gömöri rabokat a tokaji körzetből
elhurcoltakkal együtt szállították el,
3 500 személyt zsúfoltak vagonokba.
A szerelvény felét Alcsevszk városában csatolták le. Innen a Delta, a
Parkamona, a Nikanor, a Liman és
a Zorinszk
telepre vittek rabokat.
A
szerelvény másik
része
Uszpenkáig ment,
a foglyok
pedig a vorosilovkai
és az ionovkai lágerbe kerültek. Az
elhurcoltak bányákban, földeken és
építkezéseken dolgoztak.
A filmben szereplő Lehotai Aladár
évek óta gyűjti az adatokat, pár éve
pedig személyesen is felkereste a lágereket és a bányákat. Tapasztalata
fontos kordokumentum, mint ahogy
Simon Ilona vallomása is. A ma 91
éves néni fiatalsága legszebb éveit
töltötte a Delta-táborban. „Egy öreg
tiszt, „letenand” ott állott, az várt
bennünket, de ahogy ránk nézett, azt
mondta, hogy nem titeket vártunk,
mert minket úgy vittek, mint háborús bűnösöket, mint németeket. Mi
19, de még 16 éves fiúk is voltak,
akiket elhoztak” – magyarázta Simon Ilona.
www.hirek.sk,
fotó: Pál Gabriella

Megalakult a Via Nova
Gömör-Nógrádi Régiós Elnöksége
Szombaton Rimaszombatban a
Magyar Közösségi Házban megalakult a Via Nova Gömör-Nógrádi Régiós Elnöksége, amelynek
feladata a négy
magyarlakta
Gömör-nógrádi
járás
(Rimaszombati, Losonci, Nagyrőcei és Rozsnyói)
ICS-jének, valamint a Baráti
Körök szervezetei
munkájának hivatott vezetése és koordinálása lesz. A régiós elnökség
vezetője Cziprusz Zoltán lett.
Cziprusz alelnökévé a füleki Nagy
Csabát (Losonci járás), a rimaszombati Danko Gábort (Rimaszombati

járás), a harkácsi Lőrincz Lórántot
(Nagyrőcei járás), a rozsnyói Gresa
Dávidot (Rozsnyói járás) és a kövecsesi Szabó Zoltánt (Baráti Körök)
választották.
Az
elnökség
további
tagjai: Mag Fodor
Enikő (Guszona),
Susányi
Mária
(Beretke),
Szvorák
Dávid (Fülek),
Vincze
Gábor
(Egyházasbást),
Kovács Mária (Óbást), Jakab Patrik (Almágy), Varga Ákos (Serke),
Ternóczky Gréta (Dobóca), Kisantal
Barbara (Rimaszombat), Tóth Enikő
(Sajószentkirály) és Halász Attila
(BK-Rimaszombat).

