Az elmúlt napok
margójára

Véget ért az idei farsang is, elkezdődött a böjti időszak, s már várjuk a húsvéti ünnepeket.
Városunkban az idén is elbúcsúztatták a farsangot.
Gecse Attila felvétele

Figei Tibor a régió legjobb sportolója
Február 24-én Nagyrőcén 51. alkalommal
díjazták a Rimaszombati és a Nagyrőcei
járás legjobb sportolóit. Az ankéton sikeresen szerepeltek a rimaszombati sportolók is,
akik szinte az összes kategóriát megnyerték.
A legeredményesebbnek Figei Tibor bizonyult, aki a felnőttek mezőnyében győzött,
de különdíjat vehetett át a technikai sportok
kategóriájában is. A csapatok között a Falcon
győzött a Lokomotíva birkózói és a Bástya
Íjász Klub előtt. Az íjászklub versenyzője,
Kormoš Viktória nyerte a diákok versenyét.
Részletes képes beszámolónk a 10. oldalon
olvasható.
Peter Kminiak felvétele

Ilma Rakusa kapta
a Berliner Literaturpreist
A Rimaszombatban született magyar-szlovén származású
író, költő, műfordító és esszéista, Ilma Rakusa kapta idén
az egyik legtekintélyesebb német irodalmi elismerést, a
Berlini Irodalmi Díjat, a Berliner Literaturpreist.
A díjat odaítélő szakmai zsűri indoklásában kiemelte, hogy
Ilma Rakusa „meghatározó hangja a migráció tapasztalata
révén is formálódott soknyelvű közép-európai irodalomnak,
amelyet a nacionalista terror és a kommunista diktatúrák sora
a partvonalra szorított és kitörölt a köztudatból”. A 30 ezer
euróval járó díj idei nyertese irodalmi munkájában „érzékeny
és költői módon mutatja be Európa kulturális sokszínűségét és
sokszólamúságát” – tették hozzá.
Az eddigi díjazottak között van Ilija Trojanow, Christoph
Hein és az irodalmi Nobel-díjas Herta Müller. 2016 őszén
Ilma Rakusa átvehette szülővárosa polgármesterének, Šimko Józsefnek az elismerését is.

Különösen hektikus hetek
után vagyunk, nem egyszer
felmerült a shakespeare-i
„lenni vagy nem lenni” dilemma. Lefordítva rimaszombati viszonyokra, úgy
is hangozhatott volna: Kotlebával vagy nélküle. Még
pontosabban, jön-e Kotleba
Rimaszombatba vagy sem.
Nos, nem jön. Amíg az egyszerre megtáltosodott helyi politikusok egymást túllihegve adták
ki nyilatkozataikat, amelyekben patikamérlegen
próbálták megállapítani, ki is volt a nagyobb
gonosztevő, Tiso-e vagy Horthy, nos addig
Kotleba harc nélkül kúszik feljebb a politikai
ranglétrán, már dobogós helyen található, megelőzve Matovičot, Bugárt és Danko kapitányt,
s szorosan ott liheg Fico és Sulík nyomában. A
preferenciái rendkívül gyorsan emelkednek, s
nem gátolta meg ebben őt az a Kotleba-ellenes
hisztéria sem, amely Rimaszombatot jellemezte
az elmúlt napokban. Ellenkezőleg.
Nem is olyan rég az egyik közösségi hálón egyik
kommentárjában helyi politológusnak nevezett
valaki. Nem vágyom az ilyen címkézésekre, de
nem tagadom, van némi érzékem a politikához.
Ám nem kell ahhoz politológusnak sem lenni,
hogy lássuk, a jelenlegi kormánykoalíciót a mai
ellenzék képtelen leváltani. Még akkor sem, ha
nem lenne a jobboldal annyira megosztott. A választási matematika ugyanis világos, s Kotleba
10 (vagy még több) százaléka nélkül senki nem
tud 76 képviselőt bebiztosítani, amennyi egyébként minimálisan szükségeltetne a kormányalakításhoz. Így viszont fölösleges a Fico-kormány
leváltásáról ábrándozni. Amennyiben az ellenzék nem békül ki Kotlebával, Ficot nem lesz képes leváltani. S ez bizony így igaz, függetlenül
attól, szereti-e valaki Kotlebát vagy sem.
De mielőtt bárki is megvádolna azzal, hogy Kotleba híve vagyok – ami nem igaz –, nézzünk szét
a világban, hisz sokkal nagyobb veszély van kialakulóban. Ha tovább folytatódnak a jelenlegi
trendek Európában, ahogy nálunk is, nehogy a
következő választások után Kotlebának nyíljon lehetősége arra, hogy kiválassza a koalíciós
partnereit. S jelentkezők mindig akadnak, erről
a Bugár, Danko és Procházka típusú politikusok
sokat tudnának mesélni. Elég, ha csak a legutóbbi választások előtti fogadkozásukat – miszerint
a Smer-rel soha –, nem feledjük el...
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Rimaszombati aktuális

• Az elmúlt hetekben lábra kapott a hír, hogy márciusban több mint 200
embert készül elbocsátani a Yura Eltec, még az idén megszünteti rimaszombati telephelyét, s Szerbiába költözik. A rimava.sk internetes portál
megtudta, hogy a cég rimaszombati és nyustyai telephelyén jelenleg 840
alkalmazottat foglalkoztat, s bár egyes termékekre kisebb az igény, a cég
nem tervez nagyobb arányú elbocsátásokat, sőt, új termékek előállítására
is kaptak már megrendelést. A pánikot valószínűleg az váltotta ki, hogy
az év elején mintegy száz embert elbocsátottak, többnyire olyanokat, akik
próbaidő alatt voltak vagy lejárt a szerződésük. Lívia Koóšová, a rimaszombati Munka-, szociális- és családügyi Hivatal igazgatója sem erősítette meg a tömeges felmondásról szóló híreket.

• Összekötik Magyarország és Szlovákia között a villamosenergia-hálózatokat – jelentették be Pozsonyban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter látogatásán. A szerződés aláírásánál jelen volt
Peter Žiga gazdasági és Peter Kažimír pénzügyminiszter is. A szerződést
a két ország villamos energia-rendszer szolgáltatói írták alá. A szerződés szerint kér 2 400 kilovoltos hálózatot hoznak létre, az egyiket Bős,
Gönyű és Felsőgyőröd között, míg a másik Rimaszombat és Sajóivánka
között épül meg.

• Mivel aláírásra kerültek az
építkezési engedélyek,
megyei
támogatással június és augusztus
között elkészülhet
a várva várt körforgalom Tamásfala felé a Kishonti kétsávos úton.
• Három fordulón vannak túl a rájátszásból a VK Slovan női röplabdázói.
Sztropkón 3:0, 3:0 arányú vereséggel kezdtek, ezt három hazai mérkőzés
követte. A garamszentkeresztiek ellen 3:0, 3:0 arányú győzelmet arattak,
nem bírtak viszont az éllovas iglóiakkal, akiktől 0:3, 0:3 arányú vereséget
szenvedtek. Március 11-én, szombaton 14.00 órától a sztropkóiak következnek a Tom pa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornatermében.

• Február 18-án Prágában versenyzett Figei Tibor a cseh nemzetközi bajnokságon, ahol négy versenyszámban indult, s végül három arany-, s egy ezüstéremmel tért haza. Figei Tibor előbb a kodachi (rövid kard) kategóriában
próbálta ki a tudását, ahol a döntőig jutott, de lengyel világbajnok ellenfelétől 2:1 arányban kikapott, így ezüstérmet szerzett. A következő versenyszám
a tate kodachi (rövid kard–pajzs) volt, s itt egy másik lengyel ellenfél várt
rá a döntőben, akit 2:0 arányban legyőzött. Ezt követte a chocken morote
(rövid kard két kézzel), amelyben a döntőben egy cseh versenyzőt győzött
le 2:1 arányban. Negyedik versenyszámként Figei a tate chockent (hosszú
kard–pajzs) választotta, s ebben a számban is a döntőig jutott, ahol egy magyar színekben indult kóreai négy danos versenyzőt győzött le 2:1 arányban.
Figei bejutott a verseny abszolút döntőjébe, ahol az első fordulóban kikapott
a végső győztes kassai Lieskovskýtól. Figei legközelebb áprilisban lép tatamira, amikor Trencsénben, majd Kassán a Szlovák Liga vár rá. Júliusban a
lengyelországi világjátékokra utazik, míg októberben az Európa-bajnokság
következik Olaszországban.

