Április harmadik hétvégéje a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét jegyében telik.
A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt,
s megváltotta minden ember bűnét, s
egyúttal győzelmet aratott a halál felett.
Az óbásti Barta Ágnes versével köszöntjük az idei ünnepet:
Libabőrös gondolatok kínoznak ma,
Jézusunk már elárulva megy a halálba.
Hangos tömeg hangját tán már nem hallja,
Atyja hívja, s népe bűnét vállalja.
Hite olyan óriás, csak töredékét kérem,
hogy hasonló gazdag lélek kísérje létem.
Mert itt van azóta is minden kis kavicsban,
minden esdeklő vagy vidám szempárban.
Húsvét reggelén már boldog vagyok,
mert visszatért hozzánk, élek vagy halok.
Ünneplőbe öltöztet mindent a jó hír,
áldott legyen e nap, mely örömmel bódít.
„A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál” – William Arthur Ward híres idézetével köszöntötte Šimko József polgármester
a pedagógusnapi ünnepségen részt vevőket,
amelyen köszönőlevelet adott át a rimaszombati iskolák egy-egy arra érdemes képviselőjének. A kitüntetettek között volt Dohnányi Éva
(Tompa Mihály Alapiskola), Rák Magda (Dúsa
úti Alapiskola és Óvoda), Rigó Éva (Relax
Szabadidőközpont), Csízi Zoltán (Tompa Mihály Református Gimnázium), Varga Henrietta
(Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola) és Agócs Elvira (Magyar
Tannyelvű Speciális Alapiskola).
Fotó: m.m.

Alapos változáson ment át a napokban a Tompa tér, ahonnan eltávolították a tűlevelű fákat,
s pár odvas fa is kivágásra került. Az elkövetkező hónapokban folyamatosan szépül majd a
három szoborral is büszkélkedő tér, új gyepszőnyeg, 28 amerikai ámbrafa, korabeli hangulatú lámpák és padok kerülnek kihelyezésre.
A nyáron visszakerül eredeti helyére Tompa
Mihály szobra, amelyet a költő születésének
200. évfordulóján lepleznek le ünnepélyesen.
Juhász Dósa János felvételei

Az elmúlt napok
margójára
Március végén hagyományosan a pedagógusokat
köszöntjük, hisz március
28-án emlékezünk a népek
tanítója, Ján Ámos Komenský születésnapjára,
s ez a nap egyúttal hazánkban a pedagógusok ünnepnapja is.
Március 28. méltó lehetőséget nyújt arra,
hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik
mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeinkből becsületes és tisztességes emberek
váljanak. Egy nap, amelyen kifejezhetjük a
megbecsülésünket, bár természetesen ennél
sokkal többet érdemelnének. Ma sokan csak
a pedagógusi pálya előnyeit látják, a munkaidő viszonylagos rövidségét vagy az iskolai
szüneteket. Pedig tudomásul kellene már
vennünk, hogy a tanári pálya nem közönséges, mindennapos foglalkozás, hanem küldetés, amelyet a legtöbben szeretettel és alázattal végeznek, sokan közülük magas szakmai
színvonalon.
Eljött az ideje, hogy konkrét lépéseket tegyen
a kormány a szlovákiai pedagógusok helyzetének javítására. S nem gondolok feltétlenül
csak a fizetésük emelésére, hanem a munkájuk méltó elismerésére és megbecsülésére.
Függetlenül attól, hogy melyik párt jelöltje ül
a miniszteri székben…
Méltóságteljesen köszöntöttük a pedagógusokat a rimaszombati városházán is, ahol a
polgármester nemcsak a városi fenntartású
iskolák kitüntetett pedagógusait hívta meg,
hanem a közép- és egyházi iskolákét is. S
az ünnepségen az egyik meghívott vendég
köszönetet mondott a város vezetésének
azért a különleges lépéséért, amellyel nem
feledkezett meg a nem tanári alkalmazottak
fizetésemeléséről sem. Szép gesztus, pedig
a város csak azt a lépést tette meg, amelyről
valahogy a minisztériumban elfeledkeztek…
S maradjunk még egy percre az iskolaügynél.
A városban pár szülőnek és alkalmazottnak
köszönhetően fölösleges riadalmat váltott ki
a református egyház terve, miszerint óvodát
szeretne működtetni városunkban. Időközben
petíciót is elindítottak a városban a több mint
30 éves Daxner utcai Óvoda megőrzésért.
Közben a város még semmilyen hivatalos
kérvényt nem kapott ezzel kapcsolatban, s ha
jönne is ilyen kérvény, annak ügyében a városi képviselő-testületnek kell állást foglalnia
és döntenie.

hu.rimavskasobota.sk
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Csendes László is
az égi társulatban folytatja

Évek óta alig
láthattuk
színpadon.
Egy-egy Heltai- és Márai-est, en�nyi. Csendes
László
évek
óta „végzett”
a színházzal,
mint egyik találkozásunkkor
mesélte, volt már fontosabb is
az életében. Például a festészet.
De tavaly, amikor eljött a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny zsűrijébe, Nádasdival
és Benkővel együtt hosszasan
elemezgettek egy-egy produkciót. Szeretettel, nem megbántva
semmit. Most váratlanul itt hagyott bennünket, alig 72 évesen.
1944 szeptember 21-én született,
s minden vágya az volt, hogy tornatanár legyen. Felvételizett is
a testnevelésire, de nem kellett.
Ahogy nem kellett a színművészetire sem, azt mondták rá, antitalentum. Más megoldás nem
lévén, bevonult katonának. De
előtte a helyi színjátszó körben
szerepelt vállalt a Tavaszi keringő című darabban, míg mestere,
Drobka Géza a Mestert, ő a titkárát játszotta. Ebben az előadásban
látta meg a szintén rimaszombati
Tóth László, aki akkor már a MATESZ-ban játszott Komáromban.
Kézen fogta, s vitte is Fellegi Istvánhoz, s két hét múlva már be
is ugrik Egri Viktor Szarkafészek
című drámájába. A katonáskodás
után már nem kérdés, hogy hol
folytatja, Molnár Liliomában ő a
Holunder fiú, míg a Szent Péter
esernyőjében már Vibra Gyuri. S
jön Beke Sándor és vele a főszerepek egész sora. „A színészet
számomra csak mese ízű álom
volt, amikor felvettek a színházhoz, ajándék” – mondta egy interjújában a kezdetekről.
Agárdi Péter A néma leventében,
Mercutio a Rómeó és Júliában,
Zsigmond Háy Gyula Isten, császár, parasztjában, Osvald Ibsen
Kísértetekjében.
S 1969-ben jönnek a kassai évek.
Ők a színházalapítók. S főszerepek sora, amíg csak el nem
lehetetlenítik őket. Előbb Beke,
majd ő is távozásra kényszerül.
De addig olyan szerepek mint
Csongor Vörösmarty lírai játékában, Kakuk Marci Tersánszky
pikareszkjében, Sebők Zoltán
Sarkadi Elveszett paradicsomában, Emberfi Szakonyi Adáshibá-