Botos Bumbi
halálára

Alig pár hét
telt el a 2017es esztendőből, de a zord
hideg a régió
jeleseit sem
kíméli. Pavel Belán, id.
Rák Róbert
és Vörös Ilona után a gömöri cigányzene egyik legjelesebb képviselője, a brácsás Botos Bumbi
is elment. Béla bácsi 82 évesen,
január 28-án hagyta itt e földi árnyékvilágot, s a feledi temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Botos Béla, vagy ahogy mindenki
ismerte Bumbi, 1934-ben Alsókubinban született, ahol édesapja
muzsikált annak idején, de gyorsan hazakerültek Serkébe, s egy
pillanatig sem volt kérdéses, hogy
ő maga is hegedűt fog a kezébe.
Egy ideig zeneiskolába is járatják,
s a hegedű mellett a nagybőgőt és
a brácsát is kipróbálta. Ez utóbbi mellett maradt. Már 15 évesen
zenekarban játszott, s amikor apja
alig negyvenévesen hirtelen meghalt, megörökölte a helyét a helyi
bandákban. Béla bácsi Horváth
Lojzi és Danyi László zenekarában játszott elsősorban, mindketten
nagyszerű prímások voltak. „Megbecsülték akkoriban a cigányzenészeket, s nagyon sok akció
volt, nagyon sokszor kellett nemet
mondanunk is, mert nem lehetett
egyeztetni bennünket.” – mondta
egyik beszélgetésünk alkalmával.
Azt is megkérdeztem tőle, nem
bánta-e meg, hogy nem prímás
lett, hisz a laikus ember szemében
mindig az van előtérben, Béla bácsi határozottan szögezte le: „Nem,
soha. Egy brácsás elengedhetetlen
kelléke egy cigányzenekarnak, s
mivel prímásból mindig túlkínálat
volt, brácsásként remekül lehetett
érvényesülni. Béla bácsi 1955-ben
nősült meg, s 1956-ban egy fertőző sárgaság miatt rokkant lett, így
a csekély nyugdíj mellett maradt a
zenélés. Hosszú évekig játszott a
Rimavan zenekarában, de például
a Szultán étteremben is húzta a talpalávalót. Amíg mostanában már
nem divat továbbvinni a családi
hagyományokat, s a cigányzenére
is egyre kisebb a kereslet, Béla bácsi mégis büszkén adta tovább az
örökséget. Fia nagybőgőn játszik,
unokája, Bélu pedig szintén a brácsát választotta, s ma már a Besztercebányai Akadémia másodéves
hallgatója, országszerte keresett
brácsás. „Szinte minden lényegeset
tőle tanultam meg, s nagyon büszke vagyok rá, hogy az utóbbi években a közös családi zenekarunkban
felléphettem vele” – mondja az
unoka, hisz Béla bácsi már évekkel
ezelőtt elvesztette szeme világát,
de ha csak tehette, elkísérte fiát és
az unokáját. Ahogy másik unokája,
András is nagyszerű hegedűművész, így abban a tudatban halhatott meg, hogy a családi tradíciók
folytatódnak tovább.
Juhász Dósa János

85 éves lenne
Ozsvald Árpád

Január 28-án lett volna 85 éves
Ozsvald Árpád (1932-2003). Költői pályafutását az 1950-es években kezdte. Még mielőtt 1957-ben
megszerezte volna irodalom szakos tanári oklevelét a pozsonyi
Pedagógiai Főiskolán, már előző
évben megjelent első verseskötete,
a Tavasz lesz újra, kedves. Oklevelét Nyírágón és Kétfegyverneken
hasznosította, ott tanított. 1956 és
1995 között a Fáklya utódlapjának, a Hétnek lett a szerkesztője,
főszerkesztő-helyettese. 2003. június 15-én halt meg Pozsonyban,
72 évesen.

Ozsvald Árpád:
Hettita ballada

Amikor a hettiták elfelejtették atyáik
nyelvét,
a szárnyas, bikatestű, szakállas
bölcsek
derűs arcukat elrejtették a homokdombok
hűvösében – kinek lenne kedve
mosolyogni fiak és asszonyok hűtlenségén?
Amikor a hettiták elfelejtették őseik
nevét,
az istenek szeméből kiesett a lazúrkő,
s a fekete üregek megteltek könnyes
iszappal,
nem akarták többé látni
a fiak és unokák hűtlenségét.
Amikor a hettiták már nem emlékeztek az útra,
amelyen idáig jöttek – az útjelző
bálványok
kifordultak a helyükből, bebújtak
a föld alá, mert szégyellték
az utat felejtő vándorok hűtlenségét.
Amikor a hettiták nem emlékeztek
arra a dalra,
amelynél nagy tüzek mellett őseik
vigadoztak,
az aranybika két szarva között
elpattantak
a húrok – nem kísérte hárfa
az apák, fiúk és unokák hűtlenségét.

Gömöri Hírlap

Fakó keselyű a Gömör-Kishonti Múzeumban
A rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban a hónap műtárgya
februárban a fakó keselyű (Gyps
fulvus) lesz, amely február végéig
tekinthető meg.