Nem a Gömöri Hírlapot értékelték

• Csáky Pál Hit és hűség című drámáját mutatta be a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében a Boráros Imre Színház,
ezt követően az európai parlamenti képviselő Üzenet című kötetének
bemutatójára is sort kerítettek. A kötetben Csáky Pál a szlovákiai
magyarság nagy öregjeivel, Bartal Károly Tamással, Duba Gyulával, Erdélyi Gézával, Koncsol Lászlóval, Mács Józseffel, Szeberényi
Zoltánnal és Tőzsér Árpáddal beszélget. A kötetet Rimaszombatban
Dunajszky Géza és Erdélyi Géza mutatta be.

A rimaszombati Városi Hivatal
eladásra-bérlésre kínálja
1. Eladásra kínálja a Tormáson található egykori tekercselő műhely épületét. Kikiáltási ára: 84 200 €
2. Bérbe adja az egykori Nálepka Kapitány Kaszárnya területén található épületet. A bérleti díjat a város 2004/72-e számú általános érvényű
rendelete szabályozza.
A kérvényeket legkésőbb március 23-ig kérik leadni 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, 047/55 11 915, 0903/284
353, 0908/977 459) lehet.

Az elmúlt hetekben viharos vitát
váltott ki a Transparency International Slovensko városi lapokat
érintő felmérése, amely a Gemerské zvestit a 83. helyre rangsorolta.
Ezzel kapcsolatban közöljük Michal Piško programkoordinátor
levelét:
„Tekintettel arra, hogy nagyon időigényes projektről volt szó, nem
tudtuk személyesen megoldani,
hogy a kétnyelvű lapok esetében
mindként változatot megvizsgáljuk.
Önkénteseink erre csak ott kerítettek
sort, ahol a két változat együttesen
szerepel, mint történt ez például
Dunaszerdahely esetében. Ott, ahol
a városok az internetes oldalukon

külön szerepeltetik a két változatot,
csak a szlovák változatot értékeltük.
Ez történt Rimaszombatban is. Így
természetesen a portálunkon is csak
a Gemerské zvesti kiértékelése szerepel, nem a Gömöri Hírlapé. Itt az
érdeklődők átlapozhatják a vizsgált
lapokat, s hitelesen meggyőződhetnek arról, mit és milyen módszerekkel értékeltünk.
Teljesen egyértelmű, hogy azokban
az esetekben, ahol tükörfordításról
van szó, az értékelés vonatkozik
mindkét változatra. Ott viszont,
ahol nem egyezik, mint a Gemerské
zvesti és Gömöri Hírlap esetében,
az értékelés kizárólag a szlovák változatot érinti.”

A Petőfi szobornál emlékeznek
Március 15-én 16.30 órakor kezdődik az 1848/49-es megemlékezés
a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete szervezésében. Az ünnepi
műsor 17.30 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központ színháztermében, melyen a budapesti Erkel Ferenc Néptáncegyüttes előadása lesz
látható.

Gömöri Hírlap

Kovács Zoltán emlékére
Életének
75.
esztendejében
február 22-én
váratlanul távozott
közülünk
Kovács
Zoltán, a népszerű újságíró
és pedagógus, a
Gemerské zvesti és a Gömöri
Hírlap egyik alapító munkatársa.
Gyerekkora nagy részét Rimasimonyiban töltötte. Alapiskolai
tanulmányait Feleden fejezte be.
A rozsnyói Pedagógiai Középiskola elvégzése után egy zempléni
kisközségben kapott tanítói állást,
ahonnan katonai szolgálatra vonult, majd hazatért szülővárosába,
Rimaszombatba. A fiatal tanfelügyelő már akkor kacérkodott az
újságírással, első cikkei és fordításai az Építő című hetilapban jelentek meg. 1968 július elsején lett a
Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
belső munkatársa, főszerkesztő-helyettese. Az ország és a szer-

kesztőség augusztus 21-én történt
szovjet megszállása után néhány
illegális kiadványban próbálta tájékoztatni olvasóit a zűrzavaros
helyzetről. Mint később kiderült,
ez törte derékba ígéretes újságírói
pályafutását. A hetvenes évek elején ugyan a fővárosba „menekült”,
ahol a Szabad Földműves munkatársa lett, ám a politikai bosszú ott
is utolérte. Egyik napról a másikra került az utcára, majd hazatérvén csak nagy nehézségek árán
dolgozhatott fizikai munkásként
a Rimavan cégnél, később a Gömöri Nyomdában. Utóbbi munkahelyén, miután szakmát tanult,
gépi szedő-metőr szakmunkásként
dolgozott egészen az üzem privatizációjáig. A rendszerváltás után
rehabilitálták, taníthatott a Hviezdoslav utcai Magyar Tannyelvű
Speciális Alapiskolában, eközben
a kétszer is újjáélesztett városi
újság külső munkatársa volt. Olvasói különösen gazdasági témájú
írásait és szellemes bírósági riportjait kedvelték.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.
Hacsi Attila

Már Viera Topinková
is az égi társulatban játszik
Karol Machatával, Hana
Meličkovával, Ladislav
Chudíkkal,
Martin Gregorral, Zdena
Gruberovával
létezhetett egy színpadon a rimaszombati származású Viera
Topinková, aki február 27-én, 83
éves korában szintén felköltözött
az égi társulatba.
Viera Topinková 1933 június 27én született Rimaszombatban, itt
töltötte gyerek- és kamaszkorát,
ahol édesapja híres pékmester volt.
Mint mesélte, apja az első világégés után Morvaországból származott el vidékünkre, s itt ismerkedett meg a videfalvai származású
későbbi feleségével. Messze földön híres pékmester volt, a csehek
máig „topinka” néven ismerik a
friss pékterméket. Mind az apja,
mind az anyja megtanultak magyarul, sőt mivel pragmatikus emberek voltak, őt is magyar óvodába
íratták. A gimnázium színkörében
látta meg az eperjesi színház akkori igazgatója, s egyből szerződést
kínált neki. Négy év eperjesi létezés után szánta rá magát a főiskola
elvégzésére, de Andrej Bagar meglepődött, mit is keres a főiskolán
egy kész színésznő. A főiskola évei
alatt a Nemzetiben kapott kisebb
szerepeket, majd Budský egy na-

gyobb szereppel is meglepte Čapek
Fehér kór című darabjában. Ez el
is döntötte a sorsát, haláláig ki sem
tette a lábát az ország első társulatából, még pár éve is játszott kisebb
szerepeket.
De voltak az évtizedek során főbb
szerepek is, így Puck lehetett a
Szentivánéji álomban, Giannina
Goldoni Legyezőjében, Nagymama Mrožek Tangójában, ahogy játszott Václav Havel, Smoček vagy
Gogol darabjaiban is. A színpad
mellett nagyon szeretett rádiózni,
s az utóbbi években több jelentős
filmben, így a Tájképben, az Egy
fájó szív nyugalmában, ahogy
Chlumský Megszegett ígéret című,
Oscar-díjra jelölt filmjében is szerepet kapott, amelyben többek
között Kerekes Vicával és Samuel
Spišákkal játszhatott együtt.
2009-ben Cifruš István akkori
polgármester kezéből vehette át a
Városdíjat, s azon a nyáron találkozhattam vele egy pozsonyi kávéházban, ahol jó két órát beszélgettünk, többek között a rimaszombati
eszmélés éveiről, a szüleiről, a húgáról, aki a szpartakiádokat szervezte Rimaszombatban, a legendás
pékségről, a Nemzetiben eltöltött
évtizedekről, csodálatos kollégáiról, s az épp akkoriban forgatott
Megszegett ígéretről, hiszen neki
is fájó emlékei voltak azokról a
zűrzavaros, vérzivataros évekről.
Juhász Dósa János