jában. De Gágyor Péterrel színre
viszi Kocsis István Bolyai János
című monodrámáját is. 1983ban a kecskeméti Katona József
Színházba távozik, később Debrecenben, majd 1988-tól Egerben
játszik. Innen is vonul szakmai
nyugdíjba. A rendszerváltás után
visszatér vendégként Kassára,
Ratkó József Segítsd a királyt
című drámájában a címszereplő
Istvánt játssza el, akit Erkel operájának tévéfilmváltozatában is
megszemélyesít. Kassán egykori
játszótársa, Thirring Viola oldalán A régi nyár című kisoperettben. Ahogy megrendezte Hernádi Gyula Márai Sándor emlékét
megidéző színdarabját a Márai
Stúdió ünnepélyes megnyitóján.
A kilencvenes években Kállai Ferenc is meghívta őt Németh László Villámfénynél című darabjába
a budapesti Várszínházba. Sokan
találkozhattak vele a képernyőn
is, markáns arcvonásai megjelennek Kósa Ferenc több filmjében,
ahogy Koltay Gábor Honfoglalás
című filmjében is, ahol Tétény
vezért játszotta Franco Nero oldalán, míg a Fekete rózsa című
tévéfilmben Bujtor István volt a
partnere. Utolsó két filmje a Magyar vándor illetve a Konyec –
Az utolsó csepp a pohárban című
volt, de legjobban Almási Tamás
Ballagás című filmjét szerette,
amelyben egy igazgatóhelyettest
játszott el.
Megtalálta a hivatalos elismerés
is, 1996-ban Jászai-díjat kapott.
Többször is jelölték Városdíjra
szülővárosában, de a helyi képviselők egyszer sem találták alkalmasnak az elismerésre. Mindezek
ellenére nagy szeretettel nyilatkozott Rimaszombatról, s ha csak
tehette, hazalátogatott. Legutóbb
tavaly, amikor Márai estjét is
előadta, míg a Tompa Mihály Országos Szavalóversenyen Heltai
Jenő-összeállítását mutatta be, de
részt vállalt a zsűrizésből is.
A színpad helyett az elmúlt években már inkább a festészetnek
hódolt, de segítette felesége jógaintézetét is. Fia dzsesszzenész
lett, s bejárta az egész világot.
Csendes László halálával nagyívű színészi pálya zárult le, s bár
évtizedekig nem élt és dolgozott
a Felvidéken, a Komáromban és
Kassán töltött évei során meghatározta a két társulat arculatát.
Juhász Dósa János,
Gecse Attila felvétele

Köszönet Kolár Péternek
Alig pár nappal
Csendes László után követte
őt a „kassai égi
társulatba” a
kassai Thália
Színház másik
meghatározó
egyénisége, Kolár Péter is, aki a rendszerváltás
perceitől kezdve némi kényszerű megszakítással 2011-ig volt
a társulat igazgatója. Nevéhez
fűződik a színház önállósítása is.
Azé a színházé, amelynek egyik
alapító tagja 1969-ben Csendes
László volt.
Kolár Péter 1947. február 3-án
született Kassán, szülei pedagógusok voltak. Az ötvenes évek
„különös” viszonyai miatt a Késmárk melletti Kisszalókon töltötte
gyermekkorát, majd a család Csízbe költözött. Péter is itt kezdett
iskolába járni, ahol édesanyja is
tanított. A felsőbb évfolyamokat
Rimaszécsen és Tornalján végezte. Itt volt édesapja a gimnázium
igazgatója. Később tanulmányait a
kassai Ipariban és a műszaki egyetemen folytatta, de esti tagozaton
elvégezte a konzervatóriumot is
hegedű szakon. Már tizenéves
korában szervezője lett a kassai
magyar kulturális életnek, s erről
a „szokásáról” a haláláig nem tudott lemondani. Évtizedekig volt
a Csemadok városi szervezetének

Díszpolgári címet kapott szülőfalujában, Bátkában Simon Attila,
a Fórum Kisebbségkutató Intézet
igazgatója, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem
Tanszékének vezetője.

a vezetője, 1997-től 2000-ig országos elnöke is. Felsorolhatatlan
tisztségeinek a száma, még kevésbé az elvégzett munkája. 2010-ben
a a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével is elismerték áldozatos munkáját, s tavaly ő
kapta a Magyar Közösség Pártja
Pro Probitate – Helytállásért-díját
is.
Évtizedek óta ismertük egymást.
Nála alázatosabb embert a Felvidéken nem ismertem. Évek óta
betegségek sorával küszködött,
de legyűrve a betegségeit, ahogy
csak tehette, tette a dolgát, utolsó
pillanatáig szervezkedett, s tele
volt tervekkel. Mint recenzenssel,
sok-sok vitánk volt színházigazgatói ténykedése alatt, de más intézményvezetőkkel ellentétben soha
nem vette zokon a megjegyzéseimet, egy-egy recenziómat, alkalmanként felhívott, megbeszéltük, s
minden ment a régi kerékvágásban
tovább. S bármikor számíthattam
is rá, elég volt egy telefon, nagyon
ritkán mondott nemet. Legutóbb
pár éve a Csemadok jubileumi
ünnepségén találkoztunk, ahová
az akkori főkonzul asszonnyal,
Czimbalmosné Molnár Évával
közösen meghívták az estre Botos
Béla Bumbi barátomat. Lám, akkor sem feledte hegedűs múltját.
Halálával a szlovákiai magyar közösség egyik meghatározó egyénisége távozott.
Köszönet mindenért!
Juhász Dósa János

Besztercebányán tartotta
közgyűlését a Szlovákiai
Múzeumok Szövetsége, amely
új elnököt választott Iveta
Kaczarová, a Nógrádi Múzeum és Galéria vezetőjének a
személyében. Emlékplakettet
vehetett át az idén 135 éves
Gömör-Kishonti Múzeum,
valamint annak két munkatársa, Nagy Erzsébet és Elena
Lindišová is.

Gömöri Hírlap

Elosztották a sportés kulturális támogatásokat
Március 20-án folytatta március 14-én félbeszakadt ülését a
Városi Képviselő-testület, amely
meghallgatta Berecz Péternek, a
Városi rendőrség parancsnokának az éves beszámolóját, ahogy
szétosztották a sport- és kulturális támogatásokat is. Nagy visszhangot váltott ki Cziprusz Zoltán
felvetése, aki az ülésrendet szerette volna szigorítani.
Az ülés elején Berecz Péter, a Városi rendőrség parancsnoka ismertette
éves beszámolóját, s mint megtudtuk tőle, tavaly, ha mérsékelten, de
csökkent a bűnözési arány a városban, a legtöbb gond a hajléktalanokkal illetve pár, beilleszkedésre
képtelen egyénnel van. A Városi
rendőrségnek jelenleg 12 tagja van,
míg öten a védett műhely keretében
segítik a munkájukat. Július Sojka
képviselő szerint minimum egy
rendőrnek kellene jutni egy emberre, s ezért sürgősen bővíteni kellene
a városi rendőrök létszámát. Főző
Zsolt, az Iskola-, Kultúra-, Ifjúságés Sportbizottság elnöke terjesztette
elő a javaslatokat a sport- és kulturális egyesületek idei támogatására.
Az eredeti javaslatot némi módosí-

tással elfogadták a képviselők, így
az idén 37 800 euróból gazdálkodhatnak a sportszervezetek.
Eva Muráriková, a Városfejlesztési
Szakosztály vezetője arról értesítette a képviselőket, hogy minden
szükséges építkezési engedélyt beszereztek a Kishonti úti körforgalom megépítéséhez, s az mintegy 50
ezer euróba kerül majd. Amennyiben a megye is elfogadja a költségvetést, akkor a nyári hónapokban
megépülhet a körforgalom, amely
miatt az egész utat lezárják majd.
Az általános vitában Sliva Tamás
arra kérte a város vezetését, hogy
ismételten forduljon a Belügyminisztériumhoz a volt Megyeháza
felújításával kapcsolatban, míg
Cziprusz Zoltán az ülésrend szigorítását szerette volna elérni, mivel
jelenleg mindenki annyiszor szólal
fel, ahányszor csak kedve tartja, s
így az ülések ismét rendkívül hos�szadalmasak lettek, s nem egyszer
az egyes felszólalók messze eltérnek az aktuális napirendi ponttól.
Két évvel ezelőtt már szigorítottak
a képviselők az ülésrenden, de később ezt hatályon kívül helyezték.
Cziprusz javaslatát nem fogadták el.
		
av/jdj

Fotó: m.m.