A kitömött példány valószínűleg
még az egykori Egyesült Protestáns
Gimnázium tulajdona volt, amelynek igazgatója a múzeum későbbi
alapítója, Fábry János (1830-1907)
volt, aki a gimnáziumban a biológiai
szertárt is megalapította – tájékoztatta portálunkat Gálffy Mónika, a
múzeum biológusa. A fakó keselyűt
az 1892/93-as tanévben Hámos Aladár ajándékozta az intézménynek,
aki azt Mostarban (Bosznia Hercegovina) lőtte, s Kunszt Károly
preparálta ki. Idővel az iskola természettudományi szertára átkerült a

múzeum tulajdonába, így kerülhetett
a fakó keselyű is 1990-ban a múzeum tulajdonába.
A fakó keselyűk hatalmas elterjedési
területen fordulnak elő: a legmagasabb hegységek és a sűrű erdőségek
kivételével Közép-Ázsiától és India
északi részétől kezdve a Közel-Keleten át a Földközi-tenger medencéjéig számos helyen találkozhatunk
vele. Európában a Pireneusi-félszigeten és a Balkánon gyakori, de
északabbra is előfordul. Alapvetően
a középhegységi, melegebb éghajlatú régiókat kedveli. A faj elnevezése
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onnan ered, hogy a kifejlett állatok
tollazata világos árnyalatú. A fakókeselyű hatalmas termetű madár:
szárnyfesztávolsága 240–280 centiméter között mozog, testhossza 95–
105 centiméter, farokhossza 24–29
centiméter, testtömege pedig 6–11
kilogramm. A faj kisebb kolóniákban él. Nappal aktív, ekkor keresi a
levegőben körözve táplálékát. Akár
25 évig is elélhet. Bár Szlovákiában
és Magyarországon nem költ, egyegy vándorló példányával rendszeresen találkozhatunk.

Januári rendezvények képekben

Január 22-én van A magyar kultúra napja, amelyet már régiónk számos településén is megünnepelnek. Rimaszécsen a Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség P. T. szervezésében került sor az ünnepi műsorra, amelyen
a helyi iskola tanulói mellett a régió számos kultúrcsoportja fellépett.

Január 27-én került megrendezésre a
ceredi mesemondó verseny, amelyen
medvesaljai gyerekek is szép számmal
részt vettek.

Az idén is átadták Balassagyarmaton a Madách-djjakat. Az idei két kitüntetett Huszti Péter Kossuth-díjas színművész és a füleki származású, szintén
Kossuth-díjas énekművész, Szvorák Katalin.

Január 16-án 68 éves korában Pozsonyban váratlanul elhunyt a rimaszombati-tiszolci származású Fero Hora DJ, aki egy ország kedvence
volt rádiós műsorainak köszönhetően. 1969-ben került Pozsonyba,
ahol az OPUS Kiadóban dolgozott, majd a Szlovák Rádióban.

Január 25-én Rimaszombatban a Via Nova Baráti Körök
szervezésében tartott előadást Dunajszky Géza a ligetfalui
tömegmészárlásokról.

Javában tart a báli szezon, a Tátra Szállóban
a Matica slovenská helyi szervezete tartotta
hagyományos bálját.

Míg Andreas Varady koncertje érdeklődés híján elmaradt, a zsolnai társulat
Hana Hegerová előtt tisztelgő színpadi
játékára alig 150 néző volt kíváncsi a
Városi Művelődési Központban.
A zsolnai előadás főbb szerepeiben
Barbora Švidraňovát és Veronika
Strapkovát láthattuk.
Az újabb színházi előadásra március
kilencedikéig kell várnunk, amikor
a Családi huzat című vígjáték kerül
bemutatásra, olyan neves sztárokkal,
mint Marta Sládečková, Matej Landl,
Kristína Svarinská és Pavol Šimun.
Jegyek elővételben már kaphatók a
helyszínen illetve a Turisztikai Információs Központban.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív
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hu.rimavskasobota.sk

Február 10.:
Hatvanhatodik
farsangi báljára hív
a Csemadok

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete február 10-én, pénteken 20.00 órától
hatvanhatodik alkalommal rendezi meg
farsangi báját a Városi Művelődési Központban.
A jó hangulatról a Family Band gondoskodik, a belépő 30 euróba kerül. Jegyrendelés a
0908/900 032-es telefonszámon.

