Március 15-én az idén is az
1848/49-es
szabadságharcra,
azok hőseire emlékeztek régiószerte, így Rimaszombatban is.
Ünnepi beszédet Veszelovszki
Balázs budapesti középiskolai
tanár mondott, az ünnepi műsorban az Erkel Ferenc Néptáncegyüttes lépett fel.
Képes beszámoló a rimaszombati ünnepségről lapunk 2. oldalán
Fotó: jdj

Tizenkét napirendi pont szerepelt a rimaszombati Városi Képviselő-testület márciusi ülésén,
amelynek kezdetén egyet visszavontak, egyet beemeltek, de így is csak két pontot zártak le,
de nem döntöttek a református egyház tervezett emlékművéről sem, a döntést az áprilisi ülésre
halasztották. Nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elítélik a szélsőséges erők városi jelenlétét, s
tudomásul vették a jelentést a városi lapok működéséről. A márciusi ülést már lapzártánk után
folytatták, amelyen meghallgatták a Városi rendőrség parancsnokának éves beszámolóját, s
elosztották a sportkluboknak és a kulturális egyesületeknek szánt éves támogatásokat is.
(Részletek a márciusi ülés első felvonásáról lapunk 2. oldalán)
Fotó: jdj
Bár az elmúlt napokban még reggelente
hellyel-közzel fagypont alá süllyedt a
hőmérséklet,
már
megjelentek a tavasz
első hírnökei, mint a
képünkön megörökített hóvirág is, amely
még egy termetes bokor védelmében, de
már büszkén hirdeti,
végre itt a tavasz.
Juhász Dósa János felvétele

Kezdődik a nyári időszámítás, március 26-án, vasárnap
hajnali 2 óráról 3-ra kell
átállítani az órákat. Az idei
nyári időszámítás október
29-ig tart.

Az elmúlt napok
margójára
„Sajnálom azt a Ficot, állandóan csak támadják. Pedig
ha nem lenne, akkor ma sokszorosan többet fizetnénk az
áramért, a gázért és a vízért.
Nem látták az emberek, hogy
tépte szét a számlát, amikor
megtudta, hogy az a Holjenčík
meg akarta emelni az árakat?
De a múltkor is kiállt mellettünk, amikor
felhívta az egészségbiztosító igazgatóját, s
megparancsolta neki, hogy feledkezzen el
a »szaros« ötletéről azokkal a pelenkákkal
kapcsolatban. Mellette még ezek a kapzsi
újságírók is nekitámadtak a tévében. Nem
tudják az emberek, hogy a mi kormányfőnk
nem kapott palotát az államtól mint Kiska
elnök, s így több mint háromezret kell havonta leperkálnia annak a Bonapartenak? S
mindezek ellenére még arra is van neki pénze
és ideje, hogy virágot vegyen nekünk nőnapra” – mondta nekem a minap egy öreg néne, s
bevallom, nem voltam képes válaszolni neki.
Sok ilyen emberrel találkozhatunk ma Szlovákiában, akik rendszeresen nézik a tévét, hallgatják
a rádiót, de nem tudatosítják, hogy nem minden
úgy van, ahogy azt a miniszterelnök előadja. De
minek is gondolkodnának rajta…
Honnan sejthetné a néni, hogy Fico azért ragasztatta tele billboardokkal az egész országot a
stabil energiaáramot reklámozva, hogy pár héttel később saját kezűleg állítsa le saját jelöltjét,
Holjenčíkot, aki megengedte az áremelést magának. S a néninek valószínűleg eszébe se jutott,
hogy ez a nemzetmentő színházasdi már előre
pontosan meg volt tervezve.
Aki mégis kételkedne benne, hogy a miniszterelnök vagy Žiga gazdasági miniszter nem tudtak
Holjenčík tervezett áremeléséről, annak jöhetett
a ráadás. Fico másodszor is megtalálta a maga
Holjenčíkát, mégpedig ezúttal az egészségbiztosító vezére személyében, akit porig alázott
egy telefonbeszélgetés során, ismét a nemzet
megmentője szerepében tetszelegve. De az egyáltalán nem izgatta őt, hogy az egészségügyet a
saját emberei, Paška és társai züllesztették le és
tették tönkre. Fico telefonált, miközben Drucker
miniszter Kubában tárgyalt olyan gyógyszerek behozataláról, amelyek rajtunk kívül talán
egyetlen más országnak sem kellenének. Természetesen ő sem tudott semmiről.
Mindezek ellenére a nénit meg kell hallgatni, s
felszólítani Fico bírálóit, ne támadjátok tovább
a miniszterelnököt, mert ezek a nénikék még
jobban megsajnálják őt. De tegyenek meg mindent azért, hogy kinyissák az emberek szemét, s
mindenkivel megértessék, hogy a jelenlegi út a
romlásba vezet.
Szlovákia, mindent bele, de más irányban…!
(Slovensko do toho, ale iným smerom ..!)
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Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztünk

Bár esőre állt az idő, végül mégiscsak megkegyelmezett az ünneplő közönségnek Rimaszombatban, ahol március 15-én délután
az 1848/49-es szabadságharcra,
azok hőseire emlékeztek. Ünnepi beszédet Veszelovszki Balázs
budapesti középiskolai tanár
mondott, az ünnepi műsorban az
Erkel Ferenc Néptáncegyüttes lépett fel. A város vezetése nevében
Šimko József polgármester, valamint Rigó László alpolgármester
és Szántó István hivatalvezető
koszorúzott.
A hagyományos helyen, a Tompa
téren, de az átépítés miatt némileg
új díszletek között került sor az idei
ünnepségre, amelyen több százan
vettek részt.
A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete által szervezett, koszorúzással egybekötött megemlékezésen az alaphangot Csízi Lilla, a
Tompa Mihály Református Gimná-

zium diákja és a Páko Mária vezette Csillagvirág adta meg, akik Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Pósa
Lajos gondolatait tolmácsolták. Az
idei ünnepi beszédre a Budapesten
élő, de gömöri és nógrádi gyökerekkel is rendelkező Veszelovszki Balázs középiskolai tanár vállalkozott,
aki nagy ívű ünnepi megemlékezésében felvázolta a magyar reformkor és romantika fontosabb eseményeit, a kor meghatározó hőseit, így
szólt Széchenyi Istvánról, Kölcsey
Ferencről, Petőfi Sándorról, Arany
Jánosról, s ki mással is zárhatta volna beszédét Rimaszombatban, mint
Tompa Mihállyal, akinek Arannyal
együtt idén ünnepeljük születése
200. évfordulóját.
„Sokan mondják, hogy új himnusz
kellene a magyarságnak, mert Kölcsey szövege nagyon szomorú,
pedig csak nagyon aktuális, mintha szerzője tényleg látta volna a
magyarság jövőjét” – hangoztatta
beszédében Veszelovszki, aki fel is

tette a költői kérdést, ha visszamehetnénk az időbe, s ma lenne 1848
március 15., vajon részt vennénk-e
a forradalomban, s lenne-e egy Petőfi Sándorunk?
„Történelmi időket élünk, hisz kívülről és belülről is szeretnének
bennünket megszüntetni, s bizony
senki sem lehet tétlen, üzenik az
1848/49-es szabadságharc hősei” –

fogalmazta meg az egykori események mai üzenetét a szónok.
Több tízen helyezték el a megemlékezés koszorúit Petőfi szobránál
az Erkel Ferenc Néptáncegyüttes
sorfala között, akik ezt követően
a Városi Művelődési Központban
ünnepi műsorral kedveskedtek az
ünneplő közönségnek.
Kép és szöveg: jdj

Csak három téma került terítékre az első felvonásban
Tizenkét napirendi pont szerepelt a rimaszombati Városi Képviselő-testület márciusi ülésén,
amelynek kezdetén egyet visszavontak, egyet beemeltek, de így is
csak két pontot zártak le, de nem
döntöttek a református egyház
tervezett emlékművéről sem, a
döntést az áprilisi ülésre halasztották.

