Folyamatosan zajlik a Tompa tér átalakítása. Már elszállították Tompa Mihály szobrát, amelyet az elkövetkezendő hetekben
restaurálnak a szobor talapzatával együtt,
s a tervek szerint május végén-június elején kerül vissza, immár az eredeti helyére.
A szobor ünnepélyes átadását Tompa Mihály születésének 200. évfordulójára, szeptember 28-ára tervezik. Már kiültetésre
kerültek az amerikai ámbrafák is, ahogy a
közeljövőben a korabeli hangulatot megidéző lámpák, lócák és szemeteskukák kerülnek kihelyezésre. Új hír viszont, hogy Tompa helyére a tervek szerint a kor harmadik nagy költőjének, Arany Jánosnak a szobrát tervezik felállítani, amelynek az elkészítésével Győrfy Lajos
szobrászművészt bízták meg.
Valamikor a kilencvenes években járt Rimaszombatban, vagyis Rimaszombaton Zorán.
Most ismét eljött, alig pár héttel a 70. születésnapja után. Kabátdal, A szerelemnek múlnia kell, Apám hitte – szóval fergeteges volt
ismét. Pár hete a budapesti Arénában adott
születésnapi koncertet, s Rimaszombatba
is ennek némileg módosított, rövidített változatával érkezett. Egyveleggel kezdett, de
hallhattunk dalokat az új lemezéről, ahogy a
megkerülhetetlen örökzöldek sem maradhattak ki. Egészen frenetikus volt a rimaszombati
közönség, amely a jegyeket már azelőtt elkapkodta, hogy a plakátok kikerülhettek volna. S
újfent bizonyította, hogy igenis van igény a
nívós kultúrára. Presser, az Omega és Koncz Zsuzsa után Zorán is megdobogtatta a rimaszombati
nézők szívét, akik lelkesen énekeltek az előadóval. Nagy köszönet illeti az ElóKONCERT irodát
Török Adriennel és Török Elemérrel, a Városi Művelődési Központot és a remek közönséget.

Városunkban sem feledkeztek meg a költészet napjáról, szerte a várost ellepték a versek,
a Csillagvirág Páko Mária vezetésével a várost járva megzenésített verseket adott elő.

jdj, Gecse Attila felvételei

Városnapi vásár lesz

Május 5-én és 6-án (péntek-szombat) kerül sor
a Városnapi vásárra, amelyre mind a polgárokat,
mind a vállalkozókat szeretettel várják.
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.
Bővebb információ a Városi Hivatal Városfejlesztési
osztályán kérhető a Svätopluk u. 5. szám alatt (tel.:
047/56 04 685, 56 04 665). Itt szerezhetőek be az engedélyek is.

A húsvéti ünnepek miatt a megszokottnál korábban volt ezen számunk lapzártája, így kimaradt belőle a hétvégi,
Poprád elleni futballmérkőzés. Sok
más színes olvasnivalóval kárpótoljuk
viszont olvasóinkat, így beszélgetést olvashatnak Péter Adrianna kulturális
művészeti menedzserrel, ahogy a Rimaszombati Kávéház áprilisi vendégével,
Durica Katalinnal is.