Március 14-ig jelentkezhetnek a
kerekesszékes szépségversenyre
Idén immár negyedik alkalommal
szervezik meg a Miss Spinner International 2017 kerekesszékes
szépségversenyt. A megmérettetésre külhoni magyar lányok jelentkezését is várják.
„A 2017-es év központi témája az
önbizalom-fejlesztés és a pozitív
életszemlélet, valamint a társadalom befogadóképességének pozitív irányba történő átfordítása. Célkitűzéseink között szerepel, hogy felhívjuk a figyelmet a kerekesszékes emberek helyzetére és sikereire. A rendezvénnyel
szeretnénk megmutatni, hogy a szépség sokszínű, és bármilyen akadályt le
lehet küzdeni. Szeretettel várjuk a felvidéki magyar lányok jelentkezését
is” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Muhi Viktória, a szépségversenyt lebonyolító Spinner Kerekesszék Gyártó Kft. értékesítési vezetője. Mint hozzáfűzte: a hazai és határon átnyúló magyarságot összefogó impozáns esemény
egyik célja, hogy a szomszédos országokban élő kerekesszékes hölgyeknek
is esélyt adjon rá, hogy új élményekkel gazdagodhassanak a verseny során.
Első alkalommal 2012-ben szervezték meg a versenyt, 2014-től pedig nemzetközi keretek között zajlott a szervezés.
A január 11-én meghirdetett versenyre tizennyolc éven felüli hölgyek jelentkezését várják.
A jelentkezés feltételei az alábbiak: Betöltött 18. életév (vagy az idei évben
tölti a 18. életévét); kommunikációs szintű magyar nyelvtudás (nem baj, ha
akcentussal beszéli az illető a nyelvet); kézi hajtású kerekesszék használata,
aktív életvitel.
Jelentkezési határidő: március 14-e éjfél., az alábbi elérhetőségen:
http://spinnerszek.hu/miss-spinner2017/
Az elődöntőre március 17-én kerül sor Budapesten. A döntő április 8-án
valósul meg.

Április 04.:
Koncz Zsuzsa után Zorán
is ellátogat Rimaszombatba

Koncz Zsuzsa nagysikerű novemberi fellépése után április elején a magyar zenei
élet másik ikonikus alakja, Sztevanovity
Zorán ad koncertet a rimaszombati Városi Művelődési Központban.
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.

Február 18.:
Modellezők
fesztiválja
Rimaszombatban
Az idén hetedik alkalommal kerül
megrendezésre a modellezők fesztiválja, a Model Fest Rimaszombatban,
a Városi Művelődési Központban
(VMK). A rendezvényt a VMK mellett
működő Modellezők Klubja szervezi.