Nincs helye
a szélsőségeseknek a
városi intézményekben
Az ülés első napirendi pontja a
Szlovák Kormány 2016. június
24-én elfogadott akciótervének
megvitatása lett volna, meg is
hívták Csízi Csabát, a Járási Hi-

vatal vezetőjét is, számoljon be a
kormány eddigi lépéseiről, de az
elöljáró munkahelyi elfoglaltságra
hivatkozva lemondta a részvételt.
A képviselők az akcióterv megvitatása helyett magyarázatot vártak
Šimko József polgármestertől arra,
miért is engedélyezte Kotleba pártjának a Tiso-féle Szlovák Államra
való megemlékezést Rimaszombatban. A polgármester megismételte,
hogy Kotlebát senki sem hívta meg
Rimaszombatba, s nem is engedélyezte volna, hogy a városban emlékezzenek Tisora, hiszen annak
országlása idején Rimaszombat
Magyarországhoz tartozott. „Hírügynökségi játékról volt szó, s csak
azt akartuk megmutatni, milyen
piszkos játékokat is játszik Robert
Fico az ország lakosságával, elég,
ha a villanyáram emelésére gondolunk” – mondta a polgármester,
aki szerint Kotleba a 2016-os parlamenti választásokon több mint 200
ezer szavazatot kapott, s ott legálisan ülnek a szlovák törvényhozás
padsoraiban. „Láttuk tegnap a párt
képviselőinek agresszív, kulturálatlan, cinikus viselkedését” – tette
hozzá Auxt, aki szerint ennek a városnak semmi szüksége nincs ilyen
alakokra, s ilyen szellemiségre.
A vita végén 17 igen szavazattal,
két tartózkodás ellenében elfogadtak egy nyilatkozatot, mely szerint
nem kívánatos szélsőséges politikai
erők rimaszombati jelenléte, s felszólítják a város vezetését, ne adjon
teret ezeknek a mozgalmaknak.

Megint főszerepben
a városi lapok
Az elmúlt években alig volt olyan
ülés, amelyen ne kerültek volna terítékre a városi lapok. A Gemerské
zvesti februárban került a kritikák
kereszttüzébe, miután a Transparency International Slovensko
(TIS) a városi lapokat vizsgálván
az utolsó, 83. helyre rangsorolta a
Gemerské zvestit. Csak a szlovák
változatot, a szervezetnek ugyanis
már nem futotta magyar munkatársra, így megelégedtek azzal a tévhittel, hogy a Gömöri Hírlap a szlovák
lap szimultán fordítása. Miután ez a
bakijuk kiderült, írásban is elnézést
kértek.
A város vezetését felháborította
a dilettáns elemzés, amely nagyjából ugyanazt állapította meg a
vizsgált lapok többségéről (legyen
az pozsonyi vagy homonnai, heti
vagy havilap, újság vagy információs közlöny), ráadásul kiderült,
nemcsak szubjektívek, hanem érthetetlenül pontatlanok is voltak
ezek a vizsgálatok. Šimko József
részletesen górcső alá vette a TIS
elemzését, s „végiglapozva” az öt
vizsgált számot, próbálta cáfolni a
szervezet vádjait. Amíg a többségi
klub képviselői (amelyhez az MKP
és a Híd képviselői is tartoznak)
elégedettségüket fejezték ki, s kiemelték, csoda, hogy ennyi pénzből
ilyen színvonalas lapot lehet kiadni,
az ellenzéki képviselők többsége
feleslegesnek tartotta a lapok kiadását, a szlovák képviselők többsége

szimultán fordítást követelt, mivel
állításuk szerint a szlovák olvasó
is kíváncsi, mi is történik a magyar
közösségben. A személyeskedésekkel tarkított, mintegy kétórás vita
végén a polgármester javaslatot
tett a lapok április elsejével történő
megszüntetésére, de ezt a képviselők többsége (csak öten szavaztak mellette) nem támogatta, míg az
eredeti jelentést tizenegyen vették
tudomásul, így a lapok továbbra is
az eredeti menetrend szerint folytatják „pályafutásukat”.
A két pont megvitatása mintegy öt
órát vett igénybe, így már csak pár
telekeladási ügy került terítékre,
amelynek egyike szintúgy egy órás
vitát generált. A református egyház
szeretett volna a várostól megvásárolni egy telket, amelyen a reformáció 500. évfordulója tiszteletére
a gömöri gályaraboknak szeretett
volna emléket állítani. Az ott lakók
egy része (akiknek képviselői fel is
szólaltak az ülésen) tiltakozott az
emlékműállítás ellen, a javaslattervezetet végül az azt előterjesztő
polgármester levette a napirendről,
s a tervek szerint áprilisban hoznak
végleges döntést róla.
Az ülést félbehagyták, annak folytatására március 20-án, lapzártánk
után kerítettek sort, döntöttek a
sportklubok és kulturális szervezetek támogatásáról, de meghallgatták a városi rendőrség parancsnokának, Berecz Péternek az éves
jelentését is.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Czimbalmosné
Pozsonytól is elköszönt

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc
évfordulója
alkalmából Bősön március
15-én rendezett ünnepi fogadáson Czimbalmosné Molnár
Éva Magyarország szlovákiai nagykövete bejelentette,
hogy megbízatása Pozsonyban
rövid időn belül véget ér.
Czimbalmosné Molnár Éva
új feladatkörében továbbra is
a felvidéki magyarokat fogja
segíteni, de már Budapestről, a
Külgazdasági és Külügyminisztériumból. A délvidéki és
kárpátaljai minta alapján a
felvidéki gazdasági fejlesztési
tervek megvalósításának koordinálására kapott felkérést a
magyar kormánytól.

Czimbalmosné Molnár Éva tíz
évet töltött diplomataként Szlovákiában. Első megbízatása
Pozsonyba szólt, 2000-2005
között a Pozsonyi Magyar Intézet
igazgatójaként tevékenykedett.
2011-ben a Magyar Köztársaság
kassai főkonzuljává nevezték
ki, éppen abban az időszakban,
amikor Kassa elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, a
kassai főkonzulátus erőn felül
teljesített, hogy láttassa Kassa
magyar múltját is.
Kassa után Pozsony következett, 2015-ben Magyarország
szlovákiai nagykövete lett. Feladatait két évig végezte a szlovák
fővárosban.
Kép és szöveg: felvidek.ma

A Föld órája a WWF által életre hívott, minden év
márciusának utolsó vagy utolsó előtti szombatján
megrendezésre kerülő nemzetközi esemény, melyben
arra kérik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy
kapcsolják le és ki a nem létfontosságú lámpáikat és
elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is
felhívják a figyelmet a klímaváltozás elleni cselekvés
szükségességére. A Föld órájára az idén március 25én kerül sor 20.30 és 21.30 óra között. Az akcióba Rimaszombat is bekapcsolódik, mégpedig 111 lámpatest kerül lekapcsolásra. A L. Svoboda
utcában 39, Kurinc körzetében 38, míg a Méhesen 34 lámpát kapcsolnak
le az említett időpontban. De természetesen minden magánszemély részt
vehet az akcióban, ha az otthonában kikapcsolja a világítást.