Várják
a javaslatokat
a 2017-es
Városdíjra

A Város napján, május 5-én
az idén is átadják a Város díjait, amelyről a Városi Képviselő-testület dönt április 22-én
esedékes ülésén. Várják a polgárok javaslatait is, amelyet
március 24-ig (péntek) lehet benyújtani a Városi Hivatal vezetőjének, Szántó Istvánnak.
A képviselő-testület évente maximum három díjat oszthat ki, amelyet a város érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért, a város
hírnevének öregbítésért vagy a
város polgárainak érdekében végzett önzetlen önkéntes munkáért
ítélhet oda háromötödös többséggel egyénnek vagy csoportnak a
képviselő-testület. Kérik, hogy
a javaslattétel során részletesen
sorolják fel a városdíjra javasolt
egyén érdemeit.
A javaslatokat lezárt borítékban
Városdíj 2016 megjelöléssel az
alábbi címre várják: JUDr. Szántó
István, Városi Hivatal elöljárója,
Svätopluk u. 9, 979 01 Rimaszombat postai vagy a stefan.
szanto@rimavskasobota.sk e-mail címre.
A 2016-os Városdíjakat Korcsog
Péter pszichiáter, Oľga Bodorová
muzeológus és a Gömörország
negyedévi lapot gondozó Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület
kapták.
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Veres János
Álom

Glória játszott, előttünk táncolt,
bokán legyezte a réti virág,
orcája pirult, mint reggel az
égalj,
sörényként dobálta koromhaját.
Sokféle népfaj fiai voltunk,
germán fej villogott s ferde
szemek,
vártuk a csókját -kire repül rá?fölöttünk tétova fény remegett.
Glória táncolt, fürkészte, leste,
ki az, akiben régi seb ég,
s észrevett engem a sokadalomban,
a cigányos arcú, vézna legényt.
S láttam: már tudja, kit vigasztaljon,
hol csukott száj, mely érte kiált.
Hozzám libbent és engem csókol
meg,
szép Gömörország komor fiát.
* Február 28-án lett volna 87 esztendős a tornaljai születésű költő,
Rimaszombat jeles egyénisége.

Mintegy 500 modell
került kiállításra

A rimaszombati Városi Művelődési Központ mellett működő Modellezők Klubja hetedik alkalommal rendezte meg nemzetközi versenyét,
amelyre mintegy 200 modellező érkezett, s a szlovákiai versenyzők mellett Csehországból és Magyarországról is érkeztek résztvevők.
Az idei évfolyamon volt workshop Martin „Red” Kováč jóvoltából, megrendezték a Tiger 1 tank első évfolyamát, amelynek keretén belül a legjobb
tankot várták, ahogy nem hiányozhattak a két világháború rajongói sem,
akik számtalan korabeli fegyver, uniformis vagy jármű modelljét hozták el.
A fesztivál keretében bemutatkoztak a hazaiak is, a mintegy 40 fős klub
nagy többsége diák, de láthatták a nemrégiben az angliai Telfordban világbajnoki címet szerzett Pásztor István legújabb modelljeit is.
A fesztiválra jövőre 2018 február 17-én kerül sor.
Gecse Attila felvétele
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Kiút a jobb életbe Tamásfalán

Pár hónapja váratlanul átalakult
egy újságosbódé a Fő téren, s újságok és dohányáru helyett a várost
is reklámozó ajándéktárgyak kerültek a kirakatba. Az apró dobozok, üvegtárgyak és más szellemes
ajándékok felkeltették a város lakóinak, de a turisták érdeklődését
is. Mint kiderült, a boltot a Kiút
a jobb életbe PT. működteti, s a
boltban megvásárolható ajándéktárgyakat a szervezet maga állítja
elő, mégpedig többnyire hulladékokból.

dorral együtt intézi a társulás napi
ügyeit is. Az elnöki teendőket pedig
Szántó fia látja el, aki a nem messzi
mezőgazdasági iskolában végzett
autószerelőként, s most az érettségi megszerzésén fáradozik. „Két
éve felvettem egy közepes méretű
kölcsönt, hogy egyáltalán folytatni
tudjuk” – mondja Szántó, akinek
szemmel láthatóan szívügye ez a
vállalkozás, mintha csak be akarná
bizonyítani az államnak, hogy annak
minden akadékoskodása ellenére is
lehet(ne) ésszerűen is gazdálkodni.

kellett sehová. S most 25 év után
visszatért az eredeti szakmájába,
ahol dolgoznak megrendelésre is,
Tamásfalán nagyon sokan hordják
hozzájuk a megigazításra váró ruhát,
szakadt göncöt.
A városrészi bizottság is elégedett

Halott a jelenlegi rendszer

A szervezet tamásfalai központjában Maxi kutya fogad, vakkant
egyet-kettőt, de aztán már csak a
farkát csóválja. Szántó Sándor, a
Kiút a jobb életbe PT. alapítója, lelke, mindenese fogad a múlt század
második felében épült, s felújításra
váró épületben, amelyben jártam
már nem egyszer, mivel a tamásfalai városrészi bizottság itt ünnepli a
nőnapot, s más jelesebb alkalmakat.
A Kiút a jobb életbe nem egy vadonatúj társulás, még 2005-ben alapította Csobo Alica és az Ózdról családi okokból áttelepült Szántó Sándor.
Hittek abban, hogy az itt élőknek is
joguk van az értelmesebb életre, s
nem kell ahhoz több száz kilométerre költözniük, hogy emberhez méltó
életet éljenek. A szlovák állam sem
előtte, sem azóta nem tett sokat a
történethez, de ők nem adták fel,
munkahelyeket teremtettek, s még
az állam által kitalált, semmiről sem
szóló ún. aktivációs munkát is megpróbálták élettel megtölteni.

„Napi kapcsolatban vagyunk a
munkaügyi hivatallal, s felvállaltuk
a Dúsa úti és tamásfalai munkanélküliek koordinálását is” – mondja
Szántó Sándor, aki végigvezet az
épületen, s az egyes műhelyeken.
Az emeleten elsősorban lakberendezés-kiegészítőket és ajándéktárgyakat állítanak elő, míg a földszinti helyiségben levestészta készül.
Minden munkalehetőséget felhasználnak, amit a hivatal kínál, az önkéntes munkától kezdve az Esélyt a
munkára programig. „Csak az a baj,
hogy mindegyik program véges, s
mire sikerül betanítani az embereket, addigra lejár a szerződésük”
– mondja Szántó, akinek az év elején még 15 betanított embere volt,
de március elsejétől már csak öt
maradt. Szántó pár éve kidolgozott
hosszú távú szociális programot is,
de az egyik szlovákiai szakember
szerint mindez legfeljebb diplomamunkának lenne jelen pillanatban
alkalmas, mivel gyökereiben változtatná meg a jelenlegi szociális rendszert. 1989 óta több generáció nőtt
már fel, akik nem dolgoztak egy percet sem, s nem egy fiatalember akadt
a Dúsa úton, aki nem hitte el, hogy
tisztességes munkából meg lehet
élni. Mi az a bér? – kérdeztek vissza,
hisz megszokták, hogy segélyből és
némi koldulásból vagy alkalmi fekete munkából sokkal jobban meg
lehet élni mint becsületes munkával
keresett fizetésből. Szántó programja szerint civil szervezetek kapnának
pénzt, akik például a városi hivatal

Példás együttműködés
Csobo Alica abban az időben városi képviselő is volt, s így szinte
önként adódott az együttműködési
lehetőség a városrészi bizottság és
a társulás között. Ez a kapcsolat az
idők során elmélyült, s nem törte
meg Csobo Alica váratlan halála
sem. A városrész jelenlegi képviselőivel (Jozef Tóth, Cziprusz Zoltán
és Sliva Tamás) is remek a kapcsolat, Jozef Tóth felesége Szántó Sán-

felügyelete alatt 3-5 éves ciklusokon
keresztül foglalkoznának hátrányos
helyzetű emberekkel. Természetesen több feltételnek is meg kellene
felelniük azoknak, akik a program-

ban részt vesznek, így elsődleges a
gyerekeik kötelező iskolalátogatása
(ennek elmulasztása a programból
való kizárással, így a támogatás
megvonásával is járhat), de a felnőttek kötelező oktatása (természetesen
olyan szakmák elsajátításáról lenne
szó, amelyre igény is van) és a társadalomba való reintegrációja szintén
a program részét képeznék, ahogy
Szántó szerint nagyon fontos az is,
hogy senki semmit ne kapjon adományként az államtól, ahogy jelenleg ez történik, s így nincs is becse
semminek, lásd. például a szociális
lakásokat is, amelyeket pár év alatt
lelaknak, hisz biztosak benne, hogy
úgyis kapnak másikat. Szántó nagyon jó példának tartja a Magyarországon már működő önfenntartó falukat, s el tudná képzelni azt, hogy a
segélyre szorulók odahaza a kertjükben dolgoznák le a kiszabott munkaidőt, s így önmagukat is eltarthatnák
zöldségekkel (esetleg állatokkal), de
akár a közösségnek is jutna belőle.