Március 10-ig
várják a jelentkezéseket
a XLII. Duna Menti Tavaszra
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet társrendezőivel,
Dunaszerdahely Önkormányzatával és a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal közösen meghirdetik a XLII. Duna
Menti Tavasz seregszemlét. Nevezni március 10-ig lehet.
Az amatőr gyermekbábozás és színjátszás a csoportok és egyének
(bábszólisták) egész évi alkotó tevékenységének bemutatkozása a
bábjátékos, színjátszó és szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett játék minden olyan előadás, amely különböző műfajú művek
önálló egységgé szerkesztésével készül és valósul meg, pl.: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi játék, illetve
ezek ötvözete).
A verseny kategóriái: bábjátékos kategória, csoportok és szólisták
részére; színjátszó kategória; szerkesztett játékok kategória
A verseny fordulói és időpontjai:
A regionális fesztiválok, és a válogatások időpontja: május 2-12.
Előzetes helyszínek: Királyhelmec (Latorca Menti Tavasz), Tornalja,
Galánta, Léva (Mesevilág fesztivál), Komárom, Somorja és Pozsony
Országos döntő helyszíne és időpontja: Dunaszerdahely, május
30.–június 2. (kedd-péntek)
A seregszemle során adják át a Dusza István díjat (a mozgalomban elért eredmények alapján, egyéni díj), évente egy adható ki báb vagy színjátszó kategóriában. Javaslatot egyének és jogi
személyek tehetnek, április 30-ig, a válogató fesztiválok zárásáig.
A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy szakmai életrajzát,
a mozgalomban elért eredményeit. Döntést a főrendező Pódiumművészeti Műhelyének színházi és bábozó szakmai szekciói hoznak.
A díjat az országos döntő eredményhirdetésében ismertetik.
Képzőművészeti verseny:
A 2017-es év alkalmából a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága
Felvidéki Értékőrzők címmel a Duna Menti Tavasz fesztivál idejére
gyermek képzőművészeti versenyt hirdet, a felhívás a versenyszabályzat mellékletét képezi. A képzőművészeti verseny az országos
döntő fő kísérőműsora, meghirdetésére a Duna Menti Tavasszal egy
időben kerül sor.
A benevezési lapokat kérik a következő címre küldeni: Maďarský osvetový inštitút na Slovensku – Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Bacsákova 240/13., P.O. BOX 16., 929 01 Dunajská Streda (tel.:
031/552 24 78, tel.: 0905/358 529, e-mail: dmt@csemadok.sk)
Az elektronikus jelentkezési lap kitölthető a www.intezet.sk honlapon.
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Bemutatkozott a Szlomasport
Kíváncsi arra, mi is történt az
elmúlt évtizedekben a szlovákiai
magyar sport berkeiben vagy éppen arra, hogy milyen szlovákiai
magyar vonatkozású sportesemények várhatók az elkövetkező
napokban? Ha nincs kéznél az
Új Szó, akkor kattintson a www.
szlomasport.sk oldalra (az oldal
természetesen nem hiányozhat a
facebookról sem), ahol minden
kérdésére választ kap. Az egyszemélyes oldal szerkesztője, J. Mészáros Károly a napokban Füleken is bemutatta az immár közel
négy esztendeje működő honlapot.
A sport, ahogy a kultúra is közösségmegtartó szerepet tölt be kisebbségi
nyelvterületen, s bár különböző keretek között működtek, mind a két
világháború között, mind a második
világégést követően fontos szerepük volt egy-egy közösség megtartásában. A két világháború között a
magyar sportszervezetek a kultúrszervezetekhez hasonlóan autonóm
módon szerveződtek, ez a második
világháború után megszűnt, s pár
bajnokságon kívül (Csehszlovákiai Sport Vándorserlege, Szlovákiai
Magyar Gimnáziumok Országos
Bajnoksága, Alapiskolások Diáko-

limpiája) megszűnt a nemzetiségi
alapon működő sportélet Cseh-Szlovákiában. Ezért is különösen fontos
az immár negyedik éve működő internetes oldal, amely próbálja egy
kalap alá gyűjteni a szlovákiai magyar sportélet eseményeit, a tehetséges szlovákiai magyar sportolókat,
de nem zárkózik el a két világháború
közötti események feldolgozásától
sem, amelyet annak idején könyv
formájában Turczel Lajos vázolt fel
kivonatos formában.
J. Mészáros Károly Jókáról indult,
s immár 35 éve a pozsonyi Új Szó
napilap munkatársa, a gazdasági rovatnál kezdte, ezt követően a sportrovatnál kötött ki, amelynek évekig

„Idegen” hazai pályán nem sikerült
Nem került a legjobb négy csapat közé a rimaszombati HKM
II. ligás jégkorongcsapata, amely
az ideiglenes hazai környezetben,
vagyis Gyetván a rájátszás második mérkőzésén is kikapott az
esélytelenebbnek vélt liptószentmiklósiaktól, így befejezték az idei
évadot.
Az első mérkőzésen, Liptószentmiklóson a batyiak szerezték meg
a vezetést Pohanka góljával, de a
második harmadban a hazaiak fordítani tudtak, s ha nagyon szoros
küzdelemben is, de 2:1 arányban
győzni tudtak. Megrongálódott a
rimaszombati Téli stadion tetőszerkezete, így a hazai, nagyon fontos
visszavágó mérkőzésnek a gyetvai
stadion adott otthont. A mérkőzést
ezúttal is a batyiak kezdték jobban,
s Domajev találatával meg is nyerték az első harmadot. A második
harmadban a vendégek gyorsan
egyenlítettek, sőt a vezetést is megszerezték, de Škantár még vissza-