Március 30-án Ózd város küldöttségét (Farkas Péter Barnabás alpolgármestert és Fidrus Pétert) fogadta Šimko József polgármester, akik a V/A-Interreg
AQUAKULTURÁLIS pályázat támogatása ügyében érkeztek Rimaszombatba.
Rimaszombat és Ózd 2000 óta ápol testvérvárosi kapcsolatot, s ezt a megállapodást szeretnék kibővíteni, hogy minél intenzívebben tudják kihasználni az Európai
Uniós pályázati lehetőségeket.
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Erdélyi Géza 80. születésnapjára
Keleten,
A b a r á n
született,
szolgált Szalócon, (Gombaszögön,
Vígtelkén),
Rozsnyón
és Hanván
(Runyán,
Lénártfalván, Csízben), de élete nagy része
Rimaszombathoz köti. 1996 és
2008 között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke volt, 2001-től a Magyar Református Egyházak Konzultatív
Zsinatának elnöke. Tavalyelőtt
megkapta a Városdíjat is. Erdélyi Géza a napokban ünnepelte
80. születésnapját.
Teológiai tanulmányait Prágában
végezte, ahol évtizedekkel később művészettörténészi oklevelet
is szerzett. 1971 és 1985 között,
amikor Rozsnyón szolgál, a betléri és a krasznahorkai történeti
Andrássy-könyvtár köteteit is rendezte. 1996-ban, majd 2005-ben is
megjelent hiánypótló, Gömör vármegye klasszicista építészete című
kötete. 2014-ben Hűség címmel
jelent meg memoárkötete is, míg
a tavaly megjelent Üzenet című
kötetben Csáky Pál többek között
vele is beszélget eltelt évtizedeinkről.
Már édesapja is lelkész volt, de
bő családjában olyan nevekkel találkozhatunk, mint Erdélyi János
vagy Erdélyi Zsuzsanna. Prágában
választani a kell a versenysport és
a teológia között, ő az utóbbit választja. 1960 őszén Gömörország
fővárosába, Rimaszombatba, a Zsinati Elnökség sajtótitkári posztjára
került, de fiatal segédlelkészként,
gyülekezeti szolgálatot is végzett. A hetvenes éveket Rozsnyón
töltötte, ahol a lelkészi szolgálat

mellett nevéhez fűződik a betléri
Andrássy kastély könyvtárának
rendbetétele, könyvállományának
földolgozása, s a kastélymúzeum
idegenforgalmának föllendítése is.
1996-ban került a Szlovákiai Magyar Keresztyén Egyház élére,
ahol két cikluson át dolgozott a
református egyház rendszerváltásán. Koncsol László világi gondnok imigyen értékelte ezeket az
éveket: „Emberpróbáló munka volt
egy szétzilált, tönkretett egyházkerületet újjáépíteni, gyülekezeti
birtokokat visszaperelni, épületeket, templomokat is visszacsikarni,
renoválni, iskolákat, menházakat
alapítani, a révkomáromi teológiát
is beleértve, kapcsolatokat ápolni
az öt kontinens református egyházaival, pénzt szerezni a magyarországi és nyugati protestáns segélyszervezetektől mindenre, ami
Egyházunk számára halaszthatatlanul szükséges, és utazni, utazni,
utazni éjjel és nappal hetven fölött
is fáradhatatlanul. Lelkipásztorokat nevelni nagy számban az üres
parókiákra, új egyházalkotmányt
és új egyházi törvények sokaságát
alkotni meg a Zsinattal egyházi
parlamentünk elnökeként. Tömören: Rád az Úr néhány felelős
emberünk kezdeményei után Egyházunk újjáépítésének hatalmas
munkáját bízta.”
Csáky Pálnak így fogalmazza meg
nemzedéke üzenetét: „Választ
adva a kihívásokra, bátran kell vállalnunk önmagunkat, kik vagyunk,
mit miért akarunk. Hinni, remélni
és tudni, hogy a munkánk nem hiábavaló, és akkor az áldás sem marad el. Ha az ember igazán szeretné
és vigyázná glóbuszunkat, mennyországnak is jó lenne”
Isten éltesse még sokáig!
Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila

Nyilvános ülésre hívta az érintetteket a református
egyház is, mivel elterjedt a híre, hogy az egyház
szeretné megvásárolni a Daxner téri óvodát. Az óvoda
ügyében már petíció is indult, holott még semmilyen
érdemleges döntés született. Felvidék 6,2 milliárd
forintos támogatást kapott a magyar államtól 20 új
óvoda kiépítésére és 56 fejlesztésére. Minden beruházás
esetében a 2017-es év végéig meg kell történnie a telekvásárlásnak, az építési engedélyek elkészítésének, az engedélyek
beszerzésének, a kivitelezés elkezdésének. A rimaszombati
református egyháznak két lehetősége közül kell választania,
vagy felújít egy már működő óvodát vagy vadonatújat hoz
létre. A témára következő számunkban még visszatérünk.

Városnapi vásár lesz Rimaszombatban
Május 5-én és 6-án (péntek-szombat) kerül sor a Városnapi vásárra,
amelyre mind a polgárokat, mind a vállalkozókat szeretettel várják.
Fotó: av

Nyilvános beszélgetésre hívta a Nyugat-lakótelep–Szabatka–Kelecsény városrész
lakóit Šimko József polgármester. A találkozón a város aktuális gondjai mellett szó
esett az érintett városrészek napi gondjairól, így a felelőtlen és agresszív kutyatulajdonosokról, ahogy a Cseh utcában lakók antiszociális viselkedéséről (nagy zaj,
szeméthalmok), míg a polgármester felszólította a Szabatkán lakókat, hogy javasoljanak utcaneveket, mivel az ott kialakított új utcák még nincsenek elnevezve.

Ahogy az előző években már megszokhattuk, az idén is a Fő téren, a Szlovák
Nemzeti Felkelés és a Jánošík utcában (ez utóbbi helyen a frissítős standok
kapnak helyet) állíthatják fel az árusok a sátraikat. Az engedélyeket április
nyolcadikától lehet kiváltani a Városi Hivatalban, a Svätopluk u. 5. szám
alatt.
Bővebb információ a Városi Hivatal Városfejlesztési osztályán kérhető a
Svätopluk u. 5. szám alatt (tel.: 047/56 04 685, 56 04 665). Az engedélyek
kiadására április negyedikétől kerül sor.
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Április 11 – József Attila születésnapja, a magyar költészet
napja. Gömör nagyon sok
költőt adott a magyar irodalomnak, az idén ünnepeljük
Tompa Mihály születésének
200. évfordulóját, de a kortársak közül említsük meg a
Kossuth-díjas Tőzsér Árpádot, vagy a fiatalabb generáció
tagjai közül Juhász Katalint és
Szászi Zoltánt.
Mai számunkban viszont nem
profi költőket válogattunk, hanem olyanokat, akik kedvtelésből, önmaguk vagy kedvesük
„szórakoztatására” írtak-írnak
verseket. Fogadják őket szeretettel!

Csoltó Mária
Neki köszönöm
Elmerülök a gyötrelem
tengerében,
nincs mentőcsónak,
sem evező.
A part még messze van, úgy
félek!
Hol a segítség? Hol van Ő?!
Kétségbeesett
vergődéseim közt
már-már elhagy a hitem,
de én élni akarok,
nem adom fel!!!
Nem lehet így vége, nem
akarom!
Dobj mentőövet Atyám,
s bár nagy a fájdalom,
de tán sikerül a mentés,
mert én is akarom.
Most még sötét a világ,
de szívemben él a remény!
Üzent a napsugár nekem,
hogy közel van a Fény.
Már nem félek.
Engedem, ahogy az ár
a part felé sodor,
s ha elfáradtam, majd pihenek
a fehér homokon.
Miért a kétségbeesés?!
A segítség már oly közel,
s ha kezét nyújtja felém,
nem engedem el.
Ha elmúlik a fájdalom,
lelkemben feléled az öröm,
tudni fogom, kinek tartozom,
s hogy boldog lehetek újra,
Neki köszönöm!

hu.rimavskasobota.sk

Költészet napjára
zamatát,
körös-körül a remény színét
kívánná,
hogy érkező madarak rakják reá
fészküket,
s ringatna fiókát napestig, mit
úgy szeret.