Szántó mellett a társulás másik motorja Helena Tóthová, a városrészi
bizottság elnöke, aki nem is titkolja, hogy remek az együttműködés a
két szervezet között, s mint bevallja, van még bőven tartalékuk. Úgy
léteznek, mint egy nagy család, s
ahogy meséli, éjjel-nappal a tamásfalaiak érdekében dolgoznak. „Nem
egyszer kiabálnak be még ünnepnap
is az ablakunkon, hogy erre vagy
arra lenne szükségük.” Nagyon jó
a kapcsolatuk a várossal és a három
helyi képviselővel is, s nagyon sok
tervük van, amit a közeljövőben
szeretnének megvalósítani. Az épületre is ráférne már egy alaposabb
felújítás, de használják a kertet is,
ahol évek óta haszonnövényeket
termelnek. S kisebbfajta játszóteret
is szeretnének kialakítani, s havonta
egyszer kézművespiacot is terveznek működtetni. Nagy vágyuk, hogy
megszervezzék a Tamásfalusi napokat is, s ehhez és a többi tervükhöz
is várják más szervezetek csatlakozását is.

Már a nőnapra készülnek
Évek óta hagyomány, hogy a Kiút a
jobb életbe a városrészi bizottsággal közösen köszönti a tamásfalai
hölgyeket, s az idén sem lesz ez
másképp. Már készül az ajándék,
amely nem más, mint egy, eredetileg zöldségesláda deszkájából elkészített kedves kis üzenet, amelynek
lesz magyar és szlovák változata
is. „Nem is gondolná, hogy szinte kizárólag hulladékokból dolgozunk, kidobott zöldségesládákból,
üvegekből, szórólapokból. Mit
gondol, mi lehet ezen az üvegen a
díszítőanyag?” – vizsgáztat Szántó,
de miután fogalmam sincs, mosolyogva válaszolja meg a kérdését:
tojáshéj, amelyet a tésztaműhelyből
„kölcsönöznek”. Benyitunk a szabóműhelybe is, ahol két varrónő serénykedik, épp gyerekotthonoknak
varrnak papucsokat. Az egyik varrónőtől, Révész Mártától megtudom,
hogy eredetileg varrónőnek tanult
ki, de később biztosítási ügynökként
dolgozott, de ötven felett már nem

Ami pedig a kézművestermékeket
illeti, ugyan az első hónapok még
nem voltak nyereségesek, hisz nagyjából annyi bevétel jött be az eladott
termékekből, amely a bódé bérleti
költségeit fedezte, de derűlátóak, s
tervezik, hogy idővel az internetes
piacot is beindítják. „Voltak osztrák
és angol vevőink is, akik szívesen
vásároltak a várost is reklámozó
termékeinkből” – teszi még hozzá
büszkén Szántó Sándor, akik tavaly
a Városháza galériájában is bemutatkoztak. De megtaláljuk a társulást
a www.vplz.sk oldalon is, ahonnan
tájékozódhatunk a legfrissebb terveikről és aktivitásaikról is.
Kép és szöveg: jdj
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Farsangoltak a református gimisek

Ahogy már hagyománnyá vált,
az idén is nagyszabású kultúrműsorral készültek a Tompa Mihály
Református Gimnázium tanulói,
melynek Farsang nevet adtak.
A műsor különböző műfajokon
vezette végig a nézőket, amelyben
a diákok megmutatták, hogy nem
csak modern- és néptáncolni,
énekelni és verset mondani tudnak, de merészen és ízléssel tudják használni a nem tradicionális
hangszereket is, amely kerek produkcióvá állt össze.

2002-ben a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és az akkori Ferenczy
István Alapiskola közösen
vállalta fel egy országos jellegű levelező verseny szervezését (Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny),
mellyel városunk híres szülöttjére, egyben az iskola névadójára kívántak emlékezni
és emlékeztetni.
A verseny a szlovákiai magyar
alap- és középiskolák tehetséges tanulói számára biztosít
megmérettetési lehetőséget és
ad teret rajztehetségük bemutatására. A meghirdetett témákra
beérkező pályamunkákat háromtagú szakmai zsűri értékeli. A díjátadó ünnepségnek
és a legjobb pályamunkákból
készített kiállításnak a Tompa
Mihály Alapiskola épülete ad
otthont, a későbbiekben pedig
a kiállítás anyaga a Tompa Mihály Országos Verseny idején
tekinthető meg a rimaszombati
kultúrotthonban.
A versenybe minden évben
három témában készülhetnek
rajzok, festmények különböző
technikákkal. Az idén 33 iskola
nevezett be, ahonnan 191 rajzot
és festményt értékelhetett a háromtagú zsűri: Marian Lacko,
a rimaszombati Művészeti
Alapiskola igazgatója (elnök),
Nagyferenc Katalin, szobrász
és Vaskői Károly nyugalmazott pedagógus. A 2016/17-es
tanévben meghirdetett témák
szorosan kötődtek Tompa Mihály és Arany János bicente-

náriumához:
Tompa-portrét,
Toldi-illusztrációt, valamint a
szülőföldet bemutató tájképet
készítettek a versenyzők.
A régió versenyzői közül az
egyik legjobb eredményt az I.
kategória 1. témájában (Tompa portré) induló Oláh Marian
érte el, aki megnyerte a kategóriáját. Ugyanitt a 2. témában a gömörsídi Berky Mária
a második helyen végzett. A II.
kategória 2. témáját (Szülőföldem szép határa) választó feledi
Zagyi Klaudia szintén győzött,
itt megosztozott a harmadik
helyen a rimaszombati Szabó
Fanni (Tompa Mihály Református Gimnázium) és Miklovics Mercédesz (Tompa Mihály
Alapiskola).
A II. kategória 1. témájában
(Tompa Mihály portré) benevező Góbis Réka (Tompa Mihály
Református Gimnázium) a második helyen végzett. Második
helyet szerzett a II. kategória
3. témájában (Toldi) induló
Rácz Tamás, aki a rimaszombati Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola tanulója. A III.
kategória 1. témájában (Tompa
portré) induló Ternák Annamária és Ferkó Cyntia (mindketten
a Tompa Mihály Református
Gimnázium diákjai) a harmadik
helyen végeztek. S még egy rimaszombati helyezés: a III. kategória 2. témáját (Szülőföldem
szép határa) választó Bálint
Valéria (Tompa Mihály Református Gimnázium) a harmadik
lett.
sz

Az első szakaszban ismert versek
és azok kortárs költők által írt humoros átiratai hangzottak el. Bekerültek a műsorba Shakespeare,
Balassi Bálint, Tóth Árpád és Petőfi Sándor és Arany János versei.
A klasszikus versek ellenpólusaként a diákok Bereményi Géza,
Orbán János Dénes, Lackfi János
és Varró Dániel verseit mondták
el. Ebbe a szakaszba épültek be
a különböző műfajú zenei részek
a raptől az akusztikus zenén keresztül a zongoraszólóig. A műsor
második szakaszában a táncon, a
mozgáson volt a hangsúly. Az alsó
tagozatosok és a felső tagozatosok
is előadtak egy-egy akrobatikus
elemeket tartalmazó modern táncot.
A legfiatalabbak egy népdalfeldolgozással készültek. Előadás közben

azokat a hangszereket használták,
amelyekkel a zeneórákon végzik a
ritmusgyakorlatokat. Az este legdinamikusabb része a néptánc volt,
amit zárásként keringő követett.
A néptáncosok vasvári verbunkost és gömöri táncokat táncoltak.
A most előadott koreográfiát az iskolai néptánc körön tanulták meg.
A verseket Majercsík Mária és
Károlyi Katalin irányítása mellett
a VI.O és 2. osztály diákjai válogatták. Az összekötő szövegeket
Tari Mária írta. A népdalt Katarína
Pivníková vezetése alatt tanulták
a gyerekek. A modern táncok koreográfiáit Gál Laura, a néptánc és
keringő koreográfiáját pedig Csízi
Zoltán készítette. A zenész lányok
két zenekarban is dolgoznak együtt,
az egyik a Tűzvirág nevű együttes,
amellyel megzenésített verseket
énekelnek. Ezen kívül a rimaszombati református gyülekezet dicsőítő
csoportjában is zenélnek.
Molnárné Pelle Beáta igazgatónő
köszöntő beszédében elmondta,
hogy a szándék a Farsang műsorával nem csak egy kulturális műsor
összeállítása, hanem jelentősége
a közösségépítő erejében rejlik.
A jelenlévőket az iskola a műsor
után fánkkal vendégelte meg egy
kötetlen beszélgetés keretén belül.
gomorilap.sk, fotó: gecse

Arany János – 200!