Az elmúlt napok
margójára
Elmúlt a húsvét is, a keresztények számára legfontosabb ünnep, amelyen Jézus
Krisztus kereszthalálára és
feltámadására emlékeznek.
Húsvétkor sok helyen még
őrzik a régi hagyományokat is, mint a lányok meglocsolása, bár egyre többször figyelmeztetnek arra, hogy ez nem a
legmegfelelőbb magatartás a nőkkel szemben. De azért reménykedjünk benne, hogy
húsvéthétfő elmúltával nem sokszorozódik
meg az elégedetlen nők száma tájainkon…
Amíg a keresztények a húsvéti ünnepekre készülődnek, addig az iszlám terroristák tovább
folytatják a merényleteiket, s a keresztények
legyilkolását. Nizza, Berlin és London után
legutóbb Stockholmot szemelték ki célpontul, ahol ismét ártatlan embereket mészároltak le. Az Európai Unió pedig hallgat, Orbán
Viktor kivételével, aki talán az egyetlen, aki
következetesen fellép a migránsok folyamatos és akadálytalan bevándorlása ellen, amely
nemcsak a hazáját, hanem már egész Európát
fenyegeti.
Túlzott nyugalom a Tátra alatt sem honolt.
Amíg a politikusok hetek óta a mečiari amnesztiák eltörlésével és Kiska poprádi és
egyéb repülőútjaival voltak elfoglalva, a
pórnépet az izgatta fel legjobban, hogy az
üzletekbe romlott és szennyezett brazil hús
érkezett. Az Európai Unió természetesen ismét hallgat, hisz már régóta tisztában vannak vele, hogy például a Szlovákiába érkező
élelmiszer minősége közel sem azonos azzal,
mint amit a németek vagy az osztrákok kapnak. De nálunk még a disznótorokat is szeretnék betiltani…
Amíg az emberek örülhetnek annak, hogy
Kiska ezentúl kevesebbet fog repülni, s így
legalább maga is a saját bőrén tapasztalhatja
meg a szlovákiai közutak minőségét, addig
az oktatási minisztériumban a szlovák nyelvi érettségi eltörléséről gondolkodnak. Csak
remélni tudjuk, hogy Danko kapitány csapatának április elsejei tréfájáról van szó, mert
ha a miniszter – aki ráadásul az SNS jelöltje
–, komolyan gondolja, hogy a szlovák nyelvből nem kell kötelezően érettségizni, akkor
komolyan el kell gondolkodnunk azon, hol is
élünk. A Bolondok faluja (értsd: Kocúrkovo)
meglehetősen enyhe kifejezés lenne a kérdés
megválaszolására.

hu.rimavskasobota.sk
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Albert Sándor kapta a Felvidéki 70 éve kezdődtek a kitelepítések
Hetven évvel ezelőtt, 1947. ápri- látogatásra: „Lassan elmúlik minMagyar Pedagógus Díjat
lis 12-én kezdődött a szlovákiai den, megszűnik létezni a múlt, a

Huszonharmadik
alkalommal
tartotta meg szakmai fórumát
(egykor Czabán Samu Napok)
Rozsnyón a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Rozsnyón. Ez alkalomból adták át a
szövetség díjait. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat idén Albert
Sándor kapta.

A rendezvény első napján adták át
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SZMPSZ) által alapított díjakat, köztük a Felvidéki
Magyar Pedagógus Díjat is. Az idei
díjazott Albert Sándor professzor,
a kassai ipari egykori igazgatója,
a Selye János egyetem alapító rektora lett. Az idei kétnapos szakmai
fórum „A személyre szabott tanulást támogató iskolafejlesztések”
címmel zajlott Rozsnyón, amelyre
mintegy kétszázhatvan résztvevővel
került sor. A rendezvény egyik célja mellett, hogy a pedagógusok évi
rendszerességgel találkozzanak és
megbeszéljék gondjaikat, a szakma
egyes területei fejlesztési lehetőségeinek boncolgatása is fontos szerepet kapott. Idén első alkalommal
sikerült a szervezőknek elérniük,
hogy minden egyes érdeklődő pedagógus csatlakozhasson a találkozóhoz, ugyanis a konferenciát élőben
közvetítették. A találkozót Jókai