Danyi Zoltán
a száműzetett
Bozó Zsuzsikának
száműzetésem igazságot szolgáltat nekem
ahogy a költő mondta
megmenti életem
elfáradnak az ifjak
megbotlanak a lovak
figyeljetek rám szeretteim
szenvedtem sokat
én értetek mondok imát
rólatok gondolkodom
rokonok testvérem anyám apám
megfogadom
az utolsó szómnál is
ugyanaz maradok
szeretni nem félek
Úr Jézus ha itt az alkalom
én elmegyek a szegényt
oltalmazom ha kell
kenyerem megosztom veletek
engem választottál
Istenem száműzetésem még tart
de elviselem
júniusban a menyegző napján
emlékezni fogok
megérintett szívemmel
e boldog frigyet pecsételd meg
s ha még hallanád sóhajom hitét
ismét adjál szeretetet
segítsél kedvesemmel ajkunk
csókjait megőrizni
a gyermekek között mikor
megáldod népedet

Barta Ágnes
Könnyek
Áldatlan állapottal sújtotta Föld
lassan belefárad terheibe,
nem bírja kortyolni, mit az ég
kelyhébe tölt,
türelme fogytán, jóllehet híre
kelt.
Szeretné kóstolni tarka ízek

De a nagy természet saját törvénnyel bír,
ha fáj neki, mit lát, utakon,
kertekben sír.
Végigfolyik könnye, ér, patak,
folyó lesz,
napfény kéne, tavasz, zümmögő
nesz.
Magvakat nyelne már, teremne
gyökeret,
sok sárgát, még többet, akár
fehéret.
Illatos virágok s fű öltöztesse,
emberi kéz végre ápolja,
kényeztesse.

Barta Ágnes
Színbontás
Április bolondja
felmászott a toronyba,
nem kérdezek semmit,
inkább nézek, van mit.
Vándorfelhők színt váltanak,
hol eltűnnek, hol támadnak,
járatják a bolondját,
jobb, ha ezt nem firtatják.
A színbontók virulnak,
illatukkal pompáznak,
gyöngyvirágnak kis harangja
tavasz hírét megárasztja.
Csipkelődő fintorával riogat
még,
kergetőző, komiszkodó
gyengülő szél,
piros arcok barnulóban,
meleg naphoz fordulóban
mosolyogva fogadják
a fecskéket,
megneszelték a tavaszi meséket.

Katona János
Levél a messzi
távolból
Idegen országból küldöm
levelemet
Reszkető kezemmel írom
betűimet.
Írom betűimet bánatos

könnyekkel
Le is pecsételem szívem
szerelmével
Kívánok én neked friss jó
egészséget
Bánat szomorúság ne érjen
Tégedet
Ezen levelemet vedd rózsám
kedvesen
Kezem írása találjon friss jó
egészségben
Nem sajnálom rózsám tőled
levelemet
Köszönöm szívemből a te szerelmedet
Nagy-nagy örömmel írom ezen
levelem
Bús szívem diktálja neked mind
ezeket.
Mert amit vártam mostan
megérkezett
Hogy nem vagyok szabad
akaratom felett
Elhoztak engemet ilyen messze
földre
Mint rabmadarat úgy bezártak
ide
Hogyha felgondolom szabad
életemet
Szomorúság bánat fogja el
szívemet
Szép szabad életem hol töltlek
el téged
Bánat és reménység keserű
gondolat
Édes nagyon fáj hogy ott
hagytalak
Ősszel a virágot a hideg szél
elhervassza
De a meleg tavasz újra
kifakassza
Ezzel bocsátom el levelemet
hozzád
Kedves rózsám írjál, hogyha
szeretsz igazán

* Katona János 1919-ben született Hanván parasztcsaládban.
Dolgozott Tornalján az állami
gazdaságban, a gömörhorkai
papírgyárban, s a pelsőci vasútállomáson. Saját kedvtelésére írogatott verseket. 1994-ben
hunyt el, s a hanvai temetőben
nyusgzik.
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Milánóban jártak
a mezőgazdasági iskola diákjai

Iskolánk, a Műszaki,
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola kilenc diákja
nemrég az Erasmus
plus diákprogram keretében az olaszországi Milánóban járt.
A háromhetes külföldi szakgyakorlaton az
elektroműszerészek a
Fassina cég javítóműhelyében dolgoztak.

A cég az egyik legnagyobb és legismertebb autóház Olaszországban,
amely a Fiat, Alfa Romeo és Lancia márkák mellett az autógyártók Jeep,
Hyundai, Abarth, Infiniti, Nissan, McLaren márkáit is szervizeli. Az ifjú
logisztikai szakemberek és az autószerelők az ottani Euroimpact és Ducati
javítóműhelyeiben fejlesztették tudásukat. Az informatikusok a Dolphin
családi vállalkozásnál a weboldalak készítésében ügyeskedtek. Munkanapokon 9-től 17 óráig zajlott a munka, a szó legnemesebb értelmében
és bizony nem volt egy rózsaligeti séta. A reggeli és délutáni másfélórás
utazások szokatlanok és fárasztóak voltak.
Mindezért kárpótoltak viszont a hétvégi pihenő és ismeretterjesztő közös
programok. Meglátogattuk például a Sforza család csodálatos kastélyát
és a helyi Természettudományi Múzeumot. Saját programként beiktattuk
az Alfa Romeo múzeumának és az AC Milan–Chievo Verona labdarúgó
mérkőzésnek a megtekintését. A monzai autópálya és a San Siro Múzeum
meglátogatása pedig már a hab volt a tortán.
A három hét alatt bőven volt idő városnézésre is. A történelmi értékek és
emlékek mellett a jelen modern építészetét és a technika vívmányait egyaránt láthattuk. Sok fénykép készült, melyekről nem hiányozhatott a főtér
világhírű székesegyházával, a királyi palota múzeuma és a vásárcsarnok
sem az EXPO helyszíne.
„A sok felhőkarcoló, a modern építészet megannyi csodája meghökkentő
látványt nyújtott a rimaszombati szemeknek” – értékelte az utazást Farkas
László mérnök, a csoport vezetője. A tízfős társaság elégedetten, gazdag
élményekkel tért haza a 25 fokos melegből a még fagyos reggelekkel váró
Rimaszombatba.
polri

Bálint András ismét Rimaszombatban

Nem először látogatott Rimaszombatba Bálint András Kossuth-díjas
színművész, akinek pár éve a Tompa Mihály Országos Szavalóversenyen Márai estjét láthattuk. Hizsnyan Géza jóvoltából az idén Arany
János estjét hozta el, de tartott rendhagyó irodalomórát is a Tompa
Mihály Református Gimnáziumban.
13 év elteltével a nagy költő 200. születésnapjára újította fel legendás
Arany estjét Bálint András, amelyet annak idején évekig láthattak a Radnóti Színházban, ahol az évek során több önálló estje is színre került.
Legutóbb Darvas Ferenc közreműködésével, felesége, Deák Krisztina rendezésében Heltai Jenő második világháborús naplóit mutatta be.
Bálint Arany-estje rendkívül személyes hangvételű monológ, amely
felidézi a költő életének jelentősebb fordulópontjait, a Petőfihez és Madáchhoz fűződő kapcsolatát, s önkritikusan állapítja meg, hogy „a költők
mind szerencsétlenek, de nem minden szerencsétlen költő”. Elhangzott
az est során Arany négy balladája is, ahogy Madách tragédiájához fűzött
javításai és a fiatal, kezdő poéták soraihoz írt megjegyzései is.
Kép és szöveg: jdj

Sárospatakon nyílt meg
a Tompa Mihály Emlékév

„Bibliámnak
és
lantomnak
élek...” címmel
koszorúzással, előadásokkal és ünnepi műsorral vette kezdetét március 25-én a Tompa
Mihály emlékév Sárospatakon.
A 19. századi magyar líra kiemelkedő alakja születésének 200.
évfordulója alkalmából rendezett
egész éves programsorozatot a
Tompa Mihály Gömöri Kulturális
Egyesület más intézményekkel ös�szefogásban szervezi azzal a céllal,
hogy népszerűsítse a költő feledésbe merült életművét. A résztvevők először megkoszorúzták a
költő-lelkipásztor
Iskolakertben
található mellszobrát, majd a rendezvény a Teológia dísztermében
folytatódott, ahol előadásokkal és
ünnepi műsorral emlékeztek az
1817-ben született Tompa Mihály
életére és munkásságára. Imolay
Lenkey István bibliográfus Tompa és Arany barátságáról, Dienes
Dénes egyháztörténész professzor
pedig Alsóvadászon, Selyeben és
Alsókázsmárkon töltött éveiről
tartott előadást. Az ünnepi műsort
a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános
Iskolájának diákjai adták. Csomós
József tiszáninneni református
püspök köszöntőjében a Jézus által felkínált „szabadságot” állította
párhuzamba a költő életével. Pollák Miksa soproni főrabbi szavaival méltatta Tompa Mihályt: „Még
Petőfi és Arany mellett is meg tudta
őrizni az eredetiségét. Sem elődei,
sem kortársai, sem idegen írók rá
hatást nem gyakoroltak, de gyakorolt hatást Igrici, a becsületes