Nagyszalontán, a költő szülővárosában Áder János magyar
köztársasági elnök részvételével
megnyílt az Arany János-emlékév. A legendás magyar költőtriász (Arany János, Tompa Mihály, Petőfi Sándor) legidősebb
tagja 1817 március másodikán
született, pár hónappal megelőzve a rimaszombati Tompa Mihályt.
Szegény református családba született, szüleinek késői gyermeke
volt, akik féltő gonddal nevelték,
hiszen a tüdőbaj miatt kilenc testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban igazi csodagyerek
volt, már tizennégy éves korában
segédtanítói állást tudott vállalni, és támogatta idősödő szüleit.
Az anyagi javakban nem dúskáló
családi háttér ellenére olyan nagy
és sokoldalú szellemi műveltségre
tett szert, hogy felnőtt korára a latin, a görög, a német, az angol és
a francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, és jelentős fordítói
munkát is végzett. Arany a magyar
nyelv egyik legnagyobb ismerője
és páratlanul gazdag szókinccsel

rendelkezett, s műveiben 60 ezer
körüli egyedi szót használt, ezzel
messze fölülmúlta költőtársait. Irodalmi pályafutása 1845-ben Az elveszett alkotmány című szatirikus
eposszal indult, de igazán ismertté
az 1846-ban készült elbeszélő költeménye, a Toldi tette. Az 184849-es forradalom és szabadságharcban nemzetőrként vett részt,
majd a Szemere Bertalan által vezetett belügyminisztériumban volt
fogalmazó. A bukást követően egy
ideig bujdosott, ám végül elkerülte
a megtorlást, és Nagykőrösre költözött, ahol 1851 és 1860 között
tanári állást tudott vállalni. Az élete teljesen megváltozott, amikor a
Kisfaludy Társaság igazgatónak
választotta, és Pestre költözött,
ahol egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári tisztét is
ellátta. Balladái és Őszikék ciklusa, amelyet kapcsos könyvébe a
Margitsziget fái alatt írt, a magyar
irodalom féltett kincsei. Nagy barátság fűzte Tompa Mihályhoz és
a nála hat évvel fiatalabb Petőfi
Sándorhoz, még költői versenyt is
vívtak egymással.

kgj
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Szlovákia jövője az EU és a NATO jövője
Nagy érdeklődéssel kezdte az idei
első előadását a 2014 óta működő, és a Tompa Mihály Klub
szervezésében megvalósuló Rimaszombati Kávéház. Ezúttal a
rimaszombati születésű Ondrejcsák Róbert védelmi államtitkár
volt a vendég, aki többek között
Szlovákia kül- és biztonságpolitikájáról, valamint az aktuális
nemzetközi kihívásokról osztotta
meg gondolatait Hangácsi Istvánnal. A közönség felettébb aktívan
kapcsolódott, így kiváló hangulatban telt a mintegy két órás beszélgetőest.
Gyakran nem is tudatosítjuk, hogy
a világ szerencsésebb felén élünk.
Gömörre nem jellemzőek a szélsőséges időjárási viszonyok, a vidék bővelkedik tiszta ivóvízben
és termékeny földekben is. Ugyan
lehetne jóval több munkahely és
jobb út, illetve vasúthálózat, de ha
lassan is, észlelhetőek a fejlődés
jelei. Nem érint minket az éhínség, nincsenek halálos járványok
a régióban, és ami még fontosabb:
1945 óta nem érte egyetlen háborús
konfliktus sem a térséget. Szerintem ezek alapján szerencsések vagyunk. Ugyanis Rimaszombattól
alig pár száz kilométerre, keletre,
a Szlovákiával határos Ukrajnában, egy háború zajlik az oroszok
és az ukránok között, amely százezrek mindennapjait keseríti meg.
Miközben akadoznak az alapvető
szolgáltatások, mindent áthat a vak
gyűlölet, ártatlan civilek esnek áldozatául egy-egy erőfitogtató támadásnak, szép lassan ellehetetlenül
a térség békés jövőjének látképe.
Nagy kincs a biztonság, és mint tapasztalható: könnyű eljátszani, de

Restaurált
nyomtatványok

nagyon nehéz újra kiépíteni.
Mit tehet egy kis ország egy ilyen
helyzetben? Ondrejcsák Róbert
szerint egyértelműen meg kell erősíteni a jelenlétet Ukrajna környékén és a Baltikumban, a NATO-EU
tagállamok közös szolidaritás vállalásai révén. Ezért készül mintegy
150 szlovák katona a balti régióba,
hogy a szövetségesekkel együttesen biztosítsák a régió biztonságát
a határ másik oldalán álló orosz
csapatokkal szemben. Az államtitkár elmondása alapján minimális
annak az esélye, hogy Oroszország
nyílt katonai konfliktusba kerüljön
az EU és NATO tagállamokkal. Ez
ugyanis egyszerre jelentene háborút az USA-val is. Európa biztonsága továbbra is elképzelhetetlen
Washington közbenjárása nélkül
1945 óta. Egy közös európai hadsereg gondolata már régóta létezik,
ám annak fenntartása és fejlesztése
hatalmas költségeket róna a tagállamokra, miközben az amerikai jelenlét bizonyos értelemben kényelmesebb és olcsóbb is.
Ondrejcsák szerint ugyanakkor
Moszkva célja egyértelműen e
szervezeteken belüli kölcsönös bi-

zalmatlanság kialakítása, amellyel
egyszerre tudja meggyengíteni a
legnagyobb vetélytársait, valamint
egyenkét lenne képes egyezkedni a
tagállamokkal különböző gazdasági ügyeletekben. Az EU tagállamok
ugyanis gazdaságilag együtt többszörösen erősebbek az oroszoknál,
akik csak katonailag tekinthetően
nagyhatalomnak. Az ukrán-orosz
konfliktus miatt több mint két éve
életbe lépett EU-s gazdasági szankciók jelentős problémákat okoznak
Vlagyimir Putyinnak, így az orosz
vezetés is komolyan érdekelt a
konfliktus hosszabb távú rendezésében.
A Rimaszombati Kávéház március
10-én ismét várja az érdeklődőket, ugyanis a szervezők az Új Szó
(Szalay Zoltán és Bőd Titanilla) és
a Vasárnap (Cs. Liszka Györgyi)
szerkesztőit látják vendégül. A beszélgetés alkalmával a közönség
megismerheti egy napilap és hetilap
készítésének hátterét, és a kifejthetik véleményüket a sajtótermékekkel kapcsolatosan.
Hangácsi István,
a Tompa Mihály Klub elnöke

A Gömöri Dombvidék madarai

Rövid időn belül már a harmadik
madarakkal foglalkozó kiállítását nyitotta meg a Gömör-Kishonti Múzeum, amelynek legújabb, május 10-ig látogatható
tárlata a Gömöri Dombvidék
madárvilágát mutatja be, s április hó folyamán akár előadást is
meghallgathatnak a témában.