Tibor, az SZMPSZ elnöke nyitotta
meg. Az elnök az előző évi konferencia folytatásaként beszédében
felidézte a minőségi iskola fontosságát, valamint felhívta a figyelmet
arra, hogy 2017-ben Szlovákiában
is elindul az oktatás reformja. Mint
elmondta: „Még mindig nyitott
kérdés, hogy a törvényhozás és a
szakma közösen képesek-e jól megfogalmazni a reform alapját képező
célokat, amelyek mentén megvalósítható a fejlődés, a minőséget garantáló feladatok. A reform feltételezi az oktatásban történő komoly
anyagi beruházást, támogatást is, de
elsődleges feladat a korábbi szemléletünk megváltoztatása. A nevelők
felelőssége soha nem tapasztalt
mértékben megnövekedett. A jövő
olyan lesz, amilyen embereket az
iskola nevel” – hangzott el megnyitójában.
A találkozó első előadója Peter
Krajňák oktatásügyi államtitkár
volt, aki előadásában beszámolt a
Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek oktatása terén eddig elvégzett
munkáról, és sikerként könyvelte el,
hogy kilenc év után az oktatásügyben újra működik a kisebbségi osztály. Kitért az oktatási tárca által a
múlt hónapban nyilvánosságra hozott oktatás és nevelés fejlesztésének nemzeti programjára, amely a
Tanuló Szlovákia nevet viseli. „Úgy
vélem, hogy a már említett lépések,
melyeket eddig megtettünk, bizonyítják, hogy fontos számunkra a
nemzeti kisebbségek művelődése, s
ezen a módon is pozitív hatást gyakorlunk a magyar tannyelvű iskolák
működésére.” – közölte az államtitkár.
Kép és szöveg: Beke Beáta
(www.felvidek.ma)

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 20. és április 27. között
Dúsa – a kultúrház mellett
Mezőtelkes – a buszmegálló mellett
Felsőpokorágy – a kultúrház mellett
Alsópokorágy – a templom alatt, a falu végén
Szabópuszta – a lakóházak mellett
április 27.–május 04. között
A Svoboda és Rima utca közötti kereszteződés

magyar lakosság Felvidékről
való kitelepítése. A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény
már 1947. április 12-én elindult
Felvidékről, és 1949. június 5-ig
több mint 76 ezer embert szállítottak át Magyarországra. Ennek közvetlen előzménye volt a
magyar és a német lakosság deportálása, amely egészen a kitelepítések elindításáig tartott.

A kitelepítések közvetlen előzménye a magyar és a német lakosság
Csehországba való deportálása
volt, amely során 9 610 családot,
vagyis 41 666 személyt szállítottak
ki, köztük 5 422 hat évnél fiatalabb
gyermeket.
Megjárta Csehországot a balogfalai Veres Gizella is, aki 65 évvel
később fia kíséretében ellátogatott
azokra a helyszínekre, ahol évekig „raboskodott”. Fia, Dósa Tibor
így emlékszik vissza a különös

történelem oly nagy igazságtalansága, mely elszakította egymástól
a magyart s a magyart. A taktika
egyszerű; kivárási alapon hagyni
telni az éveket, nem beszélni róla,
nem orvosolni az elszenvedett sérelmeket. A hozzáállás aljas azokra nézve, kik mindezt átélték, az
egészre ráment a fiatalságuk és a
szívekben összegyűlt fájdalmak
csak úgy hömpölyögnek, partot
érve felcsapnak, majd évekre újra
csak csendben, mintha misem történt volna, csak folydogál és leülepedik a meder két partja közt
búsan, fájdalmakban, az egyedüllét
magányába roskadva. Nagyanyám
a fiatalsága legszebb éveit élte ott
át, s az volt a kívánsága 83 éves
korában, hogy még egyszer szeretne eljutni oda, ahová a sors akkor
a családot elsodorta több falubeli
családdal együtt, kik már a másvilágon örülnek vagy búslakodnak
a megtörténteken, a múlt dolgain.
2012 szeptember 8-án meglátogattuk a volt Fryšava u Znojma (mely
ma már, mint Břežany u Znojma
szerepel a térképeken), települést.
Megkerestük azt a farmot, ahol
akkor éltek, dolgoztak és próbálták
átmenetileg feledni a múltat és beleilleszkedni az istenadta jövőjükbe.”
jdj, fotó: Dósa Tibor