szántóvető, ahol buzgó kálvinista
szellem honol”. Azt mondta, ez
volt az az életszemlélet, aminek
hatására Tompa később ezt írta
Aranynak: „Én református pap vagyok, csendes és zajtalan éltem folyama. Nincs semmi fény, máz, ragyogvány állásomon. Bibliámnak
és lantomnak élek...” Nagy Ákos
Róbert, az emlékév programbizottságának elnöke elmondta: céljuk,
hogy a méltatlanul elfeledett költő életútját, költészetét, szellemi
hagyatékát megismertessék a ma
élőkkel.
Az emlékév kapcsán a költő verseiből válogatás; életművéről, írásaiból gyűjteményes kötet, breviárium
és bibliográfia jelenik meg. Életútját ismeretterjesztő film és vándorkiállítási anyag mutatja be, továbbá
művészeti alkotások: versillusztrációk és plakettek is készülnek,
de országosan meghirdetett versenyekkel és pályázatokkal is várják
az érdeklődőket. Nagy Ákos Róbert hozzátette: bízik abban, hogy
a programok hozzájárulnak majd a
költő iránti figyelem felkeltéséhez
és hagyatékának jobb megismeréséhez. Az emlékév fővédnöke
Balog Zoltán emberi erőforrások
miniszter. A programok a Kárpát-medence 25 helyszínére jutnak
el: anyaországi helyszínek mellett
a határon túli Erdélybe, Kárpátaljára, és Tompa Mihály szülőföldjére,
a felvidéki Gömör településeire.
A
programok
időpontjairól, részleteiről az emlékév
honlapján
tájékozódhatnak:
www.tompamihaly200.hu.
www.tirek.hu, fotó: Pósa Judit

Andrea Hlodáková képei a Városházán

My Art címmel nyílt meg az első
önálló kiállítása Andrea Hlodákovának a Turisztikai Információs
Központ szervezésében a Városháza Galériában. A tárlatot Janka
Mišuráková nyitotta meg, azon
közreműködött Benedikt Schmidt
gitáron. A tárlat április 30-ig tekinthető meg.

Hlodáková Rimaszombatban született, s molekuláris sejtbiológiát tanult
Kassán. Fehér köpenyben, kémcsövek között képzelte el az életét, távol
az emberek zajától. A helyzet viszont
az, hogy jelenleg a helyi munkaügyi
hivatalban dolgozik hivatalnokként,
emberek között. De már megszokta.
A festészet számára csak hobbi, s
felnőttként a helyi Művészeti Alapiskolában kitanulta a kerámia szakot.
Warhol, a popart, Picasso, Josef
Frank volt rá nagy hatással. Sokszor
készít reprodukciókat is a saját „áthallásában”. Főleg akrilfestékkel dolgozik, de idővel szeretné kipróbálni
az olajfestéket is, ahogy a spatulával
való alkotást is.
av, fotó: jdj
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Április műtárgya –
Krisztus faszobrocskája

Túl az országos elődöntőn

Március 30-án Ipolyszécsénykén
rendezték meg az idei Tompa Mihály Szavalóverseny országos elődöntőjét, amelyen a Nagykürtösi,
Rimaszombati, Losonci és Nagyrőcei járás versenyzői vettek részt.
Az országos döntőre Rimaszombatban április 27. és 29. között
kerül sor.

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban április műtárgyának Krisztus fából készült plasztikáját választották,
amely nyitvatartási napokon
tekinthető meg. Április elsején
elkezdődött a nyári turisztikai
idény a múzeumban, vagyis hétfőtől péntekig 08.00 és
16.00 óra, míg hétvégén 09.00
és 17.00 óra között várja a látogatókat.
Április a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvét jegyében
zajlik, így a múzeum is ennek
jegyében Krisztus fából faragot
szobrocskáját választotta ki a
hónap műtárgyául. A szobrocska – amely eredetileg Madách
Imre tulajdona volt –, mindös�sze 16 cm, s Kishonti József
gyógyszerész ajándékozta a múzeumnak 1905-ben – tudhatjuk
meg a Gömör-Kishont című lap
1905 március 12-iki számából.
A szobrocskán Jézus ágyékkötőben, töviskoszorúval a fején
látható – tájékoztatta lapunkat
Kolár Angelika, az intézmény
művészettörténésze. A szobrocskát Madách ajándékozta Divald
Gusztáv alsósztregovai lelkésznek, s tőle került Kishonti József
tulajdonába, aki a rimaszombati
Fő téren az Oroszlánhoz címzett
gyógyszertárat üzemeltette.
A szobrocska mint Madách Imre
ereklyéje szerepel a múzeum
leiratában. Madách Alsósztregován élte le az életét, Az ember
tragédiája című drámai költeménye élete fő műve, amely a

magyar irodalomban a Csongor
és Tünde, valamint a Bánk bán
mellett a drámairodalom alapművei közé tartozik. Utolsó éveiben gyakori vendége volt Divald
Gusztáv, akinek a szobrocskát
ezekkel a szavakkal ajándékozta: „Lelkész uram, ez az értékes
relikvia sokkal jobban illeti Önt,
mint engem, őrizze meg hűen az
utókor számára”.
A múzeumban márciusban nem
feledkeztek meg a könyv hónapjáról sem, az idén Boros Katalin
volt a vendég, akinek Rimaszombati történetek című kötete
magyar és szlovák nyelven is
olvasható. A szerző kötetében
Rimaszombatot kevésbé ismert
oldaláról mutatja be, családi
sorsokon és különleges tárgyakon keresztül. Találkozhatunk
elmúlt évszázadok ismert és
kevésbé ismert hőseivel, a szerző fodrász szüleivel, Berki Tónival, az elzüllött muzsikussal,
Mátrai-Makovits Jenő festőművésszel, Tóth Pápai János nagy
tetteivel, Szapári Zoltánnal, a
futball batyi művészével, Drobka Gézával, a színházcsinálóval,
ahogy Ramada Hazírral, a Negotinából érkezett fagylaltkészítővel is. Boros Katalin könyve
időutazás Rimaszombat fényes
és kevésbé fényes múltjába.
A beszélgetésen részt vevő gyerekek nem véletlenül elsősorban
a fagylaltos iránt érdeklődtek
lelkesen.
jdj, fotó: Ferleťák Júlia

A rimaszombati döntőbe jutott
versenyzők:
I. kategória – vers: 1. Mács Zille
Anna (Rimaszombat), 2. Szívós Lilla (Tornalja), 3. Madarász Lili Napsugár (Rimaszombat)
I. kategória – próza: 1. Illés Panka
(Fülek), 2. Ondrejcsák Anna (Rimaszombat), 3. Dusza Hanna Zsófia
(Tornalja)
II. kategória – vers: 1. Szaniszló Judit Kincső (Rimaszombat),
2. Balázs Réka Mária (Ipolybalog),
3. Deme Mátyás (Losonc)

II. kategória – próza: 1. Balogh Attila (Rimaszombat), 2. Vámos Dorka (Rimaszombat), 3. Ferencz Zsolt
(Rimaszombat)
III. kategória – vers: 1. Kuzma Dávid (Lukanénye), 2. Magtamás Csilla (Fülek), 3. Ardamica Júlia (Fülek)
III. kategória – próza: 1. Kovács
Vivien (Rimaszombat), 2. Nagy Izabella (Bátka), 3. Galamb Krsiztián
(Ragyolc)
IV. kategória – vers: 1. Farkas Ivett
(Rimaszombat), 2. Gál Laura (Rimaszombat)
IV. kategória – próza: 1. Bystriansky Karina (Fülek), 2. Zagyi Benjámin (Rimaszombat)
V. kategória – vers: 1. Kováč Enikő
(Rimaszombat)
VI. kategória: 1. Csillagvirág (Rimaszombat), 2. Broslevel (Fülek),
3. Everest (Fülek)
kgj, fotó: archív