hozta a rimaszombati reményeket.
A HKM öröme nem tartott sokáig,
ugyanis pár másodperc múlva a liptóiak ismét visszavették a vezetést.
A harmadik harmadban hiába játszott többször is emberfölényben a
batyiak, egyenlíteni nem sikerült,
sőt a vendégek megszerezték a negyedik góljukat is, így eldőlt, hogy a
HKM nem jut a legjobb négy közé.
MHK 32 Liptovský Mikuláš–
HKM Rimavská Sobota 2:1 (0:1,
2:0, 0:0)
HKM Rimavská Sobota–MHK
32 Liptovský Mikuláš B 2:4 (1:0,
1:3, 0:1)
A HKM gyetvai összeállítása:
Michal Marcinek–Ľubor Balko,
Adam Baran, Kirill Domaev, Peter
Filipiak, Marek Fiľo, Marek Heckl,
Simon Iványi, Michal Kulíšek, Matej Majerík, Denis Moroz, Ladislav
Nemec, Matej Nemec, Patrik Pohanka, Michal Šagát, Jakub Škantár,
Sergei Skvortsov, Ján Slovák és Michal Slovák

Gömör a magasból
Új kiállítás nyílt a Városháza Fő téri kiállítótermében, ahol a CBS Kiadó
új kiadványát mutatja be. A Gömör a magasból Matúš Krajniak Gömörről készült légi felvételeit mutatja be, amely kötet az idén lát napvilágot.
A tárlat március 20-ig tekinthető meg.

volt a vezetője. Jelenleg a régiósportot vezeti, amelynek keretén belül
gyűjti a szlovákiai magyar sport történéseit Pozsonytól Nagykaposig.
S bár jelenleg nem nemzetiségi alapon szerveződik a sport Felvidéken,
eseményekből, ahogy tehetségekből
egyáltalán nincs hiány.
S ha már Füleken került sor a bemutatóra, J. Mészáros külön kitért
a füleki sporttörténelemre is. Tudják-e, hogy ki volt Tőre József,
Szokolyi Alajos, Szikora Pál vagy
Patóh Magda, aki 1948-ban Füleken
született, s két olimpián is a magyar
színeket képviselte úszásban? Míg
első kettő neve még ismerősnek tűnt
a publikum számára, utóbbi nevének
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hallatán mély csöndbe burkolózott a
közönség. Patóh Magda? Nem, róla
senki sem hallott Füleken. Bari Jenőről viszont annál többen, akit
mind a fülekiek, mind a dunaszerdahelyiek a magukénak vallanak.
Természetesen külön szó esett a füleki FTC immár közel 110 esztendejéről, s mint megtudtuk, még az idén
megjelenik egy kötet az FTC immár
több mint százéves történelméről,
de J. Mészárost nem lehetett zavarba hozni, amikor a füleki sakk- vagy
tekesport került szóba.
A honlap egyébként sok-sok tehetséges szlovákiai magyar sportoló
életét feldolgozta már, de külön
rovatban gyűjti a régi fotókat, a felvidéki kiadványokat, az elmúlt öt
esztendő krónikáját is megtaláljuk, s
megannyi érdekességet is a felvidéki magyar sportélettel kapcsolatban.
S ne feledjük, J. Mészáros Károly
tálcán kínálja a szerkesztés lehetőségét, s várja a múlttal és a jelennel
kapcsolatos információkat és fotókat is, s kéri a sportrajongókat, hogy
a sportmeghívókat is küldjék el az
eseménynaptár című rovatba.
Kép és szöveg: jdj

A legjobb négy között a VK Slovan
Amíg a jégkorongozóknak nem sikerült, a VK Slovan I. ligás röplabdázóinak igen, s bekerültek a play-off-ba, s két hét múlva a szinnaiakkal,
az iglóiakkal és a garamszentkeresztiekkel együtt az extraligába való
feljutásért folytatják.
Az utolsó kettős fordulóban, immár tét nélküli mérkőzésen a garamszentkereszti csapatot fogadták, s mindkétszer 3:1 arányban bizonyultak jobbnak.