Röviden...
Módosították a munkatörvénykönyvet, így az eddigi 3,5 nap helyett 16
napon lesz kötelező zárva tartania a boltok nagy többségének. Eddig csak
január elsején, húsvétvasárnap és december 25-én voltak kötelezően zárva Szlovákiában az üzletek, míg december 24-én a zárva tartás 12 órától
volt kötelező. Mostantól kötelező zárva tartani a boltokat január 1-jén,
6-án, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, 8-án,
július 5-én, augusztus 29-én, szeptember 1-jén, 15-én, november 1-jén,
17-én, december 24-én déltől, december 25-én és 26-án is. A törvény
június 1-jével lép életbe, de a benzinkutak, a gyógyszertárak, a reptéri, a
kikötői, a vasútállomáson működő boltok és a szuvenírboltok bármikor
nyitva tarthatnak, rájuk a tiltás nem vonatkozik.
•••
Régiónkban két építkezést is díjaztak a 2016 Építkezése díjátadóján.
A Pozsonyban megrendezett díjátadón a Közlekedésügyi és Fejlesztési Minisztérium díját kapta az I/72 Zbojská, sedlo–Tisovec, Čertova dolina út rekonstrukciója, de ugyanúgy elismerték a losonci
zsinagóga felújítási munkálatait is.

Május 2. és 5. között lesznek
az óvodai beiratkozások
A Városi Hivatal értesíti az óvodáskorú gyerekek szüleit,
hogy a beiratkozásokra a 2017/2018-as tanévre 2017 május
02. és 05. között kerül sor.
Bővebb infót az egyes óvodákban személyesen vagy az internetes
oldalaikon kaphatnak.

Gömöri Hírlap

Ünnepeltek a romák

A Nemzetközi Roma Világnapról
1971 április nyolcadikán döntöttek az angliai Orpingtonban, ahol
a világ minden égtájáról érkezett
romák találkoztak, létrehozták a
világszervezetüket, s elfogadták
a roma zászlót és a romák világhimnuszát. Immár négy évtizede
április 8. a romák nemzetközi
világnapja. Rimaszombatban hagyományteremtő jelleggel a roma
kormánybiztosi hivatal szervezett
egész napos rendezvényt.
Délelőtt az alapiskolák felső tagozatosait és a középiskolákat, míg
délután a régió önkormányzatainak
képviselőit és a roma kultúra iránt
érdeklődőket várták a Városi Művelődési Központba. Kiállítások,
interaktív foglalkozások és zenés
kultúrműsor közül választhattak
mindazok, akik eljöttek, akik bár
voltak, de nem elegen. „Mintegy
200 meghívót küldtünk szét önkormányzatoknak és civil szervezeteknek, de sokan válaszra sem
méltattak bennünket” – mondta el
lapunknak Vavrek István főszervező, a roma kormánybiztos, Ravasz
Ábel helyettese. A rendezvényt
hagyományteremtő jelleggel indították el, az első évfolyam szlovákul zajlott, míg jövőre a magyar
anyanyelvű romáknak szeretnének
kedveskedni. A romák Európa legnagyobb kisebbsége, mintegy 15-17
millióra tehető a számuk, Beszter-

cebánya megyében is mintegy 100
ezer roma él. „Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy a többségi lakosság
leküzdje a romákkal szemben érzett előítéletét, s lássa, hogy bár a
kultúránk különböző, mi is ennek a
társadalomnak a részesei vagyunk”
– ecsetelte a rendezvény célját Vavrek, amelyen elismeréseket is átadtak, mégpedig Zlatica Rusová írónőnek, Jozef Pišta koordinátornak,
Ivan Mako roma aktivistának, valamint Kökény Bélának (ez utóbbi a
kitüntetést nem vette át).
A romák nemzetközi világnapját
előző nap Feleden is megtartották,
ahol negyedik alkalommal rendeztek főzőversenyt, amelyen az idén
öt csapat vett részt – számolt be Mihályi Gábor polgármester. Három
ételt (levest, pörköltet és bodakot)
kellett elkészíteni, az első kettőt a
simonyiak, az utóbbit a pálfalaiak
nyerték.
A rimaszombati rendezvényen kiállítást nyitottak Michal Šereš, Šarlota Bottová és Kökény Béla festményeiből, külön tárlaton a régió egyes
falvainak roma vonatkozású fotóit
gyűjtötték egybe, míg a színházteremben a zólyomi Romano Jilo és
a gyetvai Detvianka, a feledi Trifonti Iván és zenekara, a rimakokavai
Janka Sendreiová és a Kokavakere
Lavutara, valamint a rimaszombati
Magán Szakkonzervatórium diákjai
léptek fel.
jdj, fotó: gecse
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Kongresszust tartott
az Együtt Gömörért