Rozsnyó felé terjeszkedik a PURT
Idei második közgyűlését tartotta Páskaházán
a PURT, amely az elmúlt évek során a gömöri és nógrádi romák (és
nem-romák) legnagyobb
közösségi ernyőszervezetévé vált.
A rozsnyói járás dombjai
között meghúzódó Páskaháza község adott otthont a PURT idei második találkozójának. A pénteki közgyűlésen
ismét rekordot döntött a szervezet, harminchat község nyújtott be projekt-kérvényt, és
több mint ötven aktivista vett részt a gyűlésen. Míg a januári időszakban a kérvények
nagy része elektronikus technika vásárlására érkezett, a tavasz kezdetével a mostani
időszakban a faluszépítési projektek dominálnak. Több település kezdett parkosításba,
virágcserepek, virágállványok kihelyezésébe. Három helyszínen folytatódnak az előző időszak munkálatai, ugyanis a nagyobb költségvetésű projekteknél két vagy több
időszakra osztódik a kérvényezett anyagi támogatás.
A már stabil tagokként kérvényező települések (Hanva, Sajólénártfalva, Nemesradnót,
Sajószentkirály, Baraca, Cakó, Dobóca, Sajórecske, Oldalfalva, Martonfala, Harkács,
Várgede, Rakottyás, Balogfala, Rimasimonyi, Rimajánosi, Fülek, Fülekpüspöki) mellett a rozsnyói járás falvai egyre nagyobb számban jelennek meg a PURT találkozóin,
így a romaszervezet munkássága elérte a 100 km szélességi sávot Fülek és Rozsnyó
között.
A találkozón részt vett Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos, a PURT szellemi atyja és alapítója is. „Minden alkalommal csak ismételni tudom magam, mérhetetlenül
büszke vagyok a PURT-ra és az összes aktivistára, akik részt vesznek a közös munkában. Az országban egyre nagyobb a romák közösségi erejére utaló pozitív példák száma, és a PURT egyike ezen példáknak. Mindenkinek ajánlom, hogy ha ideje engedi,
egyszer biztosan tekintse meg a szervezet munkásságát, feltölti az embert energiával
és életkedvvel”, – nyilatkozta Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos, a Híd párt alelnöke.
A következő találkozó időpontja május 12., a helyszín Fülek.
kgj, fotó: archív
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Márciusi díjak, elismerések, koncertek

Nemrég auschwitzi fotósorozatát mutatta be a Ganevia galériában, a napokban Arany Csapó Díjat kapott Matej Kováč, a Magán Szakközépiskola
diákja, aki a fotózás mellett évek óta filmkészítéssel is foglalkozik.
A díjazott film, amely a Régiónk értékei címet viseli, a Malohont Akciócsoport munkáját mutatja be. Matej az elmúlt években több fontos díjat is
elnyert már, díjazták játékfilmjét (Stranger), dokumentumfilmjét, amelyet
Gabriela Medveďová textilkészítőt mutatta be. Az Arany Csapóért 115 ifjú
filmkészítő 131 alkotása szállt versenybe (ezek együttesen 8 óra 40 percet
tettek ki), s közülük választotta ki a szakmai zsűri a legjobbakat.

A napokban ünnepelte 70. születésnapját Böszörményi István, Losonc
történelmének talán legjobb ismerője, aki évtizedekig tanított német nyelvet a Füleki Gimnáziumban. A Csemadok vezetőségi tagjaként számos
rendezvény aktív részese, Mocsáry Lajos helyi kultuszának megteremtője.

Badin Ádám, a mesemondás mestere,
akivel Rimaszombatban is gyakran Sítanfolyam után az úszótanfolyamot is abszolválták a Kereskedeltalálkozhatunk, Magyar Arany
mi Akadémia diákjai.
Érdemkereszt kitüntetésben részesült

Juhász Katalin mutatta be a dunaszerdahelyi Vámbéry
Kávéházban Szászi
Zoltán, Mizser Attila és Nagy Csilla
és Szászi Zoltán új
köteteit.
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Április 21-ig látogatható a Városi Galériában a Régi-új című tárlat,
amely 6 ország (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Oroszország,
Nagy Britannia, USA) 31 fotósának közel 100 alkotását mutatja be Lucia
Benická szerkesztésében.

Serkében és Sajószentkirályon az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztek,
míg Harkácson nőnapot tartottak a Via Nova ICS helyi szervezetének tagjai.
Sajószentkirályon a megemlékezés mellett kopjafát is állítottak a templom
mellett a reformáció 500. évfordulója alkalmából. A kopjafa kettős történelmi hagyaték üzenetét adja hírül jelképrendszerén keresztül. A mintegy
három méteres kopjafát egy fiatal gömöri fafaragó, Jónai Gábor készítette.
A kulturális programban a putnoki Serényi Béla Szakképző Iskola diákjai
szerepeltek. A megemlékezők koszorút helyeztek el I. László a helyi kastély
udvarában található szobránál, tisztelegve a Szent László-év előtt is.

Tíz éve nincs már közöttünk a nagyszerű zsigárdi származású színművész,
a budapesti Nemzeti Színház tagja, Kaszás Attila, aki többször járt Rimaszombatban is. Volt zsűritag a Tompa Mihály Országos Szavalóversenyen,
ahogy fellépett a Petőfi Sándor szoboravató-ünnepségen is.

Sólyomszárnyán címmel Almágyban telt ház előtt adott nagy sikerű
koncertet Sipos Dávid, Vadkerti Imre és Zsapka Attila.
Összeállította: jdj, fotó: archív
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Április 7.:

Április 11.
Nemzetközi Roma Nap Rimaszombatban Peter Michalica húsvéti koncertje

A romaügyi kormánybiztos regionális
A 37. Zenei Tavaszon belül április 11-én, kedden
irodájának szervezésében megünneplik a
19.00 órától a római katolikus templomban kerül
Nemzetközi Roma Napot.
sor Peter Michalica hegedűművész Laudate DoAz eseményre április 7-én kerül sor a rimaminum című húsvéti koncertjére.
szombati Városi Művelődési Központban
A koncerten közreműködik Farhad Ashumov azeri
10.00 és 15.00 óra között. Az érdeklődőket
hegedűművész, Viera Bartosová zongoraművész
gazdag kulturális program várja, megtekintés Stanislava Maggioni énekművész. A koncerten
hetik roma művészek alkotásainak kiállítását, többek zött Tartini, Pergolesi, Mozart, Bartók, Franck és J. S. Bach művei
valamint sor kerül jeles személyek díjazására. csendülnek fel. A belépő 4 €/2 € (A Zenebarátok Köre), s jegyek a Városi
Művelődési Központban és a helyszínen kaphatók.

Április 27.:
Jótékonysági koncertet
rendeznek a cserkészek

Jótékonysági koncertet rendeznek a rimaszombati cserkészek április 27-én,
csütörtökön 16.30 órai kezdettel a rimaszombati református templomban.
A koncert bevételét egy izomsorvadásban szenvedő kislány megsegítésére és
a rimaszombati cserkészotthon tetőzetének felújítására fordítják.
A koncert közreműködői: Misztrál
együttes,
Csillagvirág,
Rák Viki és Lakatos Róbert,
Tóbisz Titusz.
Jegyek elővételben (felnőttek: 10 €,
diákok 13 éves kortól 18 éves korig:
7 €, 12 év alatt: ingyenes) megvásárolhatóak a Tompa Mihály Könyvesboltban.
Bővebb infó: 0908/604 776