Fotó: jdj

Több rimaszombati épületről is hull a vakolat, így
a volt Megyeháza és a Fekete sas épületéről is egyre
nagyobb darabok válnak
le. Utóbbi épületet fokozatosan újítják fel, 2009-ben,
illetve tavaly elvégezték a
tető kicserélését, s a napokban a megyétől mintegy 200
ezer eurót kaptak a további
felújítási munkálatokra.
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Ismét lesznek roma polgárőrök
Pár évnyi kihagyás után
folytatódik a roma civil polgárőrök projektje – jelentette
be Ravasz Ábel romaügyekért
felelős kormánybiztos. Annak
idején Rimaszombatban is
elégedettek voltak a roma polgárőrök működésével.
A roma polgárőrök működtetésére fordított támogatást azok a falvak
és városok kérvényezhetik majd áprilistól, amelyekben marginalizáltan élnek a roma közösségek. Ez nem csak a 150 romateleppel
rendelkező települést jelenti. „A múltban a járőr projekt olyannyira
sikeres volt, hogy a projekt lezárását követően számos falu és város
saját forrásokból finanszírozta a roma polgárőröket. Ezért úgy döntöttem, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy a projekt
folytatódjon és 2017-ben elkezdjen megvalósulni. Nem csak az önkormányzatoknak, az embereknek is szükségük van rá” – nyilatkozta
Ravasz Ábel romaügyekért felelős kormánybiztos, aki szerint a projekt keretében leegyszerűsödik az adminisztratív teher a projektben
résztvevők számára.
A polgárőrök együttműködnek majd a városi és állami rendőrséggel
és közvetítő szerepet töltenek be köztük, hogy a romák úgy tekinthessenek a rendőrségre, mint rendfenntartó szervre. A roma polgárőrök
nem helyettesítik majd a rendőrség tevékenységét, de bizonyos esetekben segítséget nyújtanak majd. Abban segédkeznek, hogy effektíven megoldódjanak a kihívást jelentő konfliktushelyzetek a közösségekben, valamint kommunikálnak majd a szociálisan kirekesztett
személyekkel.
Végre jó hír roma polgárőrség ügyben – írja közösségi oldalán Agócs
Attila, Fülek polgármestere, akinek nagyon pozitív tapasztalatai
vannak a roma polgárőrök korábbi füleki tevékenységével kapcsolatban. „A déli régiók számára különösen fontos volt, hogy ne legyünk diszkriminálva az ún szegregációs index miatt, hiszen errefelé
gyakran integráltan él egy-egy faluban vagy városban nagyszámú
roma közösség. Nagy siker ez, hiszen a folytatás nem volt előkészítve – a semmiből kellett visszahozni a polgárőrségeket” – tudtuk meg
Agócstól.
jdj, fotó: archív

Tilos a gaz és az avar égetése
A tavaszi száraz és meleg idő közeledtével a rimaszombati Járási Tűzoltóparancsnokság figyelmezteti a jogi és fizikai személyeket, hogy szigorúan tilos a
gaz és az avar égetése, valamint a tűzgyújtás azokon a helyeken, ahol a tűz
továbbterjedhet.
A gaz és avar égetése jelentősen károsítja az életkörnyezetet, főleg
a faunát és flórát, s visszafordíthatatlan károkat okoz. A tűzgyújtási
tilalom megszegése büntetőjogi felelősséget von magával, s a törvény szigorúan bünteti. Jogi személyek és vállalkozók akár 16 596
eurós, míg fizikai személyek 331 eurós büntetéssel számolhatnak.
Ezúttal hívják fel a figyelmet arra, hogy szilárd, gyúlékony anyagok égetése engedélyezett, amennyiben szigorúan betartják a
tűzvédelmi előírásokat, s előzetesen értesítik a Járási Tűzoltóparancsnokságot a 112 (150)-es telefonszámon. Égetni csak a Járási
Tűzoltóprancsnokság előzetes írásos beleegyezése után lehetséges.
Minden öntudatos állampolgárt kérnek a hatóságok, hogy polgártársaik és környezetük épségének megóvása végett szigorúan tartsák be a jogszabályokat, s egy esetleges tűzeset esetén segítsenek
az oltásban és a károk elhárításában.
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„Nagy az igény egy közép-szlovákiai tudósítóra”
Beszélgetés Szalay Zoltánnal, az Új Szó főszerkesztőjével

A napokban közös látogatást
tett Gömörben és Nógrádban
az Új Szó és a Vasárnap szerkesztősége (Szalay Zoltán, Bőd
Titanilla, Cs. Liszka Györgyi
és Nagy Edit), akik Füleken,
Tornalján és Rimaszombatban
is találkoztak az olvasóikkal, s
mindhárom városban a helyi
gimnáziumokba is ellátogattak. Szalay Zoltánnal, az Új
Szó tavaly kinevezett főszerkesztőjével a Gömöri Hírlap
irodájában beszélgettünk.
A beszélgetés elején kérnék
egy rövid bemutatkozást, hisz
még az Új Szó törzsolvasói sem
nagyon ismerhettek, amikor a
főszerkesztői posztra kerültél.
A kétezres évek közepén még
gyakornokként volt pár izgalmas cikked a Vasárnapban.
Valóban, újságíróként a Vasárnapban debütáltam friss egyetemistaként, 19 évesen, még
Lovász Attila főszerkesztősége
alatt. Elsősorban írni akartam
mindig is, megmagyarázhatatlan
okokból, jó írásokkal, könyvekkel, újságokkal akartam körülvenni magam. Ez vonzott az újságíráshoz, a lapszerkesztéshez,
az irodalomhoz. Nem tudom,
hol vannak ennek a vonzalomnak a gyökerei, a családomban
nincsenek irodalomban jártas
emberek, de nálam egyértelmű
volt az irány. Egy kis csallóközi faluból jöttem egyébként, és
Pozsonyban érettségiztem, majd
diplomáztam. Mielőtt az Új Szóhoz kerültem, egy ideig egy kis
kulturális szervezet, a Minorma
környékén dolgoztam, mellette
pedig az Irodalmi Szemlét vezettem. Biztosan sokkal nagyobb
perspektíva lett volna a jogi karrierben, de akkor fel kellett volna hagynom mindennel, ami az
irodalomhoz, az íráshoz köt.

Sokáig kereste a lap Molnár
Norbert utódját, aki már egy
évvel azelőtt lemondott, míg
végül is véglegesen távozott a
posztjáról. Milyen állapotban
vetted át a lapot, hisz vannak,
akik szerint kevés az egy szlovákiai magyar napilap, míg
mások szerint egy napilapnyira való nívós újságíró sincs a
Felvidéken?
Az Új Szót konszolidált állapotban találtam, stabil szerkesztőséggel, kiegyensúlyozott gazdasági háttérrel. Természetesen
nagyon sérülékeny ez az állapot,
mert mint a nyugati világban
mindenhol, nálunk is fogynak
az olvasók, ráadásul szlovákiai
magyar lapként az asszimiláció
terhe is ránk nehezedik, de az
Új Szó a körülményekhez képest
továbbra is jól áll.
Szlovákiai magyar nyomtatott
napilap ugyan csak egy van,
internetes hírportál viszont
több is. Mennyiben jelentenek
ezek konkurenciát, de úgy is
kérdezhetném, hogy mennyi
ma az Új Szó nyomtatott változatának a példányszáma?
A hírportálok számának megnövekedésével már nem jelenthető ki, hogy az Új Szónak nincs
konkurenciája, aminek természetesen megvannak az előnyei,
hiszen nem ülhetünk a babérjainkon, mert a többiek egy-kettő
megelőznek bennünket. Viszont
a többi hírportálnak továbbra sincs ilyen nagy és strukturált szerkesztősége, mint az Új
Szónak, ami nagy előnyt jelent.
A nyomtatott lapból naponta
átlagban 17 ezret adunk el, ami
nem nevezhető rossznak nemzetközi összehasonlításban sem.
Az Új Szót sokan liberális
napilapként tartják számon,
amelyben a konzervatív értékeknek nem nagyon van helyük. Egyetértesz-e ezzel a véleménnyel, s megengedheti-e
magának a szlovákiai magyarság egyetlen napilapja, hogy ne
középen álljon, s mind a liberális, a konzervatív, valamint
baloldali nézetek és csoportok
is helyet kapjanak benne?