A hónap
műtárgya:

Az ún. Gömöri Dombvidék (98,5
km2) nagyobb része a Nagyrőcei és
a Rimaszombati járás területén fekszik, kisebb része a Rozsnyói járáshoz tartozik. Itt végeztek az elmúlt
évben ornitológiai vizsgálatokat,
s ennek eredményeit mutatja be a
múzeum új tárlata (Gálffy Mónika
összeállításában), amely paneleken,
fényképeken
és kitömött
madarak segítségével
számol be a
madárszámlálás eredményeiről.
A felmérés
129 madárfaj
létezését mutatta ki, ezek

közül 90 madárfaj költ is a területen. 19 vándormadarat és 13 telelő madarat is találtak, ez utóbbiak
főleg télen látogatnak el a területre.
A madarak többsége, 77 az énekesmadarak közé tartozik. Csak az érdekesség kedvéért jegyezzük meg,
hogy a dombvidék területén 33 emlős is előfordul (köztük 13 denevérfaj), amelyek közül nem hiányzik a
farkas, de medvével is találkoztak
már. A madarak többsége rendszeres fészkelő, de vannak olyanok is,
amelyek csak elvétve fészkelnek
a területen. A kis őrgébics fészkét
először 2016-ban találták meg Hubónál. De a ritkaságok közé tartozik a fekete gólya, a gyurgyalag, a
haris és az örvös légykapó is.
jdj, fotó: Ferleťák Júlia

Hét régi, a 17-19. századból
származó nyomtatványt is
restauráltak tavaly A Művészetek Támogatásáért Alap
jóvoltából a Gömör-Kishonti Múzeumban, amelyet
márciusban a nagyközönség
is megtekinthet.
A Gömör-Kishonti Múzeum
2016-ban mindösszesen 12
600 eurós támogatáshoz jutott, amelyet 17-19. századi
régi nyomtatványok felújítására használt fel. Mint lapunknak Iveta Krnáčová, a
múzeum könyvtárosa elárulta,
a régi értékes nyomtatványok
felújítását Štefan Kocka restaurátor végezte el, s a restaurálás után ismét azokat a kutatók ismét tanulmányozhatják.
A márciusi kiállítás része a
restaurálási munkák leírása
is. A Gömör-Kishonti Múzeum könyvtára 45 242 könyvet, nyomtatványt, újságot
őriz, míg a történeti részlege
32 843 nyomtatványt a 16.
század elejétől egészen a 20.
századig. A gyűjtemény többnyire adakozók jóvoltából
gyarapodott, s ezek a régi kiadványok időnként felújításra
szorulnak. A 2005 és 2015
közötti időszakban különböző
projekteknek köszönhetően
sikerült a könyvtár klimatizációját megoldani, s ez alatt az
idő alatt 151 károsodott régi
nyomtatványt sikerült felújítatni.
jdj
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Farsangi bálok, évzárok és rendhagyó tanórák
Mire e lapszámunk megjelenik, már javában benne vagyunk a böjti időszakban, s lassan mindenki várja a tavaszt és a húsvéti ünnepkört. A február tele volt bálokkal, báloztak Rimaszécsen és Balogfalán is, Almágyban a nyugdíjasok ünnepeltek, s többnyire lezajlottak a Csemadok évzárók
is (Rimaszombatban március 17-én tartják). S a kormány jóvoltából az idén is nagyon sok diák vehetett részt a sítanfolyamokon. A februári hónap
eseményeiből válogattunk.

A kormány és az időjárás is segített a síelni vágyó diákoknak, így nagyon
sok olyan diák is részt vehetett az alapiskolák és középiskolák számára
szervezett sítanfolyamokon, akiknek az anyagi helyzete ezt egyébként
nem engedte volna meg.

Uzapanyiton a napokban tartotta esküvőjét lapunk egykori szerkesztője,
Homoly Erzsébet, akit a nemesradnóti Pósa Dénes, a Magyar Közösség
Pártja regionális politikusa vezetett oltár elé.
Volt kolléganőnknek szívből gratulálunk!

Rimaszombatban és Füleken tartott rendhagyó tanórát a Vekker Műhely.
A Tompa Mihály Református Gimnáziumba az identitás kérdéseit feszegető
színházi nevelési előadásukat hozták el.

A Szövetség a Közös Célokért a házasság hete alkalmából február 19-én
vasárnap, 13.00 órától Nemesradnóton a Lidike Pihenőházban közösségi
akciót szervezett. A házasság szerelmes szövetsége címmel Nt. Agócsné
Galgóczy Tímea tartott előadást, majd házassági áldás kívánás, csigacsináló és mozidélután következett. A vásznon a Szerelempróba kockái peregtek, s
közben a szorgos kezek alatt pedig a tésztakockákból csigák keletkeztek.
A Ganevia Galéria idei első
kiállítása szokás szerint a
Művészeti Alapiskola által
szervezett Újévi üdvözletek című
országos verseny győztes anyagát mutatta be.

Az év első hónapjaiban összegezték tevékenységüket a régió civil szervezetei is, Almágyban a nyugdíjas
szervezet, Ajnácskőn pedig a Csemadok alapszervezete tartotta évzáróját.

A fülekpüspöki Varga László után a
ceredi Füzesi Szabolcs is szerencsét
próbált a Magyar Televízió Maradj
talpon! című népszerű vetélkedőjében. Utóbbi volt a sikeresebb, hiszen
talpon maradt, s 250 ezer forinttal
lett gazdagabb.
Összeállította: jdj, fotó: a szerző és archív
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Március 10.:
Találkozzon az Új Szó és a
Vasárnap munkatársaival!

Szalay Zoltán és Bőd Titanilla (Új Szó), valamint Cs. Liszka Györgyi és
Mezei Nagy Edit (Vasárnap) lesz március 10-én, pénteken a rimaszombati
Rimaszombati Kávéház vendége a Három Rózsa Kávézóban.
Lapunk a rendezvény médiapartnere

Március 17-ig lehet pályázni
az oktatási támogatásra
Az elmúlt években az eredeti összegnél kevesebb, mindössze 55 eurót
kaptak oktatási támogatásként a Bethlen Alaptól azok, akik magyar
alap- illetve középiskolába, valamint óvodába járnak. Ha minden igaz,
az idén már ismét a 75 € jöhet a bankszámlára. A kérvényeket a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez március 17-ig kell benyújtani.
A Bethlen-támogatás összege 22 400 forint, ami nagyjából 75 eurónak felel meg. A támogatásra jogosultak azok az óvodáskorú gyerekek is, akik a
2016/2017-es tanévben magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, valamint
azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1998. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, s alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják.

Határon túli ifjúsági közösségeket
támogat a magyar kormány
Százmillió forinttal támogatja a magyar kormány a külhoni ifjúsági
közösségeket. A határon túli civil szervezetek és egyházi jogi személyek
március 18-ig kérhetik ifjúsági programjaik támogatását. A pályázatra
a legkülönfélébb tevékenységet végző szervezetek jelentkezhetek kulturális, hagyományőrző, közösségi programokkal.

A VMK ajánlja

A jelentkezés feltétele, hogy a szervezetek tevékenységének célcsoportja a
15 és 29 év közötti korosztály legyen. A vissza nem térítendő támogatás 600
ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet, az önrész nem feltétel. A program
célja a határon túli magyarság szülőföldön maradásának támogatása. Szeretnék erősíteni a fiatalok magyarságtudatát, hogy anyanyelvükkel együtt megőrizzék és később továbbadják azt a következő generációknak.
A programot tavaly hirdették meg először. A tavalyi felhívásra 291 pályázat
érkezett, és 88-at támogattak az akkori, 50 millió forintos keretből.
Részletek itt: www.bgazrt.hu

hu.rimavskasobota.sk

Március 13.:
Módszertani napot
tartanak a zeneiskolában

Harmadik alkalommal rendeznek módszertani napot március 13-án, hétfőn a
rimaszombati Művészeti Alapiskolában
a zongoratanárok részére – tájékoztatta
portálunkat Kónya Lívia, az intézmény
igazgató-helyettese. A mintegy 40 résztvevőnek Mária Dravecká kassai professzor
tart előadást a 20. századi komolyzenéről,
ezt követően a résztvevők komolyzenei
koncerten vehetnek részt, amelyen közreműködik Anton Fuchs, Baráz Ádám és
Arisa Yajima.
A módszertani nap 08.30 órakor kezdődik Mária Dravecká előadásával, míg
a koncertre a Művészeti Alapiskola koncerttermében kerül sor 13.00 órai
kezdettel. A koncerten a kassai Konzervatórium diákja, Anton Fuchs mellett
bemutatkozik Baráz Ádám zeneszerző, zongoraművész és Arisa Yajima zongoraművész is, akiknek az előadásában Debussy, Sosztakovics, Prokofjev,
Poulenc, Vlahek és Baráz Ádám művei hangzanak el.

