Az elmúlt napok
margójára

Javában tart a báli szezon, Rimaszombatban két nap alatt két magyar bálra is sor került, előbb a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete tartotta hagyományos farsangi
bálját, másnap a Relax Szabadidő Központban a Csemadok Tamásfalai Alapszervezete
rendezett farsangi mulatságot.
Az immár 66. alkalommal megrendezett városi bálon mintegy százötvenen mulattak önfeledten, a jó hangulatért a Family Band felelt, valamint a sok-sok tombola. Ahogy Cerovský
Gyulától, az alapszervezet elnökétől megtudtuk, 38 tombola talált gazdára, volt olyan szerencsés, aki három díjjal is gazdagodott.
Másnap a Relax Szabadidő Központban a Csemadok Tamásfalai Alapszervezete rendezett
farsangi mulatságot, ahol a Fortuna adta meg a bál alaphangját, s gondoskodott a jó hangulatról.
Fotó: Gecse Attila

Az osztrák nagykövet
meglátogatta a Városházát
Február 15-én bemutatkozó
látogatást tett a rimaszombati Városházán Helfried
Carl osztrák nagykövet,
akit Šimko József polgármester, Rigó László alpolgármester és Szántó István
hivatalvezető fogadott.
Az osztrák nagykövet Christian Kügerl üzleti tanácsadóval érkezett, s mint hangsúlyozta, kötelességének érzi,
hogy egész Szlovákiát megismerje, így Rimaszombat előtt
a keleti végeken tárgyalt, így körútja során érintette Eperjest, Bártfát, Mezőlaborcot, Nagymihályt és Tiszacsernyőt. Több osztrák céget meglátogatott, de az adott városok műemlékei
is érdekelték. Šimko József röviden vázolta a város gazdasági és szociális helyzetét, szólt a
nagymértékű munkanélküliségről, de az elmúlt években elért sikerekről is. Szóba került az
erősödő extrémizmus is, amely szerte Európában egyre veszélyesebb méreteket ölt. Helfried
Carl elismerően szólt a város vezetésének a válság megoldása érdekében kifejtett tevékenységéért, s reményét fejezte ki, hogy a régió helyzete az elkövetkező időszakban javulni fog.
av, fotó: gecse

Nem volt szándékomban a
Transparency
International
Slovakia (TIS) városi lapokat
értékelő minapi értékelésével
foglalkozni ebben a rovatban,
hisz foglalkozunk vele a lap
belső oldalain, de mivel akadt
helyi sajtótermék, amely hisztérikusan reagált a jelentésre,
akarva-akaratlan, kénytelen vagyok hozzászólni
a jelentéshez.
Kezdjük azzal, mit is kell tudni az értékelést végző cégről. A TIS civil szervezet, amely időnként
megszellőztet érdekesnek tűnő dolgokat, de még
soha semmit sem vitt következetesen végig. Már
hosszabb ideje hallgatnak például a külügyminisztérium viselt dolgairól, pedig nagy elánnal kezdték
megszellőztetni az ügyet, a tét ugyanis jó pár millió
euró volt. Az igazi gond abban rejlik, hogy senki
sem tudja, ki is fizeti ezeket a szervezeteket, Magyarországon Orbán szinte háborút indított ellenük,
azt róva fel nekik, hogy Soros pénzeli őket…
Nagyobb gond az, hogy a TIS a saját felmérését
elszórakozta, sok esetben hamis, s főleg ellenőrizetlen adatokkal dolgozik. Nincs kétségünk afelől,
hogy megvoltak a maguk besúgóik, mégpedig a
belső köreinkből is, akik mindent megtesznek,
hogy diszkreditálják a városi lapokat. De arról,
hogy van olyan helyi internetes portál, amely egyáltalán nem engedi a saját oldalára a város polgármesterét, még a nevét sem írja le, ahogy más helyi
portálok is sikeresen elhallgatják a város sikeres
lépéseit – ezekről a jelentés mélyen hallgat.
Sokat lehetne írni egyes helyi médiák különös
praktikáiról, s figyelmeztethetnénk a TIS-t ezeknek
a portáloknál a furcsa egyoldalú beállítottságára –
de nem tesszük. Nem vezetne ugyanis sehová.
Fel kell tennem viszont azt a kérdést, hogy kik is
azok, akik számára a városi lapok a legkevésbé hatékonyak. Nem hiszem, hogy ezt Pozsonyban meg
tudnák ítélni, a központba beültetett gyakornoklányok, akiknek még arra sem tellett, hogy végigolvassák maguk után azokat a kiértékeléseket, amelyeket ők dolgoztak ki. Abban az esetben ugyanis
nem kerültek volna kínos ellentmondásokba, miszerint előbb azt vetik a lapok szemére, hogy kevés
figyelmet szentelnek a városháza működésére, míg
a következő bekezdésben már azt hánytorgatják fel,
hogy kizárólag a városháza szócsövei.
Számunkra sokkal fontosabb, hogy az a kilencezer
háztartás, ahová a lapok eljutnak, objektíven tájékozódjanak a városban történtekről. Miközben a
szerkesztőség ajtaja mindenki előtt nyitva áll…

2

hu.rimavskasobota.sk

Egysíkú napirendi pontok után szikrázó vita

Nem sok izgalmat ígért a rimaszombati Városi Képviselő-testület februári ülése, amelyen Šťavina László főellenőr számolt be a
tavaly elvégzett ellenőrzésekről,
míg Kecskeméty Angéla, a városi hivatal szociálisügyi szakosztályának megbízott vezetője a
szakosztály hosszú távú terveit
vázolta fel.
A képviselők nagyobb viták nélkül
vették tudomásul az előterjesztett
napirendi pontokat. Kisebb vita
a város kurinci nyaralója körül
akadt, amelyet a város szeretett volna eladni, de a szakszervezet nem
támogatta. Végül Šimko József javaslatára levették a napirendről a
kérdést, de a polgármester hozzátette még, hogy a költségvetésből
40-50 ezer eurót el kell különíteni
az épület rendbetételére, amely már
az idei szezonban is az érdeklődők
rendelkezésére áll majd. A felújított
épületet ismét a hivatal munkatársai vehetik igénybe, de igény esetén a város polgárai is kibérelhetik.
Amíg a napirendi pontok többsége
vita nélkül jutott el a végkifejletig,
vagyis a határozatok elfogadásáig,

a vitában több aktuális téma is komoly indulatokat kavart.
Šimko József ismét szóba hozta a
kormány egyes lépéseit, így élesen
kritizálta az Árszabályozási Hivatal
lépéseit az áram- és gázárak emelésével kapcsolatban, s ezt a Smer
vezérszónoka sem hagyta szó nélkül. Ugyancsak éles vitát váltott ki
a Téli stadion katasztrofális állapota is, amelyet kénytelenek voltak
idő előtt bezárni, ugyanis beázott, s
valószínűleg az idei téli szezonban
már nem is áll az érdeklődők rendelkezésére. Ahogy a város vezető-

Elutasította az alkotmánybíróság
Busa Gyula beadványát
A novemberi
helyhatósági
pótválasztás
után fordult
az alkotmánybírósághoz
a rimaszécsi
polgármester-választás
vesztes
jelöltje,
Busa
Gyula, s kérte a választások
eredményének megsemmisítését.
Tegnapi ülésén a kassai székhelyű taláros testület elutasította a
kérelmét, így most már jogerősen is Stubendek Márta a nagyközség polgármestere.
Tavaly novemberben tartottak pótválasztást Rimaszécsen, mivel az
addigi polgármester, Vavrek István
lemondott a tisztségéről. A helyére négyen pályáztak, a megbízott
polgármester, Gaibl Beáta mellett

indult a választáson Stubendek
Márta is, aki már több cikluson át
vezette a települést. A választásra
jogosult 1 414 polgár közül egy híján ezren járultak az urnákhoz (70,
6 %), s végül 11 szavazat döntött
Stubendek Márta javára, aki 347
szavazatot gyűjtött be, míg a második helyen végzett Busa Gyula
336-ig jutott. A községet átmenetileg vezető Gaibl Beáta 286 szavazatot kapott a választópolgároktól. 15 szavazat érvénytelen volt.
A második helyen végzett Busa
Gyula az alkotmánybírósághoz
fordult, mivel több szabálytalanságot vélt felfedezni a választás
során.
Az alkotmánybíráság tegnapi ülésén Busa Gyula keresetét elutasította, így a községet a jövő őszi
választásokig Stubendek Márta
irányítja.
jdj