Egyáltalán nem értek egyet ezzel
a véleménnyel, szerintem az Új
Szót nem lehet úgy kategorizálni, mint a magyarországi lapokat. Az Új Szó nem vagy/vagy,
hanem és. Liberális és konzervatív, ugyanúgy, ahogy az olvasóink között is vannak liberálisok
és konzervatívok. A szlovákiai
magyarok nem tudnak több napilapot eltartani, egy ekkora közösség esetében ez gazdaságilag
lehetetlen. Már csak ezért sem
oszolhat meg a lappiac úgy, mint
Magyarországon. Az Új Szó
minden szlovákiai magyar olvasó lapja kíván lenni, ahol minden
nézet helyet kaphat, kivéve a
szélsőséges, demokráciaellenes
nézeteket.
Manapság gyakorta elhangzik, hogy a Gutenberg-galaxis végét éljük, s a fiatalok
már egyáltalán nem olvasnak
nyomtatott újságot. Ti most
a Vasárnap szerkesztőivel a
régió gimnáziumaiba is ellátogattatok. Tényleg ennyire
reménytelen a helyzet? S a felméréseitek szerint melyik korosztály olvassa a lapot?
A nyomtatott lapokat nyilván
kevesebb fiatal olvassa, átalakulóban az olvasási szokások,
de szerintem nem fog eltűnni a
nyomtatott sajtó, hiszen sokan
vannak még, akiknek van igényük rá, hogy egy helyen összegyűjtve, megszerkesztve megtalálják azokat az információkat,
amelyek nekik fontosak. Az Új
Szó pedig egyedülálló, mert a
szlovákiai magyarok számára
fontos információkból itt van a
legtöbb. Az online változat elkerülhetetlenül erősödni fog, de
a nyomtatottat fent kell tartani,
amíg ez gazdaságilag lehetséges. A negyven alattiak ma már
nyomtatott lapot ritkán vesznek
kézbe, de ez nem jelenti az újságírás végét.
Nagyon fontosnak tartom
a régiósport rovatot, hiszen
ez az, ami nem jelenik meg a
magyarországi hírportálokon,
sőt a hazai portálok is elég
mostohán kezelik. Miért nem
foglalkozik az Új Szó a régiós kultúrával, gondolok itt a

Csemadok és más civil szervezetek rendezvényeire, ahogy
Dunaszerdahelytől keletre a
kiállítótermek kínálata sem
nagyon jelenik meg a lapban.
Kapacistásbeli okokból. Sajnos
a szerkesztőségünk elég szűkös
erőforrásokkal rendelkezik, mindenki nagyon sok mindent csinál, minden egyes újabb bővítés
komoly átszervezéseket követel
meg. A felvetés azonban megfontolandó, és egyébként regionális kultúrával így is elég sokat
foglalkozunk a régió rovatban.
Évek óta nincs a lapnak gömöri és nógrádi tudósítója, így az
egyik legnagyobb régió (Nagykürtöstől Rozsnyóig) nincs lefedve. Ezek a régiók sokszor
csak akkor jelennek meg, ha
botrányszag van a levegőben.
Rimaszombat polgármestere,
Šimko József is sérelmezte,
hogy a városi lapokkal kapcsolatban készült felmérés kapcsán valótlanságok kerültek az
Új Szó címoldalára, hisz a városi lapok nem a polgármester
lapjai, ráadásul az a Gömöri
Hírlapot nem is vizsgálta.
A
közép-szlovákiai
tudósító hiányát én is komoly problémának tartom.
A legutóbbi közép-szlovákiai
tudósítónk, Ibos Emese néhány
éve a belpolitikai rovathoz került, és egyelőre nem találtunk a
helyére utánpótlást. Ezt az űrt a
lehető leghamarabb szeretnénk
betölteni.
Hogyan értékeled a háromnapos gömöri és nógrádi kiruccanást, van a lapnak jövője a
régióban?
Nagyon hasznos volt a látogatás
(a 6. oldalon külön olvashatnak
róla), amiatt is, hogy a helyiek
megerősítették, nagy az igény
egy közép-szlovákiai tudósítóra. Sok egyéb fontos észrevételt
is kaptunk, ezeket összeírtuk,
külön-külön foglalkozni fogunk
velük. Az élő kapcsolatot az olvasókkal szerintem nem pótolhatja semmi, ezért is folytatjuk
hamarosan a turnét, nyugat felé
tartva.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Több versenyen
is remekeltek a TMRG diákjai

Javában zajlanak az országos
versenyek regionális fordulói,
amelyekbe sikeresen bekapcsolódtak a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai is, akik
közül többen az országos döntőn
is képviselik az iskolájukat.
Március 9-én rendezték Rimaszombatban a Szép Magyar Beszéd elnevezésű kiejtési és nyelvművelő verseny kerületi fordulóját, amelyből
az iskola három tanulója is, Molnár
Emese, Gál Laura és Kovács Boglárka is bejutott a verseny országos
döntőjébe, melyre hagyományosan
Kassán kerül sor, mégpedig április
20‒22-én.
A gimnázium húsz tanulója vett

részt február 17-én a Zrínyi Ilona
Matematika Versenyen, amelyre
hagyományosan a Tompa Mihály
Alapiskola Šrobár utcai épületében került sor. A magas szintű szövegértési és logikai képességeket
igénylő feladatokat több tanuló remekül oldotta meg. Az egyes osztályokban Csúsz Réka (hatodikosok)
és Maksi Samuel Richard (hetedikesek) is az első helyen végzett, s
mivel a területi fordulón összesítve
Maksi Samuel Richard szerezte
meg a legtöbb, 126 pontot, ezért a
Debrecenben megrendezésre kerülő döntőben ő fogja képviselni a
régiót.
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Túl a Tompa Szavalóverseny
járási fordulóján

Rimaszombatban március 8-án
tartották meg a XXVI. Tompa
Mihály Országos Verseny járási
fordulóját. A 126 bejelentkezett
alap- és középiskolás versenyzőből 119 mérettette meg magát
négy kategóriában, vers- és prózamondásban. A szakmai zsűri
által aranysávos minősítéssel
díjazott versenyzők az országos
elődöntőn folytatják a versenyt
március 30-án, Ipolyszécsénykén.
Az egyes kategóriák aranysávos
továbbjutói:
I. kategória–vers: 1. Bari Szabolcs, 2. Mács Zille Anna, 3. Madarász Lili Napsugár, 4. Szajkó
Valentína
I. kategória–próza: 1. Hanyus
Anna, 2. Juhász Lilla, 3. Lukács
Lídia, 4. Ondrejcsák Anna

II.
kategória–vers: 1. Bohus
Edina Alexandra, 2. Csúsz Réka,
3. Szaniszló Judit Kincső, 4. Tóth
Zsófia
II. kategória–próza: 1. Balog Attila, 2. Ferencz Zsolt, 3. Kovács Richárd Bence, 4. Vámos Dorka
III. kategória–vers: 1. Balajthy
Cyntia, 2. Bartók Sára Bereniké,
3. Házik Tímea, 4. Ruszó Chiara
III. kategória–próza: 1. Kovács
Vivien, 2. Nagy Izabella, 3. Simon
Zsuzsanna, 4. Zagyi Klaudia
IV. kategória–vers: 1. Dobos
Gyöngyi Virág, 2. Farkas Iveta,
3. Gál Laura, 4. Nagy Eszter Réka
IV. kategória–próza: 1. Kovács
Orsolya Krisztina, 2. Szabó István,
3. Zagyi Benjámin
Kép és szöveg: palocvidek.sk

kgj, fotó: archív

Már az Azori-szigeteken
is végezhetik szakmai
gyakorlatukat
a „hotelakadémisták”
Február elején a németországi IB Süd
Oktatási Központ konferenciát szervezett
a stuttgarti városházán projektmenedzserek és tapasztalt projektszervezők részére. 13 különböző országból 70 résztvevő
közül Szlovákiát a rimaszombati Magán
Szakközépiskola képviselte.
A konferencia témája a külföldi szakmai gyakorlatok hatékonysága volt,
melyek során szakmai tapasztalatokat, új készségeket, flexibilitást és
nyelvtudást szerezhetnek a diákok – vélekedett a szentgalleni szakmai
központ vezetője, Gregor Thurnherr. Az érdekes előadásokat workshopok
követték, amelyeken az egyes intézmények a projektmenedzsmenttel foglalkoztak. A háromnapos konferencián a rimaszombati Magán Szakközépiskola újabb értékes kapcsolatokat szerzett: együttműködést egy vendéglátóipari szakközépiskolával az Azori-szigeteken, szakmai gyakorlatot és
duális képzést biztosító központot Dél-Franciaországban és Máltán, valamint az intézmények adatbázisa bővült még Németországgal és Svájccal
is.
Mivel az iskola 2016. szeptemberében megszerezte a Mobilitási Chartát,
így az elkövetkező öt évre már tervezi az aktivitásokat, amiben szerepel a
tanárok külföldi továbbképzése és a diákok külföldi szakmai gyakorlata,
többek között olyan egzotikus helyeken, mint az Azori-szigetek – mondta
el lapunknak Ádám Norbert igazgató-helyettes.
kgj

Harmadik alkalommal rendezték meg a besztercebányai Lux Szállóban a
Gastro Cup 2017 elnevezésű szakács- és cukrászversenyt a Szakácsok és
Cukrászok Besztercebányai Klubja szervezésében. Az ifjúsági versenyben
harmadik alkalommal mérettette meg magát a rimaszombati Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákja, Erika Rajtúková (Aneta
Kmeťová tanítványa), aki a Junior kategóriában megnyerte a versenyt.