Még minden bizonytalan
Napról napra változik a rimaszombati MŠK játékoskerete, amely az
elmúlt napokban két újabb edzőmérkőzést játszott. Hazai pályán a poltáriakat simán le tudták győzni, viszont kikaptak a Bari Jenő által vezetett salgótarjániaktól. A hétvégén a diósgyőriek következtek volna, de az
influenzajárvány miatt a mérkőzést le kellett mondani.
A Prošovský–Vasilko, Petrán, Wurczel, Morháč–Mikejev, Lačarak, Vargic,
Ľupták, Uličný–Kelemen összeállításban lépett pályára a rimaszombati csapat a poltáriak ellen, de csereként szóhoz jutott a kapuban Drak, valamint
Balog József és Kordiš is. Mint megtudtuk, a hazaiaknak nem okozott gondot a IV. ligás vetélytárs legyőzése. A batyiak góljait Kordiš (2), Mikejev és a
Losoncról érkezett Kelemen szerezték. Már nem tagja a keretnek Miklovič,
de nem igen melegedett meg a gömöriek kispadján a Fülekről érkezett brazil
Lopes, ahogy az ukrán Mazur, de Bartalos sem. Fülekről próbajátékra érkezett az egykori hálóőr feledi Drak.
Csányi Csaba védencei következő előkészületi mérkőzésüket Salgótarjánban abszolválták, ahol 3:1 arányú vereséget szenvedtek NB3-as ellenfelüktől, amelynek az irányítását télen a füleki Bari Jenő vette át. Érdekesség, hogy a hazaiak góljait Zvara, Lupták (egykori rimaszombatiak)
és Csóka szerezték, míg a vendégek részéről Vasilko volt eredményes.
A rimaszombatiakkal kapcsolatos hír, hogy megújul a klub honlapja, s a
www.mskrimavskasobota.sk címen minden aktuális infó elérhető lesz a
klubról.
jdj
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A Rimatex után ismét
a Matyas a trónon

Január 27-én a rájátszás
utolsó fordulójával befejeződött a feledi teremlabdarúgó torna (Hajdú Liga) idei
évfolyama, amelynek a végén a Matyas állhatott fel a
képzeletbeli dobogó tetejére.
A legutóbbi három kiírás győztese, a Rimatex nem indult az
idei megmérettetésen. A torna
gólkirályi címét 33 góllal az
almágyi Genszký Kamill szerezte meg a 27 gólos Gembický
Sebastián előtt.
Hosszú évek óta a régió legfontosabb téli felkészítő tornájának
számít a feledi teremlabdarúgó
torna, amely elsősorban a gömöri IV. és V. ligás csapatok számára jelent komoly felkészülési
lehetőséget, ahogy olyan falvak
(Várgede, Almágy) is beneveznek, ahol nincs már felnőtt labdarúgás. Amíg az elmúlt években 12 csapatban kellett limitálni
a mezőnyt, az idén csak nyolc
csapat jelentkezett. „A kevesebb
jelentkező miatt megváltoztattuk
a már megszokott lebonyolítási
rendszert, de mivel kevés volt
a csapat, így a rájátszás mellett döntöttünk. De mivel mind
az első, mind az ötödik helyért
gyorsan eldőlt a csata, így a rájátszás második fordulóját több
csapat sem vette komolyan.
Az idén a színvonal is gyengébb
volt az előző évekhez képest,
de azért a lelkes nézők láthattak
nagyon jó mérkőzéseket is, s kitűnő egyéni teljesítményeket is”
– értékelte a tornát Singlár Csaba, aki kiemelte a góllövőlista
élén végzett almágyi Genszký
Kamillt, vagy a második helyen
végzett 16 éves kerekgedei, jelenleg DAC-játékost, Gembický
Sebastiánt, aki az utolsó három
fordulón nem is tudott részt
venni, ugyanis a korosztályos