Magyar nyelvű
táblák a vasútállomásokon

Több mint ötven vasútállomásra kerülhetnek ki a kétnyelvű feliratok
– döntött Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter, aki a megvalósítással a Szlovák Vasúttársaság vezetőjét bízta meg.
„Mindez a kormányprogramban van, engem pedig, mint a magyar nemzetiséghez tartozó személyt szintén érint ez az ügy” – nyilatkozta Érsek
Árpád miniszter. A kétnyelvű táblák az év végéig azokon a településeken
kerülnek ki, ahol a nemzetiségi kisebbséghez tartozó lakosok részaránya
eléri a 20%-ot. A régióban magyar nyelvű táblát helyeznek ki Rimaszombatban, Feleden, Tornalján, Pelsőcön, Rimaszécsen, Balogfalán, Ajnácskőn és Füleken.

je elmondta, annak idején a város
előző vezetése mintegy 87 millió
koronát fektetett a stadion felépítésébe, s mégis az akkori kivitelezők
rendkívül gyatra munkát végeztek.
A város válaszolt a Szlovák Jégkorong Szövetség felhívására is,
amelyet az 156 önkormányzatnak
küldött el. A felhívásban egy multifunkcionális sportpálya felépítésére
tesznek javaslatot, amely nagyjából egy millió euróba kerülne.
A 40x20 méteres pályát mind télen,
mind nyáron ki lehetne használni, s
a tervek szerint a Városi Közterü-

let-fenntartó Vállalat székhelyével
szemben kapna helyet. A város
részt venne a pálya felépítésében, s
negyven évre egy euróért adná bérbe a területet.
Šimko József Főző Zsolt képviselő kérésére beszámolt arról is,
hogy előkészületben van a Kishonti úton a Tamásfala felé vezető
leágazásnál tervezett körforgalom
kiépítése is, a napokban várják az
építési engedélyt, s ezek után a
megye nyilvános pályázatot írhat
ki a körforgalom megvalósítására.
„Amennyiben semmi nem jön közbe, júniusra átadhatjuk a körforgalmat” – válaszolta Šimko.
Természetesen most sem maradhatott el a kutyakérdés, Július Sojka
képviselő ezúttal azt hánytorgatta
fel, hogy egyes kutyatulajdonosok
nem takarítják el kedvenceik után
a kutyapiszkot, amely főleg télen
nyújt szánalmas látványt. A polgármester szerint megoldást jelenthetne egy új általános érvényű rendelet elfogadása, amelynek alapján
konkrét lépéseket is foganatosítanának a hanyag kutyatulajdonosokkal szemben.
jdj, fotó: gecse

2022-ben egyszerre lesznek a
megyei és az önkormányzati
választások
109 képviselő szavazta meg az alkotmánymódosítást, így 2022-ben már
egy időben lesznek a megyei és az önkormányzati választások.
Az időpontok összevonását a kormánykoalíció javasolta. Ezzel létrejön az
a lehetőség, hogy a települési önkormányzati és a megyei önkormányzati
választások 2022-ben egy napon valósuljanak meg. Az alkotmány módosításával egyidejűleg módosítani kell a választási jogszabályokat is, hiszen
jelenleg egy év különbséggel tartják a két választást. A megyei választásokat
az idén novemberben tartják, míg a települési önkormányzati választásokra
jövő ősszel kerül sor.
A két választás időpontjának összevonásával jobb körülményeket szeretnének kialakítani ahhoz, hogy éljen alkotmányos jogával és a válasszon.
„A választó számára ez azt jelenti, hogy egy napon, ugyanazon a helyen
választhatja meg ezeket a szerveket, amivel nem csak időt takarít meg, hanem nagyobb figyelmet kapnak azok a jelöltek, akik képesek elképzeléseiket
teljesíteni az egyes szervekben” – tették hozzá a beterjesztők, utalva arra,
hogy a megyei választásokat általában csekély érdeklődés kíséri.

Valentin-napi vércsepp az idén is
A Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi
Választmánya az idén is megszervezi a Valentin-napi Vércsepp akciót, amelynek keretén
belül február 13. és március 17. között minden
kedden és pénteken 07.00 órától 09.30 óráig várják az ifjú véradókat.
Minden véradó egy Valentin-napi képeslapot kap
ajándékba. A szervezők minden fiatalt kérnek, aki csak teheti, s az egészségi
állapota megengedi, járuljon hozzá „saját vérével” az akció sikeréhez.

Helyreigazítás
Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy milyen városi ingatlanokat kínál eladásra–bérbe a rimaszombati Városi Hivatal.
A 3. pontban fordítási pontatlanság miatt a töltőállomás helyett benzinkút szerepelt. Olvasóink elnézését kérjük!

Gömöri Hírlap

3

Esterházy-emléktáblát avattak a cserkészközgyűlésen
Rimaszombatban tartotta hagyományos évértékelő közgyűlését a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCSSZ), amelynek
keretében halálának 60. évfordulója alkalmából a cserkészház
falán emléktáblát állítottak az
1957-ben mártírhalált halt szlovákiai magyar politikusnak, Esterházy Jánosnak.
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 1990. március 11-én alakult újjá, jelenleg közel 1300 tagot
számlál. A mostani közgyűlésre,
Rimaszombatba 60 cserkészvezető
érkezett az ország egész területéről,
képviselve valamennyi cserkészcsapatot. A közgyűlésen előbb a
szervezet elmúlt évi tevékenységét
értékelték, ezt követően elfogadták
a 2017-es költségvetést, és egyeztették az idei terveket is. Ahogy
Csémi Szilárd ügyvezető elnök elmondta, továbbra is elkötelezetten
folytatják a gyermekekkel és fiatalokkal a heti szintű önkéntes nevelőmunkát, amelynek részeként az
idén is több hagyományos, országos rendezvényt is szerveznek, így
tavasszal Komáromban nagyböjti
lelki napokat tartanak, ezt követi
az országos akadályverseny, amely
az összmagyar Szövetségi Nagytá-

nyáron a nagyszövetségi nagytáborban is bemutatni, illetve később
partnerszervezeteiknek is felajánlani, vándorkiállításként.

bor előfutára lesz. Az év folyamán
a Cserkészszövetség önkéntesei
a cserkészcsapatokban több száz
gyermek számára teszik lehetővé a
játszva fejlődés folyamatát, amelynek témái a fegyelmezés, a vallásosság és a hitélet lesznek.
A rendezvény keretében emléktáblát állítottak gróf Esterházy Jánosnak halála 60. évfordulója alkalmából, amely a helyi cserkészotthon
falán kapott helyet. A táblát Szilágyi Péter, a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára és Virág András, Viri cserkésztestvér, a magyar
Országgyűlés elnökének, Kövér
Lászlónak a titkára avatott fel.
Szilágyi Péter nemzetpolitikai helyettes államtitkár hangsúlyozta,

Felmérés készül a háztartások
anyagi helyzetéről és fogyasztási
szokásairól
A Szlovák
N e m z e ti Bank a
Szlovák
Statisztikai
Hivatallal
együttműködve február és április között
felmérést készít a szlovákiai
háztartások anyagi helyzetéről és fogyasztási szokásairól.
A felmérésbe több 400 települést választottak ki, köztük
Rimaszombat városát is, s
mintegy négyezer háztartást
keresnek meg kérdőíveikkel.
A projektet az Európai Központi
Bank koordinálja, része a HFCS
európai projektnek (Household
Finance and Consumption Survey), s abban az eurózóna minden országa részt vesz. A projekt
elsődleges célja hiteles adatokat
szerezni a háztartások gazdasági
helyzetéről, s azok fogyasztási

szokásairól. Az adatok az elkövetkező években különböző
tanulmányok alapjául szolgálnak majd, mint pl. a fiatalok
lakáshelyzete, megtakarítások,
a nyugdíjasok helyzete, a háztartások eladósodottsága, hitelképesség stb.
2017 februárja és áprilisa között
a Statisztikai Hivatal megbízásából kérdezőbiztosok járják
a háztartásokat, akik szolgálati igazolvánnyal és a Szlovák
Nemzeti Bank és Statisztikai
Hivatal vezetőjének aláírásával
hitelesített irattal igazolják magukat. A beszerzett adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, s a
2013/122-es személyiségvédelmi törvény szellemében járnak
el azok feldolgozásakor.
A Szlovák Nemzeti Bank és Statisztikai Hivatal kéri a lakosságot, hogy segítsék a kérdezőbiztosok munkáját.

hogy Magyarország fontosnak
tartja a külhoni magyarság megerősítését és a nemzeti jelentőségű
intézmények kiemelt támogatását, s ilyennek számít a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is.
„Rimaszombatban eddig nem volt
Esterházy-emlékhely. Idén a gróf
halálának 60. évfordulójára emlékezünk, s ebből az alkalomból avattuk fel itt az emléktábláját, a cserkészház külső falán. Szövetségünk
egyik nem titkolt célja, hogy a gömöri helyi közösség előtt is ismertté tegye, és rendszeresen megemlékezzen Esterházyról” – nyilatkozta
Csémi Szilárd. Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából
az év folyamán emlékkiállítással is
készülnek, melyet szeretnének minden cserkészcsapathoz eljuttatni, és