A múlt héten zajlottak az írásbeli érettségik, a szóbeli vizsgákra
május végén kerül sor. Képünkön a Magán Szakközépiskola
hotelakadémia-szakos diákjai.

hu.rimavskasobota.sk
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Ami a címlap mögött van

Nincs még két oly jelentős példányszámú és olvasottságú szlovákiai magyar lap, mint az Új Szó és
a Vasárnap, amelyek küldetése
a hazai olvasók közéleti és kulturális igényeinek megjelenítése.
Az olvasókkal való szorosabb
kapcsolattartás érdekében látta
vendégül a Tompa Mihály Klub
által megrendezett Rimaszombati
Kávéház Cs. Liszka Györgyit és
Mezei Nagy Editet (Vasárnap),
valamint Szalay Zoltánt és Bőd
Titanillát (Új Szó).
Mindkét sajtóorgánum komoly
mérföldkövekhez fog elérkezni,
hiszen pár év múlva az Új Szó
fennállásának a hetvenedik, míg a
Vasárnap az ötvenedik évfordulóját ünnepeli majd. Utóbbi komoly profilváltáson esett át, hiszen
a kezdetekkor még Vasárnapi Új
Szóként indult. „Az elmúlt 11 évben a Vasárnap egy családi lappá formálódott, amely változatos témákkal és rovatokkal képes
megszólítani az olvasóit, a kicsiktől,
a felnőtteken át egészen az idősebb
korosztályig” – értékelte több mint
egy évtizedes főszerkesztői tevékenységét Cs. Liszka Györgyi. A lap
menedzseléséért felelős Mezei Nagy
Edit szerint komoly kihívásokkal
néznek szemben a terjesztés és az
előfizetők kapcsán, ugyanis teljesen
eltérőek az idősebb és a fiatalabb
generációk olvasói szokásai, amelyhez a Vasárnapnak is fokozatosan
alkalmazkodni kell. A félévszázados
jubileum kapcsán kiemelte, hogy
izgalmas különszámmal készülnek.
Hasonló helyzetben érzi magát az
Új Szó is, ugyanis Szalay Zoltán
szerint „az újságolvasók számának
folyamatos visszaesése jellemző, ám
míg országos szinten mintegy évi 10

százalékos csökkenés tapasztalható,
addig a szlovákiai magyar térben
ez mindössze csak 5 százalékos
fogyást jelent”. A főszerkesztő a
kitörési pontok kapcsán elsősorban a magas szakmai színvonalú és
ütőképes újságírói gárdát emelte ki.
A közönség természetesen ízelítőt
kapott több vicces és tanulságos olvasói levél-sztoriból is, amelyeket
a vendégek előszeretettel osztottak
meg. Bánthatják azok, akik odahaza maradtak! Városunk szülöttje és
a helyiek által jól ismert Bőd Titanilla mesélt a 2016-os riói olimpián
szerzett élményeiről, többek között
Szilágyi Áron vívóval készült emlékezetes interjúról.
Az esten több kritikus vélemény
is elhangzott a közép-szlovákiai
régiót kiváltképp érintő regionális tudósítok hiányáról, valamint a
magyarországi politikai szereplők és
események bemutatásáról. Az előbbi kapcsán Szalay ígéret tett a probléma mihamarabbi megoldására,
az utóbbinál pedig kiemelte: „az
Új Szó minden olyan esetben kritikus, amikor a demokratikus értékek
sérülnek, történjen ez Pozsonyban
vagy Budapesten”.
A következő, április 28-ai,
Rimaszombati Kávéház vendége a
nagysikerű Szlovákul szeretni című
könyv szerzője, a somorjai születésű
Durica Kati lesz. A könyv bemutatója mellett az írónő legújabb afrikai
kalandjairól, valamint a dúsgazdag
nyugat-szlovákiai és magyarországi
magyarok világáról is beszélgetünk
majd. Várunk minden érdeklődőt!

Ajnácskőn és Nagybalogon
tavaly sem tétlenkedtek

Lassan végéhez érnek az idei
Csemadok-évzárók, a települések
többségén már összegezték a tavalyi esztendőt, s meghatározták
az idei terveket is. Ajnácskőn és
Nagybalogon vacsorával egybekötött hangulatos estén adtak számot a különösen sikeres 2016-os
esztendőről, s valószínűleg az idén
sem fognak unatkozni.
Az ajnácskőiek azon kevés alapszervezet közé tartoznak, akik mernek
pályázni, így a Szlovák Kormányhivataltól és a Bethlen Gábor Alaptól is kaptak pályázati támogatást.
Előbbin színházi sorozatukat folytatták, valamint tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Váraljai
Fesztivált, utóbbi segítségével pedig
a Templom téren augusztus 20-án
felavatták Szent István szobrát, Lukács János alkotását. De tavaly márciusban első alkalommal klubestet
tartottak, amelyen Gaál Lajos geológus mutatta be a környék természeti nevezetességeit, de az év során
több családi túrát is abszolváltak,
amelyen felkeresték ezen helyeket.
Az ajnácskői alapszervezet nem feledkezik meg nemzeti ünnepeinkről
sem, így az 1848/1849-es szabadságharcról, az országalapításról,
az 1956-os forradalomról, az aradi
vértanúk emléknapjáról, míg május
7-én a második világháború befejezése emlékére tábortüzet gyújtottak
a Tenkes tetőn. Munkájukat a Csemadok országos vezetése is elismerte,
ugyanis januárban a Galántán megrendezett országos ünnepségen a
Lázár házaspárt Életműdíjjal, míg

Szamos Zsuzsát Közművelődési
Díjjal tüntették ki. A szervezet idei
naptárában is bőségesen sorjáznak
az események, hagyományteremtő
jelleggel már túl vannak a kiszebáb
égetésen, s következhetnek a már
megszokott, hagyományos, évente
ismétlődő műsorok is. Az idén is
megrendezik a Váraljai Fesztivált,
amelyet augusztus 19-20-ra terveznek, amelyen szeretnék kicsit
fiatalosabbra venni a hangulatot,
folytatják a gyalogtúrákat, terveik
között szerepel egy Vécsey Károly
emléktábla felavatása, de szeretnék összegyűjteni a községről és
a környékről készült régi fotókat,
amelyeket kiállítás keretében szeretnének bemutatni. Az idén sem feledkeztek meg a környék tehetséges
fotósairól sem, akik május másodikán a rimaszombati Városháza Galériában mutatkoznak be a környék
természeti szépségeit bemutató fotókiállításukkal.
Sok-sok izgalmas akciót tudhattak
maguk mögött a nagybalogiak is,
akik az idei évzáron a Szivárvány
Asszonykórus
megalakulásának
15. évfordulójáról sem feledkeztek
el, ahogy számba vették nemzeti ünnepeinket, megemlékeztek a
„malenkij robot” áldozatairól, nem
maradt el a kiszebáb elégetése sem,
de Kresnye András két kiállítását is
megnyitották, ahogy részt vettek a
Vámos Települések Találkozóján.
S ígérik, nem lesz ez másképp az
idén sem.
Juhász Dósa János,
fotó: archív

Hangácsi István,
a Tompa Mihály Klub elnöke,
fotó: archív
A Gömöri Hírlap a rendezvény
médiapartnere volt.