Idén is lesz Minorma mentortábor
A Minorma Polgári Társulás
idén ötödször hirdeti meg Mentorporgamját. A program célja,
hogy tehetséges, pályaválasztás
előtt álló szlovákiai magyar diákok mentorok segítségével bepillantást nyerjenek különféle
művészetek és kreatív tevékenységek világába. A program idén
is az eddigi minta alapján zajlik.
Jelentkezési határidő: április 21.
A diákok egy táborban vehetnek
részt július elején (2–6) a közép-szlovákiai Rimakokaván, ahol
mentorokkal fognak együtt dolgozni. A mentorok bevezetik őket
hivatásuk mesterfogásaiba, és a
diákok közösen alkothatnak velük
a tábor ideje alatt. A kiválasztott diákok táborozási költségeit (kivéve
az útiköltséget) a Minorma állja.
A programba tehetséges szlovákiai
magyar középiskolás (2. és 3. évfolyam) diákok jelentkezhetnek.
A diákok egy témakört jelölhetnek meg, amelyben kimagaslóak,
és amelyben a továbbiakban tevékenykedni szeretnének, hiszen a
program egyik lényege az is, hogy
megfigyelhessük, honnan hová jutottak el az együttműködés során.
Az alábbi témakörökben várjuk

a pályázók jelentkezését: kreatív írás (szépirodalom, újságírás),
képzőművészet, zene, színjátszás,
tánc, fotó.
A beérkezett pályázatokból első
lépésként a mentorok kiválasztják
az általuk legtehetségesebbnek
ítélt diákokat, pályázati munkáik
alapján. Digitálisan a jelentkezési lappal együtt küldve várjuk a
munkákat. A pályázati mű olyan
szövegrészletekből, képekből, felvételekből álljon, amelyek tükrözik
a diák tehetségét, stílusát, érdeklődési körét. A döntést május elején
tudatják a jelentkezőkkel.
A jelentkező diákoktól várnak egy
rövid bemutatkozót magukról, az
őket foglalkoztató tevékenységről. Továbbá tüntessék fel, hogy
melyik kategóriában szeretnének
tevékenykedni, mellékletben pedig
csatolják munkáikat. A bemutatkozót és a munkákat, esetleges kérdéseiket elektronikusan a minorma@
minorma.sk e-mail címre várják.
Elérhetőségek: 0911/591 347
(Gyenge Veronika), 0940/223 006
(Varga Bianka); e-mail: minorma@
minorma.sk, minorma.mail@gmail.com
Bővebb infó: www.minorma.sk,
www.facebook.com/minormapt

Április 28.:
Durica Katalin lesz

a Rimaszombati Kávéház vendége
Megtudhatjuk, milyen volt szlovákiai magyarnak lenni a 80-as években, majd felnőtt fejjel
szembesülni a gyermekkor elhallgatott titkaival.
Milyen előítéletek működnek ma is, és van-e feloldozás a múlt bűneire? Életképes lehet-e egy
képzeletbeli és valós határokon átívelő szerelem?
Durica Katalin Szlovákul szeretni című kötetéről a szerzővel Hangácsi István beszélget a Rimaszombati Kávéház keretén belül a Három Rózsa
Kávézóban április 28-án, pénteken 18.00 órától.
A nagysikerű könyv a helyszínen megvásárolható.
Lapunk a rendezvény médiapartnere

Tavaszi nagytakarítás – 2017

Ahogy már megszokhatták, az
idén is sor kerül a tavaszi nagytakarításra,
méghozzá
március 30. és május 04.. között.
A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat nagyméretű konténereket helyez ki az alább feltüntetett harmonogram szerint.
A veszélyes hulladékok begyűjtésére május 13-án, szombaton kerül sor. A cég munkatársai kérik a
lakosságot, hogy ezt a lehetőséget
maximálisan használják ki!
április 06. és április 13. között
Akasztóhegy – Vasutas u./ az üzlettel és volt óvodával szemben
Markuš utca
Tamásfala – Tamásfalai u., a volt
OTEX nagyraktárral szemben
Tormás – az üzlettel szemben
A Városi Lakásigazgatóság volt
munkásszállója a Gorkij utcán
április 13. és április 20. között
Bakti – a futballpálya mellett
Kurinci Üdülőövezet – a buszmegálló mellett

Szabatka – új rész
Szabatka – régi rész
Szőlős – az üzlet mellett
Szőlős – az Ostrom alatt

A nagykapacitású konténer (VOK) a háztartási hulladék összegyűjtésére szolgál.
Ezek közé nem tartozik az építési hulladék, a veszélyes hulladék (pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi, festékek) stb.
A zöldhulladékot, amely nem került komposztálásra, kérik, hogy a konténer mellé
helyezzék el. A veszélyes hulladékokat
folyamatosan le lehet adni a DETOX rimaszombati telephelyén (az egykori ZŤS
területén a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil begyűjtésére május 13-án kerül sor. Ennek
pontos ütemtervét a későbbiekben közöljük. Amennyiben nem felel meg a
nagykapacitású konténerek kihelyezésének időpontja és helyszíne, szükség és
igény szerint egyeztetni lehet a Városi
Hivatal Építészeti-, környezetvédelmiés közlekedési osztályán (Svätopluk u.
5., 1. emelet, tel: 047/56 04 648) vagy a
DETOX cégnél a 047/56 04 153-as telefonszámon.

Köszönetnyilvánítás...

Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2017 március harmadikán elkísérték utolsó útjára
a rimaszombati temetőbe drága halottunkat

Rábely Edinkát
(Rimaszombat)

GZ-16/17

Köszönjük a virágokat, s a részvétnyilvánításokat.
Emlékét örökké szívünkben érezzük.
A gyászoló család

Gömöri Hírlap
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Győzött a tavalyi győztes
Tornalján március 25-én immár
17-ik alkalommal ültek asztalhoz
a sakk-játék szerelmesei. A VMK
márványtermébe 68 versenyző
érkezett határon innen és túlról a
kilenc fordulós Open (nyílt) versenyre.

Nagy László, a Városi Hivatal elöljárója üdvözlő beszédében – megköszönve a szervezők fáradozását –
külön is kihangsúlyozta, hogy ritka
az olyan egyéni verseny, amelyre
Tőketerebestől Besztercebányáig
és Miskolctól Körmöcbányáig ilyen
szép számban eljönnek. Már a bevezetőben elhangzott, hogy jövőre felnőtt korba lép a tornaljai sakk-fesztivál, s erre mindenkit szeretettel
vár a város vezetése.

A svájci rendszerű kétszer tizenöt
perces csatározás az egri Kiss Pál
(2 271) magabiztos menetelésével
indult, s bár igyekeztek őt megszorítani az ózdi Molnár Milán és a
szepsi Balázs Attila, ez a kiegyensúlyozott partikat hozó hajrában sem
sikerült. A polgármester vándorserlegét 8,5 ponttal ismét a tavalyi
győztes Kiss Pál nyerte el, megelőzve a hétpontosakat – Molnár Milán,
Balázs Attila, Klein Péter (Fülek)
sorrendben. Örvendetes tény, hogy
a verseny iránt a fiatalabb generáció is nagy érdeklődést tanúsított,
hisz 15-en mérték össze tudásukat
a juniorok kategóriájában, amely 12
éves korig számítódott.
A szervezőknek és támogatóknak
köszönhetően 35 díj és 4 különdíj
talált gazdára. A legjobb női versenyző az edelényi Hutka Dorot�tya, a legjobb szenior a miskolci
Galgovics András, a legjobb junior
az ugyancsak edelényi Káli Gergő
a legjobb tornaljai pedig Lázók Róbert lett.
Kép és szöveg: polri

Új sportágban, az erőemelésben próbálta ki magát Kristián Slíž cselgáncsozó, aki a PWL-club Svätoplukovo színeiben mérettette meg magát
egy zsolnai ifjúsági versenyen a 93 kilósok között. Slíž guggolásban 240,
fekvenyomásban 170, míg felhúzásban 255 kilót teljesített, s a hárompróba összesítésében 665 kilóval a kategóriájában ez első helyen végzett.
Slíž ezzel az abszolút versenyben az 5. helyen végzett, s bekerült a szlovák
válogatottba is a 23 éven aluliak korcsoportjában.

A rimaszombati Lokomotíva két cselgáncsozója vett részt a Bártfai
Nagydíjon, amelyen 9 ország mintegy 600 ifjú versenyzője lépett tatamira. Mindketten remekül szerepeltek, s meg sem álltak a dobogó legfelső
fokáig. Natália Gažiová a 32 kilósok között, míg Dávid Gonda az 55
kilósok között győzött. Előbbi minden mérkőzését megnyerte, utóbbi az
első mérkőzését elveszítette, de aztán remek versenyzéssel nem engedte ki
kezéből a győzelmet.
Befejeződött a futballstadion melletti
épület felújítása, amelyben az MŠK
U10, U11, U12, U13 a U14-es csapatainak öltözői és szociális helyiségei
kapnak helyet, de ebbe az épületbe
költözik a Területi Labdarúgó Szövetség is.