Esterházy János életéről és munkásságáról az emléktábla avatást
követően a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében
Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar
Intézet igazgatója, történész tartott
előadást, ezt követően Boráros Imre
Kossuth-díjas színművész előadásában Siposhegyi Péter Esterházy
Jánosról szóló Hantjával sem takar,
János passió című monodrámáját
nézhette meg a közgyűlés közönsége. Több filmvetítést is tartottak,
amelyek során megismerkedhettek
a cserkész mozgalom történetével,
azok egykori vezetőivel, de Vörös
Előd és Vörös Attila természetfilmjeivel is. Rimaszombat a felvidéki
magyar cserkészmozgalom egyik
fellegvárának számít, hisz már
1914 óta működnek cserkészek a
városban, de a rendszerváltás utáni
újjáalakuláskor is az elsők között
jött létre a helyi 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat, erős bázist létrehozva Gömörben.
www.felvidek.ma/jdj,
fotó: Vörös Előd

Megjegyzem

Három, csak három…

Ha jól emlékszem, valamikor
2009 elején sikerült a Csemadok-székházba összetrombitálni
a magyar szervezeteket, egyeztessünk az év eseményeiről. Nem
volt könnyű, de végül az igyekezetemet látszólagos siker koronázta, a Gömöri Hírlapban meg
is jelent az éves eseménynaptár;
először és utoljára.
Pár hete érkezett egy levél a Rimaszombati Kávéház szervezőitől,
február 24-én Ondrejcsák Róbert
lesz a kávéház vendége, akivel
Szlovákiának a nagyvilágban betöltött szerepéről Hangácsi István
beszélget majd. Fel is tettem az oldalunkra, ahogy a város oldalára is.
Jó két héttel később újabb meghívó
jött ugyanarra a napra, mégpedig a
Tompa Mihály Református Gimnázium szokásos éves műsorára,
amely egy órával korábban kezdődik a művelődési központban. Na,
jó, aki siet, az még beeshet Ondrejcsákra is.
De ekkor jött a hab a tortán, megtudtam (csak úgy véletlenül), hogy
a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete is aznap, ugyancsak
este hat órától, egy házzal odébb,
a Fekete Sas étteremben tartja az
évzáróját.

Akár boldog is lehetnék, hisz három rendezvény egy napon, egy
időpontban. Ekkora gazdagságot,
rimaszombati magyarok. Igaz,
gyorsan el is párolgott a boldogságom, hisz az eltelt másfél hónap
alatt sem volt összesen ennyi magyar rendezvény Rimaszombatban.
„A helyi Csemadoknak és más
kultúraszervezőknek rendszeresen
kellene egyeztetniük soron következő eseményekről. Ezt építő kritikaként gondolom. Fontos lenne,
hogy időben tájékoztatva legyünk
a szervezés alatt álló eseményekről. Egy e-maillel vagy egy telefonnal igazán meg lehet előzni az
ilyen szerencsétlen pillanatokat.”
– mondja kesernyésen Hangácsi
István, a kávéház szervezője, aki
hozzáteszi még, ők már egy hónapja nyilvánossá tették a rendezvényüket, így a többiek alkalmazkodhattak volna hozzájuk.
S most elkezdhetünk nyomozni,
milyen rendezvény is követi a hármas akciót? Csáky Pál Hit és hűség
című darabjának előadásáról még
tudok. De aztán…
Tényleg, tudja valaki, mikor lesz
a Tompika lassan esedékes járási
fordulója?
Juhász Dósa János
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Mondvacsinált vihar
a TIS jelentése körül

Jelentést tett közzé a napokban
a Transparenty International
Slovensko (TIS), amelyben az
önkormányzati lapok pártatlanságát vizsgálja. A jelentés alapján
Fülek lapja, a Füleki Hírlap a 74.,
míg Rimaszombat városi lapja, a
Gemerské zvesti az utolsó, 83. helyen végzett. A felmérés nem tesz
különbséget hetilapok, negyedévi
lapok, ahogy régiók között sem.
A TIS elsősorban azt veti a lap szemére, hogy csak pozitív színben
tünteti fel a városházát, de nem tájékoztat a város lépéseiről, s nem ad
helyet az ellenzéknek. Rigó László,
a város alpolgármestere visszautasítja a vádakat, s mint elmondta, a
lapnak Rimaszombatban régi hagyományai vannak, hisz 1968 óta
jelenik meg, s az előző képviselő-testület pont a jelenlegi polgármester idejében, 2012 novemberében függesztette fel a kiadását. Az új
összetételű önkormányzat 2015-ben
döntött a lapok újbóli kiadásáról,
változás csak annyiban történt, hogy
a lap egy verzióban, viszont nem tükörfordítás, hanem teljesen önállóan
dolgozik, egy-egy szerkesztő készíti
a magyar illetve a szlovák változatot. A TIS ráadásul azokat a számokat vizsgálta, amelyek még az előző
szlovák szerkesztő irányítása alatt
készültek, s mivel munkájával nem
voltak elégedettek, annak szerződését a városháza nem hosszabbította
meg, így augusztustól új szerkesztő,
Andrea Vörösövá irányítása alatt készül a lap. „A két szerkesztő teljesen
szabad kezet kap, s a polgármester

szinte minden testületi ülésen elmondja, hogy szabad a vásár, a kritikus véleményeket is változtatás
nélkül leközli a lap” – teszi hozzá
Rigó László, aki sérelmezi, hogy az
egyetlen szlovákiai magyar napilap,
az Új Szó csak a Gömöri Hírlap nevét írta le, holott a TIS a magyar lapot nem is vizsgálta. Lehet, hogy azt
gondolták, a magyar a szlováknak a
tükörfordítása, de egy konkrét felmérés esetében ilyen baklövést nem
lehet elkövetni. (Később az Új Szó
helyreigazításban kért bocsánatot –
a szerk. megjegyzése.)
Rigó szerint azt is fontos eredménynek kell elkönyvelni, hogy bár a
város lakosságának alig 30 százaléka magyar, a két lap 10-10 oldalon
jelenik meg. A lapok költségvetése
mintegy 55 ezer € évente, amely a
nyomdai- és terjesztési költségekre, valamint a két szerkesztő bérére
elég, technikai fejlesztésekre nem,
a szerkesztők a saját telefonjukat,
fényképezőgépüket és diktafonjukat használják. „A város vezetése a
jelenlegi körülmények között elégedett a lapok munkájával, az utóbbi
időben a Gemerské zvesti színvonala is jelentősen javult, s a lakosok
nagy többsége elégedett a lapok
színvonalával” – mondja Rigó László alpolgármester, aki azt is hozzá
teszi még, hogy a lapok kilencezer
példányban ingyenesen jutnak el
a város és a hozzá tartozó városrészek minden háztartásába, de egyre
többen keresik a régió falvaiból is a
lapokat, akik jelenleg azt a város internetes oldaláról tölthetik le.
jdj

Egész télen etetik a vadakat

Bár még nincs vége a télnek, a
kemény hideg napok már valószínűleg utánunk vannak. Jó
húsz éve nem volt olyan hideg
a január, mint az idén, amikor
nem voltak ritkák a mínusz 20
fok alatti hidegek, s a fagyos
napok hetekig rendületlenül
tartották magukat. Volt dolguk a vadásztársaságoknak, s
nem unatkoztak a kurinci vadászok sem.
Ahogy odahaza a madarak (cinkék, fekete rigók, erdei pintyek,
házi verebek) vártak arra, hogy
a nagy hidegben rendszeresen
etessük őket, addig az erdőben
a négylábú vadak (őzek, szarvasok, nyulak, vaddisznók), de
akár a vadkacsák is. Az idei télen
nemcsak a hideg tizedelte őket,
hanem megjelent a madárinfluenza is.