Tornalján március nyolcadikán, tizenegyedik alkalommal rendeztek
véradó napot a nemzetközi nőnap alkalmából. Huszonkilencen adtak
vért, köztük hatan először.

Lengyelország után Londonban járt a közelmúltban a rimaszombati
Mystic Choir énekegyüttes, ahol három koncertet is adott. Az együttes az
idén a koncertek mellett hanghordozó kiadását is tervezi.

Gömöri Hírlap

Március első fele képekben
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A böjti időszak beköszöntével sem csökkentek a rendezvények régiónkban, számos településünkön megemlékeztek az 1848/49-es szabadságharc és
forradalom hőseiről, de voltak könyvbemutatók, tavaszváró kézműves-foglalkozások és több felvidéki magyar színész munkájára is felfigyeltek.

A pozsonyi Szlovák Külügyminisztériumban, a Szlovák UNESCO Bizottság
partnereinek fórumán mutatták be a frissen az UNESCO-családba került
Novohrad-Nógrád Geoparkot.
Rimaszombat mellett a régió számos településén megemlékeztek az
1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, így Rimaszécsen,
Bátkában, Uzapanyiton, Balogfalán és Almágyban is.

Magyarországon átadták a tavalyi év filmes
elismeréseit. A tévéfilmek kategóriájában a
legjobb színésznő díját a füleki származású
Kerekes Vica nyerte el a Tranzitidő című filmben nyújtott alakításáért, amelyben partnere a
kárpátaljai Trill Zsolt volt.
Március 15-én az Együtt Gömörért képviselői Baracán fogadták az
Egyesült Államok szlovákiai nagykövetét, Adam Sterlinget, akit először a
szervezet tevékenységével és céljaival ismertettek meg. A másfél órás megbeszélésen a gömöri romák, valamint a régió helyzetéről is beszélgettek. A
beszélgetés során érintették az iskolaügyet, a munkanélküliséget, a régiók
hiányos infrastruktúráját, de szóba került Kotleba és radikális pártja is.

Tavaszváró címmel idén is megtartotta kézműves-foglalkozását a Via Nova ICS Balogfalai
Alapszervezete, amelybe a helyi alapiskola és
óvoda diákjainak többsége bekapcsolódott.

Gömörben
folytatja
előadókörútját
Szomolai Tibor, aki a Felvidéki
saga című regényét mutatja be, mindezt összekötve
a Nehéz-e a Felvidéken
magyarnak lenni? című
előadásával.
Legutóbb
Rimaszécsen találkozhattunk az íróval, legközelebb, április negyedikén
viszont Balogfalán. Valójában nem egy szokványos
könyvbemutatóról
van
szó. A szlovákiai magyarság sorsát összefoglaló
nagyszabású művet egy
„Nehéz-e a Felvidéken
magyarnak lenni?” című
előadás keretén belül ismerteti meg az olvasókkal.
„Az utóbbi három évben
majdnem 200 felvidéki települést látogattam meg,
a maradék falvakat ez év
áprilisának végéig kívánom bejárni“ – mondja
terveiről az író.

Tornalján átadták a felújított református templom épületét. A 15. században késő gótikus stílusban épült tornaljai református templom állagmegóvást szolgáló tetőcserén esett át. A felújítás 3 millió forintos támogatásból valósult meg, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában.
Az elmúlt hetek legjobban várt tévéműsora is
bemutatkozott az egyik kereskedelmi tévécsatornán, az 1890 című történelmi krimi, amely
Betlérben játszódik, 13 rész során egy különös gyilkosságot dolgoz fel. A történet főbb
szerepeiben Ján Koleník, Stanislav Majer,
Milan Ondrík, Filip Kaňkovský, illetve Varga
Anikó, Kerekes Vica és Mokos Attila látható.
A film forgatókönyvét többek között Rasťo
Boroš jegyzi.

Besztercebányán a legendás zeneszerzőt, Ladislav Burlast köszöntötték saját
szerzeményeivel 90. születésnapján.
Összeállította: jdj, fotó: Komka Péter és archív
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Születésnapi „gála” helyett harsány vitaest

Pár hete robbant a hír, miszerint
Marian Kotleba és pártja március
14-én Rimaszombatban tervezte
megünnepelni a Tiso-féle fasiszta bábállam megalakulásának
aktuális évfordulóját. Miután
sorra jelentek meg az akciót elítélő nyilatkozatok, Šimko József
rimaszombati polgármester is
sajtótájékoztatót tartott, amelyen
kijelentette, hogy Kotleba nem jön
Rimaszombatba, mindössze hírügynökségi játékról volt szó, szerették volna ugyanis megmutatni,
hogyan is működik a jelenlegi kormány, amely folyamatosan manipulálja a közvéleményt. A tervezett (?) akcióra válaszul a Naša
Sobota Polgári Társulás Ne légy
birka címmel vitaestet szervezett,
amelyen Andrej Bán társaságában
nyolc közéleti személyiség (többségük régióbeli) vitatkozott arról,
miért is fajultak el idáig a dolgok,
s miért masírozhatnak szélsőségesek az utcáinkon, de arról is, mikor lesz már vége a posztmečiari
időszaknak.
Bejárat a színházterembe a Ganevia
Galérián át, ahol a Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) diákjának, Matej Kováčnak Auschwitzban
készült fotói láthatóak kizárólag erre
az alkalomra. Miután a tömeg elfoglalja a helyét a nézőtéren, a színpadon megjelenik az est házigazdája,
Andrej Bán lezseren, zsebre tett
kézzel, s bejelenti a Magán Konzervatórium alkalmi együttesét, akik a
Schindler listája főcímzenéjét játs�szák el a közönségnek. Bán bemutatja a vitaest résztvevőit, hét férfi és
egy nő, de úgy is oszthatnám őket,

hogy négy szlovák és három magyar
(közülük kettő magyarul is köszönti
a nagyérdeműt), valamint egy fél(ig)
magyar, s talán csak abban egyeznek
meg egy kivételével, hogy mindan�nyian ebből a régióból származnak,
többen köztük ma is itt élnek, míg az
egyetlen kivétel, Ravasz Ábel a Purt
révén kötődik a régióhoz.
Bán először arra kéri a résztvevőket,
hogy értékeljék a jelenlegi helyzetet,
különös tekintettel a régióra. „Van,
ami teljesült a kormányprogramból”
– kezdi nem túl meggyőzően Michal
Bagačka, Nyustya polgármestere,
a Smer parlamenti képviselője, aki
szerint a legnagyobb gondot az emberi kapcsolatok kiüresedése és a
szociális helyzet jelenti, s ezeknek
köszönhetően léphettek színre és
befutó helyre a szélsőséges elemek.
A többiek sokkal keményebben
fogalmaznak, nem működik az iskola- és az egészségügy (Pavel Sibyla), kritikus a helyzet nemcsak a
gömöri régióban (Šimko József),
a paradoxok korát éljük (Martin
Klus), vannak vidékek, ahová még
választások előtt se jutnak el a politikusok (Ravasz Ábel), az internetes

hazugságok korát éljük (Ondrejcsák
Róbert), nem véletlen, hogy most is
én vagyok itt az egyedüli nő, akik
minden téren eleve hátrányos helyzetből indulnak (Viera Dubačová),
Rimaszombat mindig is multikulturális város volt, ezért semmi keresnivalójuk nincs itt a fasisztáknak (Simon Zsolt). Az első sorokban helyet
foglaló mintegy 20 tagú zöldruhás
alakulat (Marian Kotleba képviselői) ezt már nem tűrhették (igaz, már
Klus megszólalásánál is hevesen
pfujoltak), s amikor egyikük végre
szót kap (ő Milan Mazurek, Kotleba parlamenti képviselője), példát
kapunk abból, mi következ(het)ik
majd, ha netán hatalomra kerülnek.
„Hogy nevezhetnek Önök – akik 25
év alatt szétrohasztották az országot
-, minket fasisztáknak?” – teszi fel a
nem is költői kérdést, s egyúttal választ is kapunk arra, miért is kerülhetett be ez a párt a parlamentbe, s miért is lehetett Kotleba megyeelnök.
A vitaest további részében már elharapózik az adok-kapok, s miután
a felek jól odamondogattak egymásnak (mondhatnánk erre, tényleg
semmi új a nap alatt), a vitaest talán