A rimaszombati MŠK legifjabb futballistái (2010-es évfolyam) először
járt nagyszabású futballtornán, mégpedig Badínban, a Marek Hamšík
Futballiskola fedettpályás tornáján, amelyen mintegy 120 néző biztatta
őket. Új modelleket is kipróbáltak a torna során, így játszottak hárman
három ellen, kapus nélkül kiskapura, ahogy kipróbálták a 3+1-es verziót
is kézilabdakapura. Balog István védencei (Kristián Kmeť, Alex Deák,
Zoltán Várady, Adam Iváni, Szomolai Adrián, Filip Lajgút, Robert Korčok,
Robert Wereszký, Martin Ridzoň, Michal Kováč és Király Roland) végül a
harmadik helyen végeztek a hazaiak és a zsolnaiak mögött.
Sikeres évadot tudhat maga mögött a rimaszombati tekeklub, amelynek tevékenysége a tekéző tavalyi felújítása
után alaposan megélénkült. Az elsőligás klub bejutott a
play-offba, ahol ugyan alulmaradt a zsarnócaiakkal szemben, de az alapszakaszban szerzett 20 pont reményekre
jogosítja fel a klubot, hiszen tavaly csak 4 pontot szerzett a
klub az alapszakaszban.
A második ligában még jelenleg is zajlanak a küzdelmek, s minden
remény megvan arra, hogy a rimaszombati csapat a táblázat első felében
végezzen. A múlt héten rendezték meg a nem regisztrált játékosok
bajnokságát, amelyen ifj. J. Kubaliak győzött 276 ponttal G. Bodnár (248
pont) és J. Stopko (245 pont) előtt. Csapatban a rimaszombati Útkarbantartók Csapata győzött a Bowlerek, az APVV, az Állatorvosok, a Cserencsényi Reedukációs Központ és a Városi Hivatal csapata előtt.
Az idény zárásaként április 22-én és 23-án (szombaton és vasárnap)
nemzetközi válogatott mérkőzésre kerül sor Szlovákia és Magyarország
között Rimaszombatban és Füleken. Rimaszombatban szombaton 09.00
órakor a nők és a lányok csapnak össze, míg vasárnap 08.00 órától a
férfiak és a fiúk összecsapására kerül sor.

Győzelemmel kezdtük a rájátszást
Vereséggel zárta az alapszakaszt a
rimaszombati MŠK csapata a II. liga
keleti csoportjában, Liptószentmiklóson a 82. percben kapott góllal maradt alul, s ezzel a 9. helyen végzett az
alapszakaszban, s így csak az alsóházi
rájátszásban folytathatták a küzdelmeket, ahol a héthársiakkal, az eneszkeiekkel és a poprádiakkal játszanak
további kilenc fordulón át a bennmaradásért.
Csányi Csaba védencei az első rájátszási
fordulóban Eneszkére (Haniska) utaztak,
ahol a mintegy 200 hazai néző bánatára
a második félidő közepén tíz perc alatt

helybenhagyták a hazaiakat. A 69. percben Petrán szerezte meg a vezetést a
batyiaknak, míg a 77. percben Kuridze
növelte kettőre a vendégek előnyét. Ezzel az MŠK csapata a táblázaton megelőzte az eneszkeieket.

A rimaszombatiak legközelebb, április
8-án ismét idegenben, ezúttal Héthárson
(Lipany) szerepelnek, majd április 15én, szombaton, 16.00 órától a poprádiakat fogadják.
jdj

Köszönetnyilvánítás...

GH-17/17

Fájó szívvel búcsúzunk

Kiss Ferdinánd
(Rimaszombat)

munkatársunktól, barátunktól
egy tiszta szívű és becsületes sportvezetőtől,
aki március 22-én örökre itt hagyott
bennünket
a rimaszombati Területi Labdarúgó Szövetség
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Indiai utakon Bari Mariánnal

Bari Marián beretkei zenész
családból származik, ő maga sokáig nem tudta, merre tovább az
alapiskola után. Miután ajándékba kapott egy szintetizátort, dőlt
el, hogy csakis a zene lehet az az
út, amelyen elindult. Egy éve vett
nagy fordulópontot az élete, amikor Budapesten felfedezték az
egyik felvételét az egyik közösségmegosztó portálon. A magyar
fővárosba költözött, ma a kispesti
Trefort Ágoston Szakgimnáziumban készül az érettségire, de az
elmúlt években eljutott Barcelonába, Abu Dhabiba és Indiába is.

Felvételizett Snétberger Ferenc iskolájába is.
Tavaly eljutott Barcelonába, az idén
pedig tíz napot eltölthetett egy baráti társaságban Indiában is. Ha már
roma vagyok, nagyon érdekelt, milyenek is az ottani életviszonyok.
Nos, beszéljenek a képek, de azért
pár kulcsgondolat az indiai úttal
kapcsolatban: India a határtalan ellentétek és végletek országa. Szinte
egymás mellett, egymásba olvad a
végtelen gazdagság és szegénység.
Luxuspaloták és szegénynegyedek
egymás közvetlen közelségében,
határtalan kedvesség, barátságos

Az utcán préselik a cukornádból a folyékony cukorlét.
Bari Marián is besegített.
Alig pár hete jött haza Indiából, ahová négyesben jutottak ki tíz napra.
Mariánt nagyon érdekelte ugyanis,
hogyan is néz ki az az ország, ahonnan sok száz évvel ezelőtt az ősei
elindultak Európa felé. Mennyire
hasonló is az ottaniak élete és mentalitása az Európában megtelepedett
romákéhoz képest? – ez volt a tíznapos út legfontosabb kérdése. De
hogy választ kapott-e erre. Részben
igen, részben nem. Nagyon lezser,
szemmel láthatólag önmagát adó
fiatalember ül velem szemben a Keleti pályaudvar mellett vasárnap reggel nyitva tartó kávézóban, aki a köszönés után szinte kérdezés nélkül
meséli az élményeit. Marián sokáig
élte a gömöri roma fiatalok mindennapi életét, zenélt, focizott és kereste
a lányok kegyét. A közösségi portáloknak köszönhetően került fel pár
felvétele a világhálóra, s volt, akinek
Budapesten megtetszett. Mindenevő
a zenében, bármit eljátszik, legyen
az magyar nóta, mulatós, de az igazi
kedvence Kökény Attila. Lassan egy
éve, hogy Budapesten él, egy család
vendégeként, napi 8 órát tanul, s ha
minden jól megy, akkor jövőre érettségizik. Angol, magyar, matek és
történelem – ezekből a tantárgyakból lesz az érettségi, de heti két alkalommal egy zongoratanárhoz is jár.

Tengerparti piactér

Mumbai leghíresebb szállodája, a Taj Mahal

fogadtatás, szinte ehetetlenül csípős
currys ételek, méretes csótányok és
főleg tehenek mindenütt. India szent
állata mindenhol elsőbbséget élvez,
de az utcákon kecskékkel és más
négylábúakkal is bárhol és bármikor lehet találkozni. Járható utakon
bűzlő buszok, luxusszállodákban
alfelet is ragyogóra sikáló masina,
polip, rák és kalapácsfejű cápa az
asztalon. Tél volt, átlag 30 fokos,
elviselhető hőmérséklet, káprázatos
Goa – Palolem Bech, ahol a parttól
alig száz méterre egy sátorban aludtak, s mindezek ellentéte a sokmilliós, nagyon szegény és mocskos

Nyomornegyed a reptér kerítésénél
nagyváros, Bombay. S a legnagyobb
élmény? A közlekedés. Látszólag
nem létezik szabály, az indiaiak életveszélyesen közlekednek, az egyirányú út vagy a piros lámpa egyáltalán nem érdeklik őket, s ugye, még
a tehenek és a kecskék is szabadon
kószálnak az utakon. A hidegre sikerült idei budapesti télben men�nyei ajándék volt a tíz indiai nap, s
amikor ezeket a sorokat írom, már
éppen Bariban kószál Bari Marián.
Hisz egy Barinak Barit ugye okvetlenül látni kell.

Fürdőzés naplemente közben

jdj, fotó: Bari Marián
és Kroutil Gyula