Testvér-települési
programokat támogatnak
Kétszázmillió forintnyi támogatást szán testvér-települési programok
megvalósítására a nemzetpolitikai államtitkárság, melynek fő célja a
magyar-magyar kapcsolatok erősítése. A magyarországi önkormányzatok és kárpát-medencei országok, így Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, de Ausztria önkormányzatai között is
a meglévő együttműködések elmélyítését kívánják elősegíteni, továbbá a
tapasztalatcserét és a tudás átadását ösztönözni. A megvalósítási időszak
2017. május elsejétől 2018. április 30-ig tart, a benyújtási határidő pedig
közép-európai idő szerint március 31., 14.00 óra.
Szeretnék a magyar történelemhez fűződő eseményeket és a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, közösen megvalósítandó programokat támogatni, sőt, a
testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködését is segíteni. Támogatni kívánják továbbá kulturális örökségünk ápolását, a kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységeket és új testvér-települési kapcsolatok kiépítését.
A felhívásra magyarországi települési önkormányzatok jelentkezhetnek, és
a pályázatban be kell mutatniuk, hogy mely – legalább egy – határon túli
településsel együttműködve kívánják a programot megvalósítani. Olyan önkormányzatok is pályázhatnak, amelyeknek még egyáltalán nincs testvér-települési kapcsolatuk, de szívesen hoznának létre ilyet. Az idén már a megyei
önkormányzatok is pályázhatnak. A vissza nem térítendő támogatás összege
ötszázezer forinttól 2,5 millió forintig terjedhet, s összesen kétszázmillió
forintnyi támogatást fognak szétosztani. Az elnyert támogatásból a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés,
szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai) finanszírozhatók.

Felhívás a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok XXIII. Országos
Találkozójára

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége április 8-án és 9-én Rozsnyón „A személyre szabott tanulást támogató iskolafejlesztések” címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok XXIII. Országos Találkozóját. A rendezvényen
átadásra kerülnek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által
alapított díjak, köztük a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj is. Jelentkezni
az SZMPSZ honlapján www.szmpsz.sk és Facebook oldalán keresztül
kizárólag elektronikusan lehet március 20-ig.
A konferenciára minden érdeklődő pedagógust szeretettel várnak a szervezők. A pedagógustalálkozó részvételi díja SZMPSZ tagoknak 7 €, nem tagoknak 14 €. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 035/771 3572,
035 771 4755, 0907 111 455.
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A rimaszombati ŠKP
csapata az idén is tornagyőztes

2009 február 20-án Jánosiban
máig tisztázatlan körülmények
között tragikus gyilkosság áldozata lett Július Nôta futballkapus,
edző, a rimaszombati MŠK egykori erőssége, akkori kapusedzője, aki Diósgyőrön és Zalaegerszegen, de a budapesti Vasasban
is védett. Tiszteletére Feleden
évente veterán labdarúgó tornát
rendeznek, amelynek idei évfolyamára február 18-án került sor.
A tornát, megvédve tavalyi címét, a rimaszombati ŠKP csapata
nyerte.
Az elmúlt években általában hat
csapat indult az emléktornán, az
idén viszont egy losonci és egy magyarországi (Tápiószecső) csapattal
bővült a mezőny, így a nyolc csapatot két csoportra osztották, akik 18
perces mérkőzéseken (térfélcsere
nélkül) csaptak össze. A megnyitón
Mihályi Gábor feledi polgármester
köszöntötte a csapatokat, aki külön
örömét fejezte ki, hogy immár nemzetközivé lett a torna, s külön üdvözölte Július Nôta özvegyét és két
fiát, akik szintén eljöttek a tornára.
A nagyobbik fiú viszi tovább apja
tehetségét, hiszen Besztercebányára jár sportgimnáziumba, s a helyi
Dukla korosztályos csapatának a
kapuvédője. Ahogy lapunknak elmondta, szeretne apja nyomdokaiba
lépni, s akár a válogatottig is eljutni.
A gimnázium befejezése után ez irányú tanulmányokat szeretne folytat-

ni, s edzői oklevelet szerezni.
A torna elején semmi sem utalt arra,
hogy a címvédő rimaszombati ŠKP
megtudja védeni a címét, ugyan a felediek elleni nyitómérkőzést 0:1-es
hátrányból még megnyerték, ahogy
a jánosiakat is simán legyőzték, de
a Matyas csapatától kikaptak, így a
csoportjukban csak a második helyen végeztek. A B csoportban a két
újdonsült csapat vitte a prímet, bár
a mezőny kiegyensúlyozottságára
jellemző, hogy a losonci Keram két
döntetlennel végzett az első helyen,
míg a tápiószecsőiek 50 százalékos
teljesítménnyel is besurrantak az
elődöntőbe, ugyanis a két hárompontos csatáját ők nyerték a rimaszombati MŠK ellenében. Az elődöntőben aztán már az A csoport két
továbbjutója hengerelt, s Matyas a
tápiószecsőieket, míg a rendőrök a
Keram csapatát ütötték ki, így a helyosztók során megismétlődhetett a
két délelőtti mérkőzés. A 3. helyért
a tápiószecsőiek és a losonciak ismét megosztoztak a pontokon, de
büntetőkkel a magyarországiak kapaszkodtak fel a dobogóra, míg a
döntőben a rendőrök visszavágtak a
Matyasnak a csoportbéli vereségért,
s 8:1 arányban kiütötték a végére elfáradt Matyas csapatát.
A győztes csapat összeállítása:
Robert Vilček, Adam Lajka, Roman
Uhrin, Samuel Izrael, Tibor Albert,
František Iványi, Ján Lás és Dušan
Sarvaš.
jdj, fotó: Berki Pál

Nyolcan képviselték a színeinket
Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhelyen
tizedik
alkalommal rendezték meg a
Balassi Kupa Nemzetközi Szablyavívóversenyt, amelyen a rimaszombati Árvay Miska Szabad
Baranta nyolc fővel képviseltette
magát. A legeredményesebben ifj.
Ibos László szerepelt, aki ezüstérmet szerzett.
Az Országos Baranta Szövetség
szervezésében megrendezett versenyen hagyományosan indulnak az
Árvay Szabad Baranta versenyzői is
– tájékoztatta lapunkat Vörös Attila. A nyolc rimaszombati versenyző

közül a legjobb eredményt a Csikó
II. kategóriában ifj. Ibos László érte
el, aki második lett. A negyedik helyen végzett Ibos László az Öskü
kategóriában, ahogy Köböl Bernadett a Menyét kategóriában. Hos�szúréti László Kese kategóriában
az ötödik lett, míg Kovács Péter az
Öskü kategóriában a hetedik helyen
végzett.
A verseny összesített győztese a budapesti Németh Viktor lett, aki ezzel
megvédte bajnoki címét.
jdj
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Lassan összeáll
az MŠK tavaszi csapata

Csányi Csaba vezetésével készül
a rimaszombati MŠK csapata a
II. liga tavaszi küzdelmeire. Ös�szeállt a csapat névsora, s március
11-én Rozsnyón játsszák az utolsó
felkészülési mérkőzést, s 19-én,
vasárnap 15.30 órától következhet
a héthársiak (Lipany) elleni hazai
bajnoki mérkőzés.
A bajnokság átalakítása miatt immár
bizonyos, hogy jövőre csak a harmadik ligában folytathatja a rimaszombati alakulat, így több tavas�szal a vezetők már a III. ligás csapat
kialakításán fáradozhatnak. Domík
Attila sportigazgató elmondta, hogy
a keret magját hazai játékosok (M.
Prošovský, P. Petrán, S. Morháč, M.