Április 6-án tartotta első kongresszusát az Együtt Gömörért
Baracán. A kongresszuson
mindazok a szervezetek részt
vehettek, akik február 28-ig
kérték felvételüket a szervezetbe. Ravasz Ábel kormánybiztos és helyettese, Vavrek István
is elfogadta a meghívást, akik
mindketten
támogatásukról
biztatták a szervezet tagjait.
Ravasz Ábel kormánybiztos örömét fejezte ki, hogy megalakult
a szervezet női tagozata is. Bari
Aladár elnök, Nemesradnót polgármestere köszöntötte a résztvevőket, s nyitóbeszédében megköszönte a kormánybiztosnak azt
a közel 100 000 eurót, amellyel
hivatala megtámogatta a gömöri
falvakat. Az új tagok átvehették
tagsági oklevelüket, valamint
titkos szavazással bizalmat szavaztak a jelenlegi elnökség tagjainak. Horváth Csaba főtitkár beszédében elmondta, céljuk, hogy
Gömörben egy bátor, összetartó,
erős szervezetet hozzanak létre.
A szervezethez 14 aktív polgári
társulat csatlakozott a Rimaszombati és a Losonci járásból, így a
szervezetnek az alapító tagokkal
együtt jelenleg 21 jogi személy a
tagja.
„Nyáron szeretnénk egy nagy
fesztivált rendezni, Baracán megemlékezni a roma holokausztról,
az elnökség tagjai végigjárják a

Felmérés készül a háztartások bevételeiről
A Szlovák Köztársaság a Szlovák
Statisztikai Hivatallal együttműködve április 10. és május 29.
között felmérést készít a szlovákiai a háztartások bevételeiről
és életfeltételeiről (EU SILC).
A felmérésbe mintegy 500 települést választottak ki, köztük Rimaszombat városát is, s mintegy
hatezer háztartást keresnek meg
kérdőíveikkel.

A projekt elsődleges célja, hogy az
Európai Unió országaiban pontos
képet kapjon a szlovákiai háztartások színvonaláról, a bevételeiről,
valamint a szegénység mértékéről,
amely nemcsak a szlovákiai viszonyokról ad majd pontos képet, hanem összehasonlítási alapul szolgál
az Európai Unió részére is.
A fent említett időszakban a Statisztikai Hivatal megbízásából kér-

dezőbiztosok járják a háztartásokat,
akik szolgálati igazolvánnyal igazolják magukat. A beszerzett adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, s
a 2001/540-es törvény szellemében
járnak el azok feldolgozásakor.
A Statisztikai Hivatal kéri a lakosságot, hogy segítsék a kérdezőbiztosok munkáját.
jdj

szervezeteket, s szeretnék feltérképezni az ott előforduló problémákat, ahogy az aktuális, főleg
romákat érintő politikai kérdésekre is szeretnénk reagálni” – mondta el közeli terveikről lapunknak
Horváth Csaba. Létrehoznak egy
munkacsoportot is, és kidolgoznak egy törvénymódosító javaslatot, hogy abban a családban, ahol
az egyik szülő munkába áll, ott a
másiktól ne vegyék el a segélyt,
hiszen ma nagyon sok embernek
emiatt nem éri meg hivatalosan
dolgozni.
A napokban megalakult az Együtt
Gömörért informális női tagozata,
amely a Gömör Asszonyai nevet
fogja viselni. A női tagozat elsődleges feladata a roma gyermekekkel való foglalkozás, kulturálisés sportrendezvények szervezése,
valamint jótékonysági tevékenységek. Munkásságukat már el is
kezdték, így a közeljövőben használtruha-gyűjtésbe
kezdenek,
amelyet majd rászoruló családoknak osztanak szét. Májusban
pedig az alapiskolásoknak adnak
lehetőséget, hogy egy Ki mit tud?
versenyen bemutathassák tehetségüket. A női tagozat munkájában
nemcsak a nők, hanem a férfiak is
részt vehetnek. Lázár Dani fiatal
tehetséges gömöri fodrász már
csatlakozott Radics Renátához,
Putnoki Zlatához, Kovács Deniszához és Berky Brigittához.
jdj, fotó: szervezők
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„A szervezés is művészet” – Péter Adrianna