„Már szeptemberben elkezdtük
az etetést, de főleg a havas hideg
napokon fontos, hogy a vadak
rendszeresen táplálékhoz jussanak” – mondja érdeklődésünkre Demeter Kálmán, a Kurinci
Vadásztársaság tagja. Ilyenkor
a legtöbb vad már nem talál magának táplálékot, hisz a fagyos
havas föld eltakarja a magokat, a
földön heverő kukoricacsöveket,
ahogy a füvet is. Ilyenkor kukorica, búza és széna kerül az etetőkre. Addig etetjük őket, amíg
el nem kezd nőni a fű – teszi
hozzá Demeter, aki azt is megemlíti, hogy amennyiben például
a vaddisznó nem kapna tápot,
akár az emberre is veszélyes lehet, hisz ilyenkor már várható az
ellés is, s a vaddisznók az embert
is megtámadhatják, ha a malacaik védelméről van szó.
jdj, fotó: Kurinci Vadásztársaság

A nemesradnóti akciótervvel ismerkedtek
Nemesradnóton Bari Aladár polgármester pozsonyi delegációt
fogadott a községi hivatalban,
akik azzal a céllal érkeztek a településre, hogy megismerkedjenek
Nemesradnót fejlesztési programjával, valamint az akciós terv által
kidolgozott programokkal.
A megbeszélésen részt vett a két
kormánybiztos is, mégpedig Anton
Marcinčin, a legelmaradottabb régiók fellendítésért felelős kormánybiztos, és Ravasz Ábel romaügyi
kormánybiztos, valamint a Szlovák
Pénzügyminisztérium képviselője, a
Nemzetközi Valutaalap képviselői,
Katarína Smatanová, a legelmaradottabb régiók fellendítésért felelős
kormánybiztos hivatalának munkatársa, illetve a Szlovák Műszaki
Egyetem Építészeti Tanszékének
képviselője. A vendégek vázolták
a kormány által elfogadott akció-

tervet, amely a legelmaradottabb
régiók felzárkóztatását igyekszik
elősegíteni, s amelyet június 24-én,
a Rimaszombatban megtartott kihelyezett ülésén fogadott el a szlovák
kormány. Az akcióterv egyik sarokköve az oktatási rendszer átalakítása, s a roma gyerekek oktatásának új
alapokra helyezése, amely segítené
a beilleszkedésüket. Nemesradnóton az óvoda mellett új iskolaépület
felhúzására is sor kerül, mivel a je-

lenlegit a diákok már
„kinőtték”. A község
polgármestere, Bari
Aladár
elmondta,
hogy szeretnének a
faluban községi szociális vállalkozást is
létrehozni, mégpedig növénytermesztéssel szeretnének
elsődlegesen foglalkozni, valamint nagyon fontos pelletgyártás is, amelyre
már pályáztak is a környezetvédelmi
minisztériumnál.
„Nagyon fontosnak tartom az óvodai
pályázatunkat, hiszen az új óvoda elkészülésével több gyereket tudnánk
elhelyezni, s a jelenlegi 23 helyet
akár 64 gyereket is fel tudnánk venni az óvodába. A községi vállalkozás
célja a növénytermesztés, azon belül is az alapzöldségek termesztése,

amellyel az óvoda konyháját tudnánk el látni. Az új óvodában már
nem csak a ovis gyerekek, hanem
az alapiskola diákjai is meleg ebédet
kaphatnának, hiszen ez most nincs
biztosítva a számukra, valamint a
községben élő nyugdíjasainknak is
tudnánk biztosítani az ebédet, így
összesen naponta 200 személy részére tudnánk főzni. A pelletgyártást
is az iskola és az óvodával kapcsolatban tudnánk felhasználni, mivel
ezzel szeretnénk biztosítani az óvoda és az iskola kifűtését biztosítani.
Ezzel csökkentenénk az iskola és az
óvoda kiadásait” – árulta el érdeklődésünkre Bari Aladár polgármester.
Ami már biztos, hogy februárban
elkezdődnek az előkészületek az iskola bővítésével kapcsolatban, amelyen belül az iskola négy osztállyal,
egy tanárival és szociális helyiségekkel bővül.
Kép és szöveg: hcs

Gömöri Hírlap

Harmadik helyen végeztek a Jó palócok
Hatodik évfolyamához érkezett a
Legere Irodalmi Verseny Nyitrán
a Konstantin Filozófus Egyetemen, amelyre 37 csapat – 19 gimnáziumi és 18 szakközépiskolai
– nevezett be. A középiskolások
részére meghirdetett verseny elsődleges célja az irodalom és az
értő olvasás népszerűsítése, az olvasás iránti vágy felkeltése.
A verseny a Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézete, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Nyitrai Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar
Akadémiai Tanács, valamint az
Arany A. László Polgári Társulás szervezésében valósul meg.
A versenyzők az egyes fordulókra
egyrészt házi olvasmánylista alapján készültek, mely szépirodalmi
szövegekből állt össze, másrészt
meghallgatták Benyovszky Krisztián Krimikszáth című előadását

Mikszáth és a krimi kapcsolatáról,
valamint Németh Zoltán Mikszáth
Kálmán és a kortárs magyar irodalom című előadását, melyeknek
anyaga szintén forrásul szolgált a
tudásanyag bővítéséhez. A Legere
főszervezői az idén is Petres Csizmadia Gabriella és N. Tóth Anikó
voltak. A verseny fordulóira októ-

ber 19-én, november 24-én és december 19-én került sor. A csapatok
minden fordulóban egy feladatlapot
töltöttek ki, melynek során nemcsak tárgyi tudásukat bizonyíthatták, hanem kreativitásuknak is teret
adhattak. Először Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényét kellett a versenyzőknek elol-
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vasniuk, majd A lublói kísértet és A
lohinai fű című kisregények következtek, végül a kortárs irodalomból
kellett csemegézni. Esterházy Péter
Termelési regény, Grecsó Krisztián Pletykaanyu, Garaczi László
Remixát, N. Tóth Anikó Gavallérok című művei kerültek terítékre.
A harmadik fordulóban pedig a
verseny aktuális témájához kötődő,
ám szabadon választott eszközökkel felépített ötperces minielőadást
mutattak be, mely a feladatlapoktól
független versenynek számított.
A 2016-os verseny abszolút győztese a somorjai Kretén-kék csapat
lett, megelőzve a dunaszerdahelyi
Következő elnvezésű formációt és
a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium Jó palócok
csapatát, amely Gál Laura (2.G),
Illés Bernadett Mária (VI.O) és
Molnár Zsófia (2.G) összetételben
mérettette meg magát a versenyben
Majercsík Mária tanárnő felkészítésében.
jdj, fotó: archív

A balogvölgyieknek a döntőben is szurkolhatunk
Február kilencedikén Nagymegyeren hagyományteremtő vetélkedőre került sor Felvidéki
Értékőrzők címmel, amelyre Somorjától Nagykaposig 24 csapat
jelentkezett. Gömört a Gyurán
Ágnes vezette balogvölgyiek képviselték a megmérettetésen, akik
az első helyen végezve bejutottak
a budapesti nemzeti döntőbe.
A vetélkedő a drukkerek, vagyis
a csapatot támogató barátok, ismerősök támogató játékából, és a
csapatok vetélkedőjéből állt ös�sze, akiknek településük egy-egy
személyiségét, a „nagymama” receptjét kellett feldogozniuk, majd
választ adni a Felvidéki Értéktár
Bizottság digitális adatbázisaiból
összeállított kérdéssorozatra, amelyet a benevezett csapatok a világháló segítségével oldottak meg.
Mint Huszár László, a verseny
főszervezője tájékoztatott bennünket, a játékba 24 csapat kapcsolódott be, ebből saját teljesítményük
és a szurkolók által 11 jutott be az
országos döntőbe. Összesen 5 121
szurkolói szavazat érkezett a versenybe. A szervezők alapvető célja
az volt, hogy a diákok megismerjék
és dokumentálják saját településük
és régiójuk értékeit, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a Felvidéki Értéktárban és a Felvidéki
Településmustrában nyilvántartott
nemzeti értékekről. A csapatoknak
három feladatkörük volt: kvízeket
oldottak meg, ezenkívül a vidé-

kükhöz kötődő személyiségeket
és tájjellegű ételeket kellett bemutatniuk. Az értéktár első szintjébe
összesen 35 személyiség és közel
húsz recept érkezett be, többnyire
videóval, fényképpel.
A régióból a Bátkai Alapiskola Balogvölgyiek nevű csapata (Barta
Viktória, Simon Zsuzsa, Boros István, Simon Mátyás Béla, Szeleczky László, Nagy Izabella) és a füleki Legyőzhetetlenek (II. Koháry
István Alapiskola) csapata kerültek
a nagymegyeri döntőbe. A bátkaiak többek között Mács Józsefet,
Tamás Aladárné Szűcs Ilonát, Pósa
Juditot, Pósa Lajost, Boholy Jánost
és Sebők Valériát mutatták be, míg
a tájjellegű ételek közül a pampuskát és a kálvinista mennyországot.
A szervezők a verseny végeztével
továbbra is foglalkoztatják majd a
benevezett csapatokat, s létrehoznak egy ifjúsági értékkör mozgalmat. Minden csapat egy-egy fényképezőgéppel gazdagodott, hogy

tudjanak tovább dolgozni, s gyűjteni a helyi értékeket.
S ha már farsang idejét éljük, íme a
balogvölgyiek pampuska receptje:

Pampuska,
a palócok farsangi
fánkja

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt,
5 tojássárgája, 10 dkg cukor, 5 dkg
olvasztott vaj, 4 dl tej, 4 dkg élesztő, kevés só és rum, zsír a sütéshez
Elkészítés:
1. lépés – élesztő futtatása (a pampuska tésztájához 2 dl tejet meg-

langyosítunk, belemorzsoljuk az
élesztőt, beleszórjuk a cukrot, és
kb. 15 percig pihentetjük, amíg felfutott.)
2. lépés – A liszt és a tojás hozzáadása (a dagasztótálba beleöntjük a
lisztet, és hozzáadjuk a tojás sárgáját, csipetnyi sóval ízesítjük.)
3. lépés – A vaj és a cukor hozzáadása (a liszt közepébe mélyedést
készítünk, a tésztába beleöntjük a
megolvasztott vajat és a cukrot.)
4. lépés – az élesztő és a rum hozzáadása (végül hozzáadjuk az élesztős tejet és kevés rumot.)
5. lépés – dagasztás (amikor a tálba
minden belekerült, hólyagosra dagasztjuk a tésztát.)
6. Lépés – kelesztés (a tálat letakarjuk, és meleg helyen kb. 30 percig
kelesztjük, amíg a tészta a duplájára nem dagad.)
7. lépés – várakozás
8. lépés – nyújtás (miután megkelt
a tészta, a lisztezett deszkán ujjnyi
vastagra nyújtjuk ki.)
9. lépés – szaggatás (a kinyújtott
tésztát 5-6 cm-es átmérőjű szaggatóval kiszaggatjuk. A fánkokat 20
percig pihentetjük, hogy szép szalagosak legyenek.)
10. lépés – sütés (bőséges zsírt forrósítunk, a fánkokat középen kissé
benyomjuk, és kis adagokban kisütjük.)
11. lépés – forgatás (forró zsírban
mindkét oldalát aranybarnára sütjük, s végül megszórjuk porcukorral.)
jdj, fotó: archív
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Egyre népszerűbb a Magán Konzervatórium

A Magán Konzervatórium pár évvel ezelőtt akkor került a regionális médiába, amikor bérbe vette az
egykori Műszaki Szakközépiskola
Iskola utcai épületének egy részét.
Az addig Nyustyán tevékenykedő kassai intézmény kihelyezett
tagozata 2010 szeptemberétől Rimaszombatban
tevékenykedik,
diákjaikkal különböző helyi rendezvényeken is gyakorta találkozhatunk.

Talán nem volt véletlen, hogy a kassai iskola annak idején Gömörben
nyitott kihelyezett tagozatot, hiszen
nagyon sok tehetséges zenészdinasztia működött-működik a régióban, s
alig van olyan cigány család, amelyben ne nőttek volna fel tehetséges
zenészek. Helyi zenei szakközépis-

kola híján ezek egy része Kassán,
Besztercebányán vagy Budapesten
folytatta a tanulmányait. Kassán
több állami és maszek konzervatórium is alakult, ezek egyike a Tűzoltó
u. 1. szám alatt megalakult magán
zenei és dramatikus konzervatórium,
amely idővel Nyustyán nyitott kihelyezett tagozatot. De Nyustya kiesett
a régió központjából, s bizony például Fülekről, de akár a déli falvakból naponta utazgatni a kisvárosba
ugyancsak lefárasztotta a diákokat.
Így került képbe Rimaszombat, s az
iskola 2015 szeptemberétől önálló
jogi személyként tevékenykedik.
Az iskolában Gabriela Radičová
igazgatónő és Horváth Roland tanár
fogad bennünket, s mielőtt az iskoláról beszélgetnénk, egy közös rendezvényt beszélünk meg, ugyanis az
iskola diákjai szívesen részt vesznek
az egyes városi rendezvényeken,
így kulturális esteken vagy kiállítás-megnyitókon is. „Többször voltunk már a Rimaszombati Kávéház
rendezvényein is, amelyeken mindig
nagy sikert arattunk” – mondja Horváth, aki örömmel lép fel a diákjaival ezeken az akciókon. „Vannak
közös akcióink, amelyeken a diákjaink az iskolát képviselik, van az iskolának saját zenekara, de természetesen ahogy a tanárok többségének,
úgy a diákjainknak vannak magánfellépéseik is” – mondja a Tanár Úr.
Ugyan mindenkit kiemelni nem tu-

dunk ebben a cikkben, de a tanárok
között említsük meg Martin Horváthot, Licsko Pétert, Kökény Tibort,
ahogy a diákok közül Danyi Csabát,
Bobák Krisztiánt, Illés Benjámint,
György Eriket, Várady Zsoltot vagy
Topor Ferencet, akiknek a nevével
portálunk olvasói is találkoztak már,
s bizonyára jóval többen vannak,
akikkel fogunk még foglalkozni az
elkövetkező esztendőkben.
„Nagyon elégedettek vagyunk az eltelt esztendőkkel” – mondja az igazgatónő, Gabriela Radičová, aki nem
fél attól, hogy végzős diákjaik nem
találnak majd munkát, hisz az elmúlt
időszakban több magán zeneiskola
is alakult, de az államiak is várják a
frissen képzett tanerőt. „Jelenleg 55
diákunk van, különböző tanszakok
várják a hozzánk jelentkezőket, így
hangszeres oktatás (zongora, hegedű, cimbalom, nagybőgő, klarinét,
szaxofon, harmonika), de van ének
és színészi oktatás is” – sorolja a lehetőségeket az igazgatónő, aki azt is
elárulja, hogy az iskola hatéves képzést kínál, s az első négy év során a
diákok általános tudást, s érettségit
szerezhetnek, s ezt követően, aki
marad, az megszerezheti az ISCED
5B műveltségi fokozatot, amely a
DiS. art cím viselésére jogosítja fel.
Ötödik és hatodik osztályban már a
diákoknak lehetőségük van tanítani is, így a felsősök például már a
környékbeli művészeti iskolákban

taníthatnak, de például a régióban
terjeszkedő Heuréka Magán Zeneiskola is keres tanárokat.
Ami a napi tanítást illeti, vannak közös tantárgyak (ilyenek az elméleti
és az általános képzéshez elengedhetetlen tantárgyak, az angol nyelv),
vannak csoportos tantárgyak (ének,
színészet), s természetesen egyénileg zajlanak a hangszeres foglalkozások. Ez alól az iskolai zenekarok
képeznek kivételt, a kamarazenekar
mellett népi zenekaruk és kórusuk is
van már, amelyeknek mind a klas�szikus, mind a roma zenei repertoárja ugyancsak gazdag, s a hagyományos roma zenétől a musicalekig
terjed.
„Az iskola felvállalja, hogy elsősorban a roma diákoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, de vannak nem
roma diákjaink is” – teszi még hozzá
az igazgatónő, ahogy fontosnak tartja azt is, hogy a tanárok nagy része is
elismert zenész, akik az iskolai aktivitások mellett különböző zenekarokban is tevékenykednek, s a régió
elismert muzsikusai.
Az iskola várja a jelentkezőket a
2017/18-as tanévre is, márciusban
és júniusban zajlanak a felvételik,
amelyek elméleti- és tehetségvizsgából részből állnak. Bővebb infót
az érdeklődők a www.shdkrs.edupage.org oldalon illetve a 0911/499
498-as telefonszámon kérhetnek.
jdj, fotó: gecse

Búvárgyűjteménnyel gazdagodott a Gömör-Kishonti Múzeum
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum állami támogatással
rendkívül értékes, a búvárkodást
bemutató gyűjteménnyel gazdagodott, miután sikerült megvásárolnia a nagyrőcei Peter Ferdinandy gyűjtő, búvár, szakoktató,
utazó gazdag, 504 tételből álló
különleges gyűjteményét, amelynek nincs párja Szlovákiában.
A gyűjteményt bemutató kiállítást február 23-án nyitják.
Peter Ferdinandy (1948) évtizedekkel előtte kezdte gyűjteni a búvárkodással kapcsolatos eszközöket,
s hatalmas gyűjteménye komplex
és egyedi képét nyújtja a búvárkodásnak, illetve végigvezet annak
történetén. A gyűjtemény egyes
részei Franciaországból, Magyarországról, Spanyolországból, Angliából, az
egykori Jugoszláviából, Szovjetunióból és NDK-ból, valamint Kínából, Japánból, Indonéziából, Kanadából, Svédországból és más országokból származik. Köztük sok eredeti és egyedi darab is található. A legöregebb egy
1936-os újraélesztő készülék, amely Prágában készült, de megtalálhatunk
egy 1920-as Dräger típusú merülésre használt cipőt is. A gyűjtemény legnagyobb darabja egy 1980-as lengyelországi, Gryf típusú felfújható csónak,
amelyet egy 1972-es szovjet Moszkva motor működtet. A gyűjtemény egyedi darabja egy 1962-es, merüléskor használt gumiruha, de nagyon érdekesek
a hatvanas években autógumiból készült búvárszemüvegek, amelyek Peter