legcivilebb résztvevője, Pavel Sibyla
politológus a történelem oktatás hiányosságaira hívja fel a figyelmet, s
arra, hogy elfelejtettünk elszámolni
a múltunkkal, így a fasiszta szlovák
állammal, a kommunista rendszerrel, ahogy a mečiari vadprivatizációs
időszakkal sem. Nem véletlen, hogy
a lakosság többségének a begyét a
korrupció szúrja, s mint elhangzik,
sikerült a rendszerváltás utáni kormánygarnitúráknak a privatizációs
botrányokat a szőnyeg alá söpörni,
legfeljebb kis halak kerültek a hálóba. Valaki a romániai példát hozza fel, de rögtön kiderül, az se jó,
ugyanis a legutóbbi választásokon a
legkorruptabb társaságot választották meg ismét. Többek szerint nincsenek megfelelő törvények, nem
működik az ügyészség, a rendőrség,
mások szerint a törvények betartásával vannak elemi problémák.
S itt jutunk el a vitaest utolsó pontjáig, a mečiari amnesztiákig, Bán rögtön fel is szólítja Mazureket, nyilatkozzon, hajlandó-e pártja támogatni
a mečiari amnesztiák eltörlését. „Ha
ez együtt jár Kováč amnesztiáinak
az eltörlésével, akkor igen” – jön a
válasz, s a többiek is egyetértenek az
ügyben. „Ne legyünk naivak, hogy
ezzel a lépéssel véget ér a mečiarizmus” – mondja Sibyla, amely beivódott a génjeinkbe, s gyógyíthatatlan
károkat okozott Szlovákiának. „Mi
lesz akkor, ha Mečiar betartja fenyegetőzését, s az amnesztiák eltörlésével Fico és kormánya hatalma is
megrendül” – kérdezi az egyik néző,
mire Klus vigyorogva válaszol, annál nagyobb örömmel szavazza meg
akkor azokat.
Kép és szöveg: jdj

Módszertani napot tartott a zeneiskola

Teljes körű temetkezési
szolgáltatást kínál
Kónya Lívia igazgató-helyettes két esztendeje határozta el, hogy az iskolai élet felfris- a rimaszombati Városi Közterület-fenntartó Vállalat
sítése érdekében módszertani napot szervez

a régió zongoratanárainak. Az első évben a
barokk zene került terítékre, egy évvel később a romantika, s az idén eljutottak a XX.
századig. Az egész napos, koncerttel záruló
rendezvényre Kékkőtől Losoncon át egészen
Nagyrőcéig bezárólag mintegy 50 pedagógus
érkezett.
A foglalkozást az idén is Mária Dravecká kassai
pedagógus tartotta, ezt követően a kortárs zenéből kaphattak ízelítőt előbb tanítványa Anton
Fuchs, majd a budapesti Alisa Yajima zongoraművész és Baráz Ádám előadásában, aki saját
műveit szólaltatta meg.
Folytatás lesz jövőre is, s mint Kónya Lívia elárulja, valószínűleg a dzsesszzene kerül terítékre.
Kép és szöveg: jdj

TEMETŐ
NON-STOP
éjjel-nappal hívhatják
az alábbi számot:

0917 147 691

GH-13/17

Gömöri Hírlap

Március 24.:
Andrea Hlodáková tárlata nyílik
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Arany János estjével
érkezik Bálint András
Bálint András Kossuth-díjas színművész ismét Rimaszombatba érkezik, ahol
annak idején nagy sikerrel mutatta be
Márai estjét. Az Arany János Emlékév
alkalmából Bálint András 13 év után
felújítja nagysikerű Arany-estjét, amelyet március 29-én, szerdán 18.00 órától
városunkban is megtekinthetik a Városi
Művelődési Központ gömbtermében a
Csemadok Rimaszombati Alapszervezete szervezésében.

A rimaszombati származású Andrea Hlodáková képzőművész My art –
Művészetem című kiállítása nyílik a Városháza Galériájában (Fő tér)
március 24-én, pénteken 10.30 órai kezdettel. A megnyitón közreműködik
Benedikt Schmidt gitáron. A tárlat április 30-ig lesz megtekinthető.

Ruhafogas kiállítás
a Ganevia Galériában

Különleges kiállítás nyílt
március 17-én a Városi
Művelődési Központban
található Ganevia Galériában, ahol a nyustyai Martin
Pliešovský több mint 700
darabból álló ruhafogas
gyűjteményéből
tekinthetnek meg egy tárlatnyi
anyagot. Az alkotó célja bekerülni a Guinness Rekordok Könyvébe.
A tárlat április 13-ig látható munkanapokon 08.00 és 16.00 óra között.

Március 31-ig várják
a jelentkezéseket az Egressy Béni
Nemzetközi Szavalóversenyre
A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Barcika
Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató
Kft. április 22-én, szombaton 13.00 órától huszonkettedik alkalommal is megrendezi Kazincbarcikán, a
Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájában (Dózsa György út 39.) az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyt. A versenyre március 31-ig lehet jelentkezni a
dienes.maria@gmail.com címen. Bővebb infó ugyanitt vagy a
003620/583 40 03-as telefonszámon.
A verseny kategóriái:
Általános iskolák, 6-14 éves korosztály; valamint középiskolások, 14-18
éves korosztály.
Szlovákiából Rimaszombat és térsége, Tornalja és térsége, Rozsnyó és térsége, Szepsi és térsége, Buzita és térsége, illetve Kassa és térsége diákjait
várják.

Április 7-én 25. alkalommal
emlékeznek Zacharovára

Március 21-ig lehet jelentkezni a Dobšinský Alapiskola által 25. alkalommal megszervezendő Eva Zacharová emléktornára. A versenyre április 7-én, pénteken kerül sor, a megnyitót 08.00 órakor tartják az iskola
tornatermében.
A jelentkezésektől függően a tornát az iskola tornaterme mellett a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Sport utcai, illetve a Tompa
Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornatermében bonyolítják le.
Az eredményhirdetésre kb. 18.30 órakor kerítenek sort.

Bálint András nevéhez több, nagy sikerű
önálló est fűződik, többek között Radnóti
Miklós, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő és Márai Sándor műveiből készített előadások. Ez az est azt az Arany Jánost idézi meg, aki ifjúkori barátot hiányol, a figyelmes szerkesztőt, a kislányát gyászolót, Az ember
tragédiája dramaturgját, a Szent István-rend lovagkeresztjét visszautasítót,
majd elfogadót, a test nyavalyáira panaszkodót, a Margitszigeten bolyongót,
az Őszikék mesterét, az ironikus, bölcs embert.
Jegyek a helyszínen kaphatók 3 illetve 2 eurós (nyugdíjasok és diákok) áron.