szlovák válogatott tagjaként egy
törökországi tornán vett részt.
„Ha lesz torna jövőre, akkor már
egy új lebonyolítási formát választunk, s a rájátszást egyenes
kiesési rendszerben bonyolítjuk
le” – mondja már a következő
évfolyamra gondolva Singlár.
Bár a torna 2017-es évfolyama
véget ért, az élet nem áll meg,
így február 18-án hat csapat
részvételével (köztük lesz egy
losonci és egy budapesti csapat
is) a Július Nôta-emléktornára
kerül sor a veteránok részére,
egy héttel később pedig az ifjúságiak részére kiírt Varga Gyula-emléktorna következik.
A torna végeredménye:

Második helyen
végeztek Putnokon
A rimaszombati MŠK U13-as futballistái a hétvégén Putnokra utaztak,
ahol a Sajóvölgye Kupán vettek részt igen nívós társaságban. Ádám
Ivan és Mihályi Sándor edzők legénysége remekül helytállt a nívós mezőnyben, s a hazaiak mögött a második helyen végeztek.
Ahogy Ádám Ivan, a csapat edzője elmondta, ez a második torna, amelyen
játékosaival részt vett, s bár a putnoki nincs egy színvonalon a puhóival,
mindkét tornával elégedett volt, s voltak olyan mérkőzések, amelyen a játékosai tetszetősen és gólratörően játszottak. A focistáknak a díjakat Török
Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Negrutz Ágoston, elnöki tanácsadó
adta át.
A rimaszombatiak eredményei:
Ózdi FC 5:1 (g.: Komora 2, Sojka, Frait, Mihályi); Mezőkövesd 2:1 (g.:
Frait, Košík); Kazincbarcika 6:2 (g.:Frait 2, Ádám 2, Horváth, Dúžik); Sajóvölgye FS 0:5; Buzita 2:2 (g.: Frait, Komora, büntetőkkel: 6:7).
A csapat összetétele: A. Haluška, R. Komora, S. Sojka, L. Kovács, A. Hano,
D. Košík, M. Mihályi, E. Horváth, N. Ádám, J. Dúžik és N. Frait.
A torna végeredménye: 1. Sajóvölgye SE, 2. Rimaszombat, 3. Mezőkövesd, 4. Ózdi FC, 5. Kazincbarcika, 6. Buzita

Alsóház:

A góllövőlista élén 33 góllal az
almágyi Genszký Kamill végzett
a 27 gólos Gembický Sebastián
(Casablanca) és a 21-21 gólos
Albert Tibor (Matyas), Uhrin
Roman (Zigo) és Illés Ronald
(Várgede) előtt. A legjobb kapusnak a Zigo hálóőrét, Andrej
Vilhant választották.
A győztes csapat (Matyas) ös�szeállítása: Michal Michálek,
Múčik Zsolt, Šťavina Mátyás,
id. Ruszó Béla, ifj. Ruszó Béla,
Molnár Gyula, Domík Attila,
Árvay Károly, Albert Tibor, Erik
Lupták, Marek Valkučák, Ján
Budai és Šťavina László.
jdj, fotó: Berki Pál

A 16 éves kerekgedei Gembický Sebastián is tagja volt a szlovák korosztályos válogatottnak, amely nemzetközi tornán vett részt Törökországban. Gembický, aki jelenleg a dunaszerdahelyi DAC játékosa,
de annak idején játszott Rimaszombatban és Feleden is, mindhárom
mérkőzésen (Törökország, Koszovó, Ukrajna) pályára lépett, sőt két
mérkőzésen kezdő volt. Ráadásul a koszovóiak ellen ő szerezte a szlovák válogatott első gólját, s ezt a mérkőzést a szlovákok meg is nyerték
4:2 arányban.