Áč műhelyében készültek, ahogy nem mindennapi az ausztrál Sea Hornet
által készített légzőkészülék prototípusa sem.
„A múzeum többéves próbálkozását tavaly végre siker koronázta, és sikerült
anyagi támogatást szereznie a gyűjtemény megvásárlására, s ezzel megmenteni azt” – árulta el portálunknak Ján Aláč, a múzeum munkatársa. A gyűjteményt a nagyközönség is láthatja, a kiállítás megnyitójára február 23-án,
csütörtökön 15.00 órától kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várnak.
jdj

Az idén is benevezett a már harmadik alkalommal meghirdetett magyarországi tehetségkutató versenybe, a Virtuózokba Botos Béla Bumbi.
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Új kiállítást nyitott a Turisztikai Információs Központ a Városháza földszinti galériájában, ahol március 13ig Matúš Krajniak gömöri légifelvételei tekinthetők meg, amelyek egy készülő könyv részei lesznek.
Még az idén megjelenik a CBS Kiadó gondozásában az a fotókönyv, amely Gömört mutatja be madártávlatból.
A könyv lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, de akár a vállalkozóknak is, hogy bemutatkozzanak.

Több középiskola is nyílt napot tartott, amelyre az alapiskolák kilencedikes
diákjait várták. A Kereskedelmi Akadémián akár próbafelvételit is írhattak
az érdeklődők, amelyet helyben ki is javítottak. A Műszaki, Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola iránt mintegy 200 diák érdeklődött, s a
hagyományos szakok mellett sokan érdeklődtek az ősszel nyíló, s érettségivel végződő agromechatronikus szak iránt is.

A rimaszombati bálok mellett farsangi mulatságra várták a helybelieket az
egyes helyi szervezetek Bátkában, Almágyban és Balogfalán is.

Az idén is megrendezte a
rimaszombati Művészeti
Alapiskola már hagyományos
képzőművészeti versenyét, az
Újévi jókívánságokat, amelybe
az idén szerte Szlovákiából 24
művészeti alapiskola diákjai
neveztek be. A versenymunkákból összeállított kiállítás
február végéig látható a Városi
Művelődési Központ Ganevia
Galériájában.

Elkezdődtek az iskolai versenyek, az ún. olimpiászok. Matematika-, földrajz-, nyelvi olimpiászok járási fordulóit rendezték az elmúlt hetekben, amelyekbe bekapcsolódtak a város és a régió magyar iskolái is. Az angol nyelvi
olimpia járási fordulóján remekül szerepelt a Tompa Mihály Református
Gimnázium diákja, Hizsnyan Bálint, aki az 1A kategóriában az első helyen
végzett, s ő képviseli a régiót a kerületi fordulóban.
A középiskolások mezőnyében remekül szerepelt a Magán Szakközépiskola
diákja, Csók Gábor, aki megnyerte a 2B kategóriát.
A matematika olimpia járási fordulóját a 9. évfolyamosok kategóriájában a
Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, Czeglédy Botond nyerte, s
így ő is továbbjutott a kerületi fordulóra.

Az ország összes iskolájában az első félévet értékelték, de lassan már itt a
tavaszi szünidő is. Besztercebánya megyében február 27-én kezdődik az
újabb vakáció, s a diákok március 6-án mennek ismét iskolába
Összeállította: jdj, fotó: archív
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A fene vinné el, mégiscsak hiányoznak – gondolta László, miután kinézett az ablakon. Odakint
esett az eső, s az ablak alatti szilvafa magányosan árválkodott.
Nem is olyan rég még négy kölyök
lógott rajta, a hívószóra várva. De
sokszor még arra sem, a legszebb
álmából zavarták fel. Ilyenkor
gyilkolni tudott volna. A kis rohadékok – gondolta, s általában ez
volt az a pillanat, amikor csendben megvárta, míg megunták az
ordítozást és elvonultak.
Kép 1.
Laci bá, sütünk ma? – kérdezte a sarkon álló Kevin, de meg sem várva a
választ, Rómeóval együtt már vonult
is László után. És ha nem? – kérdezte ő. Akkor nem – jött a sértődött válasz, de már vonultak is be a kapun.
Kiviszi valaki Samut? – kérdezte
még László, de válasz nem érkezett,
helyette a két gyerek kapott hajba,
nem nagyon volt ínyükre a kiszámíthatatlan bakkecskét húzogatni. Így
is jó – mondta László, akkor menjetek a jó büdös anyátokba.
Kép 2.
A rendőrkocsi megállt a kapu előtt.
Már várta őket. Hosszú hetekig halogatta a végső lépést, nem egyszer
fogta könyörgőre. Legalább a kiskocsikat hozzátok vissza, nekem is
szükségem van rájuk – kérte Rómeó
szüleit. Közönyös fejbólogatás volt a
válasz. Idd már meg a kávédat, aztán
tűnj el, még hogy visszavisszük, nem
estünk tán a fejünk lágyára. Ugyan
nem mondtam Rómeónak, hogy lopja el a kocsidat, de hogy visszavinni.
Bolond ez az ember teljesen – s közben újabb cigarettára gyújtott. A két
rendőr kikászálódott a rendőrautóból. Maga hívott bennünket? – néztek nem túl nagy lelkesedéssel a kapuban várakozó Lászlóra. Pár szaros
kiskocsi miatt rángatta őket ide ez az
alak, de hát hivatalnok a városban.
Nem mondhatták, hogy nem, mert
még képes lesz bosszút állni rajtuk.
Bemehetünk? – szólt oda a köpcösebb, s választ se várva bevonultak
az udvarba. László röviden vázolta a
tényeket, megmutatta a három, még
a szüleitől örökölt kétkerekű kocsi
hűlt helyét, de sorolta mindazokat
a tárgyakat, amelyeknek lábuk kelt
az elmúlt hónapokban. Na, mindezt
egybevetve már egész szép summa
– állapította meg az egyik zsaru, de
miért csak most szólt?
Kép 3.
Még anyja életében szoktak hozzájuk. Alig 7-8 évesek voltak, s többnyire az utcán csellengtek. A szülei
egyiknek se dolgoztak, eljártak

hu.rimavskasobota.sk

Veréb András
Kísérlet megváltásra
ugyan az aktivációsra, de az vajmi
kevés volt a családonkénti 3-4 gyerek felnevelésére. Anyu, mi az ebéd?
– jött Kevin haza az iskolából, de az
csak a tévét bámulta, segély előtti
napokban legfeljebb babro haluskára tellett. Azt meg Kevin már nagyon unta, s inkább a kultúrház előtti
placcon landolt, ahol néha Noel is
megjelent, akinek az apja legalább
kijárt koldulni Bécsbe, s olykor-olykor kapott tőle pár eurót. Ezen vettek energiaitalt, s egy-két kekszre is
futotta belőle. De sokszor összefutottak a falu között Rózsi nénivel is,
aki már megfőzte az ebédet, s a fiát
várta haza munkából. Laci agglegény és munkamániás lévén sokszor
késő estig ült a számítógép előtt, s
a délután esedékes mexikói szappanoperát se kezdték még el. Rózsi
néni, mit főzött? – kérdezte tőle Kevin. Paprikás csirkét, s a te anyád?
Babro haluskát, ahogy szokott.
A már megszokott szóváltásnak a
vége is a szokásos lett, Kevin a többiekkel együtt pár perc múlva már
az asszony konyhájában ült, s lelkesen falatozta a paprikás csirkét és a
hozzájáró nokedlit. Az öregasszony
már hozzászokott a történésekhez, s
mindig a dupláját főzte, mint amen�nyi nekik, kettejüknek kellett volna.
Kép 4.
Laci bá, Bárány tanár úr javasolta,
hogy eljárhatnánk a városba edzésre, ebben a szaros faluban úgysincs
semmi, még a konditermet se adják
oda nekünk. Nem tudna valami jó
helyet, kickbox, karate, taekwondo,
de akár cselgáncs is jöhet. Nem igazán volt kedve a kölykökkel foglalkozni, de miután már harmadik este
is a szilvafán lógtak, s nem hagyták
nyugton, megígérte nekik, hogy rákérdez a hivatalban. Több maszek
sportklub is működött a városban, de
amikor megtudták, hogy cigánygyerekekről van szó, kerek-perec nemet
mondtak. A városi sportklubban viszont már nem mertek nemet mondani. Majd elunják pár hét múlva –
gondolta a testes, öreg tréner, s szólt
Lászlónak, hozza el őket.
Kép 5.
A pár hétből több mint két év lett,
s László bár csak azt ígérte, elintézi nekik a sportolási lehetőséget,
mégis a patrónusuk lett, kísérgette őket, s mivel az utolsó, hazafelé
tartó munkásbuszig még két órájuk
maradt, azt az irodájában töltötték.
Tudta, hogy otthon hol esznek, hol
nem, így az edzés után mindig bőséges kajával várta őket, de egy-egy
ünnepibb esemény alkalmával még
egy-egy üveg sör is lecsúszott. Kevinék lelkesedése nem hagyott alább
pár hét elteltével, ahogy a tréner jó-