Költésre készülődő madaraink
– alkotói pályázat

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) alkotói pályázatot hirdet Költésre
készülődő madaraink címmel. Pályázni március 31-ig lehet.
A tavasz, a fészeképítés, tojásrakás,
fiókanevelés időszaka. 2017 év madara, a tengelic már lassan a költésre
készülődik, míg a Tavaszi madárles
madarai (fehér gólya, füsti fecske,
kakukk, gyurgyalag, sarlósfecske)
Afrikából való hazatérésüket követően látnak ennek neki.
Pályázati kategóriák: óvodás, alsó
tagozatos, felső tagozatos, középiskolás, felnőtt.
Papíron, bármilyen technikával készült alkotással részt lehet venni a
pályázaton minden kategóriában.
Ezen felül középiskolásoknak és
felnőtteknek gyöngy és egyéb technikával készülő ékszer pályázatot is
hirdetnek.
Pályázni március 31-ig lehet a következő módon:
• csak egyénileg lehet pályázni
• a kézzel készült eredeti alkotásokat kérik postán megküldeni (az
alkotást nem tudják visszapostázni!). Végleges mérete A4-es legyen

(kerettel együtt is!), a rajz hátoldalán
legyenek feltüntetve a pályázó adatai. A gyöngy-ékszer kategória esetén nincs megkötés
• a pályamű beküldésével úgy tekintik, hogy a törvényes képviselő
beleegyezését adta a pályázaton való
részvételhez, kiállításon, illetve interneten való megjelenítéshez
• óvodák, iskolák a rajzokat együttesen is elküldhetik
• feltüntetni a következőket szükséges minden pályamunka esetén:
pályázó neve, életkora (nevezési kategória), szülő neve, telefonszáma,
lakcíme, e-mail címe
Hová kell küldeni a pályázatot?
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), 1536 Budapest, pf. 283
A
borítékra
kérik
ráírni:
Költésre készülődő madaraink
Díjak, eredményhirdetés:
Minden kategóriában a három legjobb pályázatot díjazzák.
Óvodás, alsó tagozatos kategóriában
valódi hanggal rendelkező plüssmadarat adnak ajándékba, míg a többi
kategóriában egy szép tengelices
pólót.
A nyerteseket e-mailen vagy telefonon és a www.mme.hu oldalon tájékoztatják.
Az eredményhirdetésre április 7-én
kerül sor.
Fotó: Lukács Katalin Odett

hu.rimavskasobota.sk

10

A harmadik helyen végeznek
a VK Slovan röplabdázói
A 14 kettős forduló után kettészakadt a női I. ligás röplabdázók
keleti csoportjának a mezőnye.
A legjobb négy csapat a feljutásért, míg az alsóház a bentmaradásért folytatta a küzdelmeket.
A rimaszombati VK Slovan csapata az alapszakasz harmadik
helyén végzett az iglóiak és a
sztropkóiak mögött, a garamszentkeresztiek előtt, így ez a négyes folytatta az extraligába való
feljutásért.
A rájátszás első fordulójában Sztropkóra látogattak a rimaszombatiak, de
mindkét mérkőzésen sima 3:0 arányú vereséget szenvedtek. Ezt követően
három hazai mérkőzés következett, előbb a garamszentkeresztieket sikerült
két 3:0-s mérkőzésen „elintézni”, a listavezető iglóiak ellen viszont nem volt
esélye id. Alena Kudlíková védenceinek, aki az első, garamszentkeresztiek
elleni mérkőzésen maga is beállt a csapatba. Az iglóiak ellen viszont újoncot avattak a 16 éves Lakatos Claudia személyében. Id. Alena Kudlíková
védencei szerették volna legalább egyszer legyőzni a második helyen álló
sztropkói csapatot, s ehhez nagyon közel álltak az első hazai mérkőzésen,
hiszen 2:0 arányban is vezettek már. De a végére elfáradtak, s a vendégek
fordítani tudtak. A második mérkőzés már egyértelmű volt, a nagyobb rutinnal és bővebb játékosállománnyal rendelkező vendégek hozták a számukra
kötelező győzelmet. Ennek ellenére Štefan Baláž, a klub elnöke nem elégedetlen a csapat idei teljesítményével, hisz az teljesítette a célkitűzést, s bejutott a legjobb négybe, s így a harmadik helyet sikerként könyvelik el. Mint
a klubelnök megemlítette, a serdülők csapatából fokozatosan sikerült több
játékost is beépíteni a csapatba, akik az elkövetkező években meghatározó
játékosai lehetnek az együttesnek.
A VK Slovan a sztropkóiak ellen az alábbi összeállításban lépett pályára:
ifj. Kudlíková, Žírošová, Megelová, Bodnárová, Hanušová, Bolhová (id.
Kudlíková, Szőke).
jdj, fotó: Gecse Attila

A negyedik helyen végzett
az FBC Slovan csapata
Befejeződött a együttese még 2:6 arányú vesztés2016/17-es idény re állt, de a befejező harmadban
a a rimaszom- megtáltosodott, s végül 8:6 arányban
bati FBC floor- legyőzte a végére teljesen összeesett
b a l l c s a p a t vendégcsapatot.
számára, akik a A mérkőzésen a rimaszombatiak az
klub eddigi leg- alábbi összeállításban lépett pályára:
nagyobb sikerét Szabó–Franko, Rapčan, Repka–
érték el, hisz a Radnóti, Bodor, Farkaš.
2. liga középső csoportjában a A bajnokság végeredménye:
negyedik helyen végeztek.
Ehhez az utolsó mérkőzésen
győzniük kellett a besztercebányai FPS csapata ellen. A mérkőzés második
harmada után Peter Nôta (A kassaiak csak vendégként vettek részt a küzdelmekben)

Remek sikert ért el Pavel Keľo, a
rimaszombati Teniszakadémia diákja, aki a Lieskovecben megrendezett országos versenyen a torna
tizedik kiemeltjeként egészen a
döntőig jutott, ahol 6:7, 6:1, 6:4
arányban legyőzte az első helyen
kiemelt Norbert Marošíkot, így az
első helyen végzett.

Natália Gažiová
Osztraván is győzött
A Lokomotíva versenyzője, Natália Gažiová az idén is részt vett az
ostravai Grand Prix nemzetközi
versenyen, s ahogy tavaly, ezúttal
sem talált legyőzőre.
Hét EU-s ország 127 klubja képviseletében 1 055 versenyző állt rajthoz
február 26-án és 27-én, s a 127 klub
között az ifjabb diáklányok mezőnyében a rimaszombati Lokomotíva az 5.
helyen végzett az összesítésben. Köszönhetően Natália Gažiovának, aki a
32 kilósok mezőnyében megvédte tavaly szerzett címét.
Nem volt könnyű dolga, hiszen 18 versenyző indult a kategóriájában, ahol előbb a cseh Královát győzte le, ezt
követően a lengyel Szawicka következett. A döntőben szintén lengyel versenyző várt rá, de Szalkiewicz sem volt képes útját állni, így Natália Gažiová
az idén is felállhatott a dobogó legfelső fokára.
jdj

Pavol Rapčan két
ezüstérmet szerzett

Hétvégén a keleti országrészben
rendezték meg a junior birkózók
országos bajnokságát mindkét
fogásnemben. A rimaszombati
Pavol Rapčan, aki nemrég a serdülők között a régió legjobb sportolója címet érdemelte ki, mind a
kötött-, mind a szabadfogásúaknál ezüstérmet szerzett.
Pavol Rapčan előbb a kötöttfogásúak
55 kilós mezőnyében állt szőnyegre,
ahol két győzelem kellett a döntőbe
jutáshoz, de ott tapasztaltabb, már a
felnőttek között versenyző ellenfelétől kikapott. Másnap szinte ugyanez

a forgatókönyv ismétlődött meg a
szabadfogásúak mezőnyében, ahol
Rapčan szintén ezüstérmet szerzett.
Edzője, Radnóti József a döntőbeli
vereségek ellenére maximálisan elégedett volt védence teljesítményével, s mint elmondta, még csak most
kezdődött az év, ráadásul serdülőként a juniorok között is megállta
a helyét. A folytatásban ugyancsak
szép eredményeket vár el tanítványától, főleg a szabadfogásban, ahol
Pavol Rapčan jelenleg is serdülő válogatott.
jdj

Hosszú idő után győzelem
g: Kelemen, Ľupták - Gomoľa

Március 25-én ismét Open Tornalja
A tornaljai Sakk-klub a sokéves hagyományokra építve március 25én, szombaton 09.00 órától a tornaljai Városi Művelődési Központ
márványtermében megtrendezi az Open Tornalja XVII. Évfolyamát,
amelyre március 24-ig lehet jelentkezni.
A verseny svájci rendszerben (2x15 perc, 9 forduló) zajlik. A győztes
vándorserleget nyer (pénzdíj részvétel szerint), a helyezettek értékes
nyereményeket és díjakat kapnak.
Nevezési díj 3 €, amit a helyszínen kell befizetni. Ez tartalmazza a frissítő költségeit is.
Jelentkezni március 24-ig lehet Polgári Lászlónál (Tornalja, Daxner u.
8., tel.: 0903/630 472, e-mail: polri@centrum.sk)