Vargic, E. Ľupták és N. Uličný) alkotják, akikhez több játékos is csatlakozik a serdülők (K. Gregor, Balog
I., Balog J., A. Poljak) közül. Az őszi
keretből távozott Husaník és Püspoki (Losoncra távoztak), Trabalík és
Petrusz (a pozsonyi Interben folytatják), míg Janco Máriatölgyesen,
Szpaszojevics Frýdek Mýsteken,
Gazda Tornalján játszik tavasszal,
Miklovič pedig visszatért egykori
klubjához. Új játékosként érkezett a
losonci Kelemen, a pozsonyivánkai
Mazúr, a dunaszerdahelyi Wurczel,
a besztercebányai Vasilko és Fajčík,
valamint a moldáviai Paskarjenko, a
grúz Kuridze és a szerb Szekulics is
tagja a tavaszi keretnek.
Forrás: MŠK, fotó: jdj

Még csak 70 éves
lenne Szikora György
Március másodikán töltötte volna
be hetvenedik esztendejét Szikora
György, minden idők egyik legnagyobb tehetségű (cseh)szlovákiai) labdarúgója, a későbbi kiváló
edző, aki évekig a rimaszombatiakat is edzette.

Felnőttként tagja volt a tardoskeddi
Družstevník , a komáromi Dukla,
a Slovnaft – később Internacionál
Slovnaft Bratislava, a ČH Bratislava,
a Vagónka Poprad, Slovan Wien és
a dunaszerdahelyi DAC csapatának.
Az első ligában 200 találkozón 64
gólt ért el.
A csehszlovák nemzeti tizenegyben
huszonegyszer lépett pályára, de
beválogatták az Oroszlánkölykök
(Levíčatá) és az olimpiai csapat keretébe is. Edzői oklevelét 1982-ben
vette át a pozsonyi testnevelési főiskolán, majd képesítést szerzett a kölni (Német Szövetségi Köztársaság)
edzőképző intézetében is. Számos
hazai egyesület szerződtette trénernek, köztük a dunaszerdahelyi DAC,
ahol az ő nevéhez fűződik a máig
tartó, országos szintű szereplés megalapozása..
Sikeres szakvezetőként legnagyobb
megbecsülésben a magyaroklakta
városokban részesült, Dunaszerdahely mellett Kassán, Vágsellyén és
Rimaszombatban. 2005-ben hunyt
el.
kgj
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Kormoš Viktória és Figei Tibor is kategória-győztes
1967-ben Igor Antal kezdeményezésére hozták létre a régió
legjobb sportolóit díjazó ankétot, s így az idén már ötvenegyedik alkalommal díjazták
a Nagyrőcei és Rimaszombati
járás legjobb sportolóit, amelyet az idén először adtak át
Nagyrőcén. Remekül szerepeltek a régió magyar sportolói is,
Figei Tibor a felnőttek között
az első helyen végzett, a technikai sportok között a Baka Tamás-Farkas Orsolya táncospár
az idén a képzeletbeli dobogó
második helyére állhatott fel,
míg a Bástya Íjász Klub egy
első (Kormoš Viktória), s egy
harmadik (csapatban) helyet
szerzett.

A második helyen a rimaszombati Relax cselgáncsklub versenyzője, Veronika Útisová végzett,
aki szintén több korosztályos
bajnoki címmel dicsekedhet. A
kategóriában a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a hazaiak
üdvöskéje, Janka Guláková karatés állhatott fel.

A Járási Testnevelési Szövetség
minden évben várja az egyes
sportklubok nevezéseit, s végül
a beérkezett nevezések alapján
egy szakmai bizottság dönt a
díjakról. „A sport a civilizáció
kezdete óta részese az emberiség
történelmének, s természetesen
a nagyrőceiek életében is fontos szerepet játszik” – ezekkel
a szavakkal köszöntötte a régió
legjobb sportolóit Eva Cireňová,
a város polgármestere, s mint
elmondta, évek óta díjazzák a
város legjobb sportolóit, s ezért
is fogadták örömmel a szövetség
felkérését, s lettek házigazdái az
idei díjátadónak.

Úrekot rangsorolták, aki tavaly
szlovák bajnoki címet szerzett.
17 nevezés érkezett a felnőttek
mezőnyébe, s a győztes Figei Tibor tavaly chanbarában szerzett
világbajnoki címet, mégpedig a
sportág őshazájában, Tokióban.
Tibor a technikai sportolók mezőnyében is különdíjat kapott a
lövészetben elért eredményeiért,
érdeklődésünkre elmondta, hogy
az idén az olaszországi Európa
bajnokságra, valamint a diákjaival a lengyelországi világjátékokra készül, s a legfontosabbnak azt tartja, hogy minél több
gyereket fertőzzön meg a sportág szeretetével. Őt a nagyrőceiek
karatésa, Rashid Arpád Bunjatov

A város sportolóinak díjazása
után következett a régió legjobb
sportolóinak kiértékelése. A diákok mezőnyében 24 ifjú sportolóra érkezett jelölés, s az első
helyet egy nyustyai világbajnok
íjász, Kormoš Viktória szerezte
meg, aki a rimaszombati Bástya
Íjász Klub színeiben versenyez,
s tavaly a Sopronban megrendezett világbajnokságon nem
talált legyőzőre, de remekelt a
Szlovák Kupában, s a tavalyi
év során 16 aranyérmet hozott
haza a különböző versenyekről.

A serdülők között rimaszombatiak osztoztak a helyezéseken, az
első helyet a Lokomotíva birkózója, Pavol Rapčan érdemelte ki,
aki tavaly korosztályos országos
bajnoki címet szerzett szabadfogásban. A második helyen Filip Páleš cselgáncsozó (Relax)
végzett, míg a harmadik helyre
a Falcon taekwondósát, Marek

követte a dobogón, aki második
helyen végzett a tavalyi szlovák
bajnokságon, míg a harmadik
helyen a rimaszombati Lokomotíva versenyzője, Radnóti
Mihály végzett, aki tavaly mind
kötött-, mind szabadfogásban
második helyen végzett a szlovák bajnokságon, s a szinnaiakkal csapatbajnoki címet szerzett.
Radnóti részt vett a nem olimpiai
birkózószámok világbajnokságán, Budapesten, ahol a 11. helyen végzett. S ha már a technikai sportokat említettük, az első
helyet a jánosi Ondrej Cerovský
autóversenyző szerezte meg a
Baka Tamás-Farkas Orsolya
táncospár és Kornélia Dovalová
kinológus előtt.

Tizenhárom csapat versenyzett
a legjobb csapat díjáért, amelyet
az idén a rimaszombati Falcon
Taekwondo klub szerzett meg
(az ő színeikben indult Figei
Tibor is), a második helyen a

rimaszombati Lokomotíva birkózócsapata végzett, míg a harmadik a Bástya Íjász Klub lett.
A Falcon taekwondósai tavaly
118 érmet szereztek, a chanbaristák százat, s köztük volt Figei
világbajnoki aranya, s 14 szlovák
bajnoki cím is. Id. Lévay Tibor, a
Bástya Íjász Klub elnöke örömmel nyugtázta a csapatban elért
harmadik helyet, valamint Viktória Kormošová diákok közötti
győzelmét, de azért hozzátette,
csak a fanatizmus lendíti át őket

a holtponton, hisz a várostól és a
szponzoroktól kapott pénz egyre
kevésbé elég a céljaik megvalósítására. Az idén Európa- és
világbajnokság is várna rájuk,
az előbbi Ausztriában, az utóbbi
Franciaországban, de boldogok
lesznek, ha az előbbire össze
tudják kaparni az útiköltséget és
a nevezési díjakat. Pedig a sportág iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a klubban már magyarországi versenyzőik is vannak,
s alig van olyan hétvége, hogy
ne versenyeznének valamelyik
szlovákiai vagy magyarországi
versenyen.
Az idén is több jubiláns részesült elismerésben, a Területi
Labdarúgó Szövetség Ján Petrák, Ondrej Mladší és Ján Ivanik
munkáját ismerte el oklevéllel,
s elismerést vehetett át Viktor
Tanko, a rimaszombati Turisták
klubjának egyik alapítója, valamint Peter Svinčiak kinológus.
jdj, fotó: Peter Kminiak