solta, sőt egyre nagyobb lelkesedéssel jártak, s a vénember nem győzött
csodálkozni a látottakon. Fel is hívta
Lászlót, hogy eldicsekedjen, már
versenyeken látta őket, s egyik alkalommal mindhárman kimonót és
trikót is kaptak.
Kép 6.
Derült égből a villámcsapás – egyik
este, amikor látszólag elégedetten
mentek haza az edzésről, László
üzenetet kapott az egyik közösségi
portálon. Laci bá, ne haragudjon,
de úgy döntöttünk, hogy többet nem
megyünk edzésre. S nem is mentek,
másnap beosontak a városba és vis�szavitték a kimonókat. Laci bá hiába
könyörgött, s hiába üzent többször is
a magába roskadt tréner, hajthatatlanok maradtak.
Kép 7.
Napok óta megunhatatlanul szakadt
az eső, László bágyadtan merült el a
habokban. A falra nézve meglepődve látta, hogy folyik a víz a falon.
Nem lepődött meg, hisz egyfolytában esik. Majd holnap megnézem a
padon, biztos eltört valamelyik cserép – gondolta. A számítógépen már
üzenet várta. Laci bá, nem volna
vagy tíz tojása? Holnap, most úgyis
szakad az eső, ráadásul most jöttem
ki a kádból – válaszolta, de Kevin
csak nem hagyta nyugton. Tudja, ma
még nem nagyon ettünk – nyaggatta
az kitartóan tovább, s László beadta
a derekát. Ha átjössz, akkor megkapod a tojásaid, talán annyi van még.
Kevin boldogan vitte a tojásokat,
amelyből az egész család jóllakott.
Másnapra kisütött a nap, s bár nem
nagy kedvvel, felmászott a kamrából felvezető lépcsőn a padra, hogy
a cserepeket ellenőrizze. A látvány
sokkolta, nem egy-vagy két cserép
volt eltörve, hanem legalább nyolctíz felszedve.
Kép 8.
Vasárnap volt, kegyetlenül fájt a
feje, s ugyan bekapcsolta a tévét,
mert kedvenc titkos ügynöke volt
műsoron, de gyorsan elbóbiskolt.
Furcsa zajokra ébredt, de gyorsan
megnyugodott, hisz a filmben is
lőttek, így ismét behunyta a szemét.
Újabb zaj, de ez már biztosan nem
a tévéből jött, James Bond ugyanis
éppen egy szerelmi légyottot folytatott, csendben és diszkréten. Csak a
nyakkendője hiányzott a jelenetből.
Felkelt, de mivel előzőleg az ajtót
bezárta, s a két macska is hancúrozott, így gyorsan megnyugodott.
Miután a film véget ért, lassan sötétedvén, kiment, hogy a bakkecskét
bezárja. A fenébe, hol lehet – morfondírozott magában, ugyanis határozottan emlékezett, hová kötötte.

A választ a kecske adta meg, amely
a kert másik végéből jelentkezett.
Mérgesen ki is mászott, szidva a
feledékeny eszét, amikor meglátta, hogy az egy kék madzaggal van
kicsomózva az egyik szilvafához.
Elszabadult volna? – mérgelődött, s
kénytelen volt bemenni késért, hogy
a kötelet elvághassa. Odabent kétségbeesett macskanyávogás fogadta.
Husika hangja váratlanul a spájzból
hallatszott. Hisz az előbb még itt lábatlankodott a szobában, s ezt már
végképp nem értette. Kinyitván az
ajtót, meghűlt ereiben a vér. A padajtó sarkig elhúzva.
Kép 9.
Gyorsan végignézett a lakáson, de
látszólag nem hiányzott semmi.
Vagyis, a táskája mintha nyitva lett
volna. Pár ebédjegy és hatvan eurója tűnt el a titkos rekeszből. Csak
egyvalaki tudott róla, Kevin, akiben
maximálisan megbízott, s akinek
előző nap említette, hogy pár csekket kellett volna kifizetnie, de nem
maradt ideje, így azt hétfőre halasztotta. Átjöhetnél az este, volna egy
kis megbeszélnivalónk – írta magába roskadva László. Azt üzeni apám,
hogy végeztünk magával – jött a
csattanós válasz.
Kép 10.
Majd jöjjön be, s írja alá a jegyzőkönyvet – szólt oda a köpcösebb,
miután meghallgatta László sirámait. De ne reménykedjen semmiben,
még kiskorúak, a szülei meg segélyből élnek. De azért kihallgatjuk őket.
Beszálltak a járőrkocsiba, s egyikük
még intett búcsúzóul Lászlónak.
A hülye parasztja – mondta már a
kollégájának. Unatkozik, s beengedi
őket. Akkor meg csessze meg, csak
nekünk van vele dolgunk, késő estig
írhatom a jegyzőkönyvet.
Kevin – teljesen elment az eszetek
– mondja este a szomszédasszony
a kapuban, miután elmentek a csendőrök. Levágtátok az aranyat tojó
tyúkot. Ugyan már, Zsuzsó néni,
olyan nem is volt neki, csak fekete és tarka japántyúkjai. De maradt
még neki így is elég – mondja vállat
vonva Kevin. Nem volna egy szál cigije? – kérdezi csak úgy megszokásból, s már vonul is tovább szobrozni
a faluba. Hiába etetted őket, segítettél rajtuk, kutyából úgysem lesz szalonna. Pár év múlva megnősülnek,
csinálnak három-négy gyereket, s
majd ellesznek segélyből és alkalmi
munkákból valahogy – mondja már
Zsuzsó néni Lászlónak, aki szótlanul bevonul, rágyújt, bekapcsolja a
tévét, s elővesz egy üveg konyakot.
Hosszú még az este.
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Február 24.:
Ondrejcsák Róbert
a Rimaszombati Kávéházban
Egy kis ország a nagy nemzetközi politikai sakkjátszmában! A Rimaszombati
Kávéház februári vendége
Ondrejcsák Róbert államtitkár és szakértő, akivel az
aktuális kül- és biztonságpolitikai helyzetről beszélget
az est házigazdája, Hangácsi
István.
Az estre a Három Rózsa Kávéházban kerül sor február
24-én, pénteken, 18.00 órai
kezdettel.

Február 24.:
Farsangi műsorral jön a Tompa
Mihály Református Gimnázium
Az idén is megrendezi hagyományos éves kultúrműsorát a Tompa Mihály
Református Gimnázium,
amelyre ezúttal február
24-én, pénteken 17.00
órától kerül sor a Városi Művelődési Központ
színháztermében.

Március 02.:
Hit és hűség Rimaszombatban
Agnes Jaoui és Jean-Pierre Bacri alkotói (a
forgatókönyveket együtt írják, Jaoui rendez, mindketten szerepelnek) és magánéleti
(férj és feleség) együttműködése már korábban is eredményezett remekműveket: az Ízlés dolga és a Mint egy angyal című filmek
is sikert arattak magyar nyelvterületen is.
Most Rimaszombatba a Családi huzat című
komédiájuk érkezik meg, amelyet neves színészek szólaltatnak meg a Városi Művelődési Központban március 9-én, csütörtökön
18.00 órától.
Marta Sládečková, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová,
Pavol Šimun és Ondrej Bortlík közreműködésével, Martin Mňahončák rendezésében három nő és három férfi története elevenedik meg, de a történet valódi hőse közülük mégis az anya, akinek akkor is igaza van, amikor nincs is…
Jegyek 13 eurós áron elővételben kaphatók a helyszínen, a Turisztikai Információs Központban és a Ticketportal hálózatában. A helyszínen a belépő
15 euróba kerül.

Február 24.:
Elbúcsúztatják a farsangot
Hagyományosan az idén is
elbúcsúztatja a Gömör-Kishonti Közművelődési Központ, a Városi Művelődési
Központ és a Relax Szabadidőközpont a farsangot, a
2017-es farsang búcsúztatására február 24-én, pénteken kerül sor.
Az idei farsang(tél)búcsúztató a hagyományokhoz híven
felvonulással kezdődik 14.00
órától a városközpontban.
A résztvevők körbejárják a
várost, ezt követően 15.30
órától a helyi kultúrcsoportok (Lieskovček, Rimavan,
ETNOHIS, Zornička, Mladosť, a helyi Matica slovenská hagyományőrzői és a klenóci Vepor folklórcsoport) a Városi Művelődési
Központban rövid kultúrműsorral búcsúztatják az idei telet. Az idén
sem maradhat el a képzőművészeti verseny kiértékelése, amelyre
15.00 órától kerítenek sort szintén a művelődési központban.

Március 02.:
Hit és hűség Rimaszombatban
A Boráros Imre Színház, valamint a
Fundament Polgári Társulás és adományozóinak klubja március másodikán, pénteken 18.00 órától a Tompa
Mihály Református Gimnázium dísztermében bemutatja Csáky Pál Hit és
hűség című színpadi játékát.
Az előadás után a darabról és az Üzenet
című kötetről Erdélyi Gézával, Koncsol
Lászlóval és Dunajszky Gézával Juhász
Dósa János beszélget.

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 válthatók.
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Idő előtt befejeződött
a jégkorongozók idénye
A Téli stadion váratlan bezárása
miatt idő előtt befejeződött a rimaszombati HKM jégkorongozóinak 2016/2017-es idénye. Ráadásul a lehető legrosszabbkor…

A rimaszombati HKM jégkorongozói az évad legfontosabb mérkőzésére készültek, a play off visszavágójára a liptószentmiklósiak ellen, s
mivel az első mérkőzésen idegenben
2:1 arányú vereséget szenvedtek,
elkelt volna a szurkolók biztatása,
akik minden hazai mérkőzésen hatodik játékosként biztatták a csapatot.
Erről tanúskodnak az idény statisztikai adatai is, hiszen a kilenc hazai
mérkőzésből nyolcat megnyertek,
míg idegenben a tizenegy mérkőzésből csupán hármat. A rimaszombati
stadion balesetveszélyes állapota
miatt a visszavágót azonban már

28 érmet szereztek
a Falcon versenyzői

nem tudták hazai pályán lebonyolítani, s az utolsó pillanatban a gyetvai stadion vállalkozott a sorsdöntő
mérkőzés lebonyolítására. A semleges pálya nem kedvezett a rimaszombatiaknak, akik ismét kikaptak,
így a párharcot 2:0 arányban a liptószentmiklósiak nyerték, s ők kerültek a legjobb négybe, míg a batyiak
az 5-8. helyért folytathatták volna.
De az ismert helyzet miatt kénytelenek voltak visszalépni a folytatástól,
hisz anyagilag idegen pályán edzeni
és játszani túl nagy megterhelést jelentett volna a klubnak. Ugyancsak
befejeződött az idény a diák és a kadettcsapatok számára is, akikre még
a bajnoki küzdelmek hajrája és több
torna is várt volna. De hogy ne maradjanak teljesen jég és hoki nélkül,
bekapcsolódhatnak a losonci HC
edzéseibe, ahogy a konditeremben
is folytatódik az erőnléti felkészülés. A HKM vezetése köszöni mind
a szponzoroknak, mind a szurkolóknak az egész évi támogatást, s nagyon reméli, hogy az új évad némileg hosszabb lesz, mint az idei volt.
jdj

A
Tompa
Mihály
Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornatermében
második alkalommal
rendezett nemzetközi
kupát a helyi taekwondo klub, a Falcon,
amelyen mintegy 190
versenyző vett részt.
A hazai klub versenyzői 28 érmet szereztek,
s ezzel a negyedik helyen végeztek
az összetett csapatversenyben.
A rendezvény – amely egyúttal a
Szlovák Liga első fordulója is volt,
– ezúttal nélkülözte a külföldi versenyzőket, ugyanis a rimaszombati verseny időpontja egybeesett a
Török Nagydíjjal, amelyet Antalya
városában rendeztek meg, valamint
egy horvátországi versennyel. Bár
a szervezők azzal számoltak, hogy
200-300 között lesz a versenyzők
száma, a megjelent 190 versenyzővel (akik 11 szlovákiai klubot képviseltek) is elégedettek voltak – tájékoztatta portálunkat Robert Kuvik,
a szervezők egyike. A hazai Falcont
29 versenyző képviselte. A tornára
ellátogatott MUDr. Eidi Hakimi is,
a rimaszombati taekwondo megalapítója.

A hazai versenyzők 9 arany-, 14
ezüst-, s 5 bronzérmet szereztek, s
a klubok összesítésében a negyedik
helyen végeztek.
Aranyérmesek: Adam Oliver,
Viktória Krištofová, Lukáš Kurek,
Tomáš Kuvik, Michal Matuška, Sarah Sarvašová, Veronika Spodniaková, Pavol Vorlíček, Danny Zachar.
Ezüstérmesek: Dominika Bálintová, Laura Dávidová, Matúš Ďurica,
Teraz Ďuricová, Kristián Horváth,
Viktória Iždinská, Denis Kozlok,
Dominik Kuvik, Milan Lany, Lucia
Laššáková, Karolína Mravcová, Giovanni Slanec, Lea Szekerová, Denis Vorlíček.
Bronzérmesek: Veronika Belányiová, Kornélia Czeneová, Peter Lancko, Matej Matuška, Oliver Roško.
-rk-

Opaván és Selmecbányán úsztak

A Rimaszombati Úszóklub előbb a
csehországi Opaván megrendezett
nemzetközi versenyen képviselte a város színeit, ezt követően a
Besztercebányai Kupa első fordulóján vettek részt Selmecbányán.
A rimaszombati versenyzők nem
is okoztak csalódást, míg Opaván
egy ezüstöt, addig Selmecbányán
21 érmet, köztük kilenc aranyat
szereztek.
Opaván Marek Tengler állhatott fel
a dobogóra, aki 100 méteres gyorsúszásban a második helyen végzett, míg féltávon a negyedik lett.
Selmecbányán Tíz klub 175 versenyzője, köztük hat rimaszombati
vett részt az év első közép-szlovákiai versenyén – számolt be a rendezvényről portálunknak Klement
László, a Rimaszombati Úszóklub

elnöke. A hat versenyző közül öten
is éremmel tértek haza, közülük is a
legeredményesebben Sofia Klementová szerepelt, aki öt aranyérmet
úszott össze, míg Kristína Repková
négy aranyig, s egy ezüstig jutott.
Martin Tangler három ezüstöt, s két
bronzot, testvére, Marek egy ezüstöt, s négy bronzott szerzett, s Linda
Skrutekovának is jutott egy ezüst, s
egy bronzérem.
A lassú kezdet után a versenyzők
menetrendje az elkövetkező hetekben ugyancsak feszített lesz, már
a hétvégén Zsolnán találkoznak a
hosszabb távok (400, 800 és 1 500
m szerelmesei), míg az első hazai
versenyre március 4-én és 5-én kerül sor, amikor ismét megrendezik a
Barátság Kupát, amelyre külföldről
is várnak versenyzőket.
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Az U11-es csapat
is második lett Putnokon

Az MŠK legidősebb csapata, az
U11-es gárda is Putnokon vendégszerepelt egy nyolccsapatos nemzetközi tornán, amelyen bejutott
a döntőbe, de ott már nem bírtak
a nagyobb játékerőt képviselő
DVTK csapatával, s végül az U13as csapathoz hasonlóan a második
helyen végeztek.
Az MŠK eredményei: DVTK 0:3,
Tiszaújváros 4:3 (g.: Kurek A. 3,
Csízi K.), Kisvárda 4:2 (g.: Kurek
A. 2, Gombala A., Murányi M. 1),
Elődöntő: Junior Kassa 3:3 (g.:

Czízi, Murányi, öngól), büntetőkkel: 3:2
Döntő: DVTK 1:8 (g.: Gombala)
A torna végeredménye: 1. DVTK,
2. Rimaszombat, 3. Junior Kassa, 4.
Sajóvölgye, 5. KBSC, 6. Kisvárda,
7. Tiszaújváros, 8. Ózd

A rimaszombatiak összeállítása:
M. Banský, J. Kovács, R. Komora,
A. Kurek, A.Gombala, B. Zsóri, M.
Murányi, M. Rábely, S. Kuzma, M.
Korytiak, P. Czakó, K. Csízi; edző:
Marian Kudlík.
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