Tizenkilenc
évesen
elhatározta,
hogy az osztrák fővárosban fog élni.
Mára Bécs
legelőkelőbb
kerületeiben
is szervezett
már kiállításokat, nemzetközi
művészvásárok keresett résztvevője, hamarosan elindul online galériája. Az álmok megvalósításáról, a képzőművészet
trendjeiről és a kiállítás-szervezés kulisszatitkairól beszélgettünk Péter Adrianna kulturális művészeti menedzserrel,
az Art Gallery Adriana létrehozójával.
Húsz éve egy padban ültünk a
rimaszombati magyar alapiskolában, és te már akkor mindig minden füzetedbe rajzolgattál. De hogyan kötöttél ki
végül Bécsben?
Besztercebányán
végeztem
egyetemi tanulmányaimat német
nyelv és képzőművészet szakon. Az egyik barátnőm elnyert
egy bécsi ösztöndíjat, én pedig
többször is meglátogattam. Első
alkalommal azt kértem tőle,
vigyen el legalább egy kiállítás-megnyitóra, mert Besztercebányán ilyesmire nem nagyon
volt lehetőségünk. Bécsben
rögtön az első este elmentünk
öt kiállítás-megnyitóra, én pedig
eldöntöttem, hogy ha elvégzem
az egyetemet, itt fogok élni.
A diplomaosztó után fogtad
magad, és elköltöztél az ismeretlenbe?
Ez nem volt már számomra ismeretlen terep, mert addigra
sokszor jártam Bécsben, ismertem sok művészt és galeristát.
Az egyetemi dolgok mellett
sok portrét és figuratív képet
festettem, amiről a tanáraimnak
fogalmuk sem volt. Szerettem
volna ezeket a képeket valahol
kiállítani. Pozsonyban 22 galériát jártam be a portfóliómmal,
Budapesten ötvenet. Kezdő művészekkel azonban sajnos egyik
helyen sem foglalkoztak, azt
mondták, jöjjek vissza, ha elvégeztem az egyetemet. Bécsben
viszont szerencsém volt. Találtunk egy kis éttermet, ahol festmények voltak kiállítva, viszont
a művészeti szintjük nem felelt

meg a hely adottságainak. Ezért
megkérdeztem a tulajdonost,
szervezhetek-e ott egy kiállítást,
és igent mondott. Attól kezdve
havonta szerveztem ott kiállításokat. Először a saját festményeimet vittem, aztán jöttek más
művészek, először egyéni, majd
csoportos tárlatok. Három évig
ingyen szerveztem a kiállításokat, s csak utána kezdtem el vele
üzletszerűen foglalkozni. Több
mint húsz államban szerveztem
kiállításokat, nyolc-kilenc ország neves galériáival vannak
üzleti és szerződéses partneri
kapcsolataim, és sok neves külföldi művészvásáron veszek
részt.
Hogyan képzeljen el egy laikus
egy művészvásárt?
Különböző galériák, kiállítás-szervezők kibérelnek bizonyos nagyságú standokat egy
vásárcsarnokban, és ott próbálják menedzselni a művészeiket.
Arról, hogy ki állíthat ki egy művészvásáron, szakmai zsűri dönt,
de olyan is van, amikor a szervezők szólítanak meg engem. Legutóbb Cannes-ban jártam, ahol a
3 000 jelentkező közül sikerült
bejutnom a 70 kiállító közé, s
közülük csak hat volt külföldi.
A párizsi Louvre-ban minden
évben két művészvásárt rendeznek, május-júniusban 450, októberben 900 galéria van jelen. Itt
már negyedik éve veszek részt
rendszeresen.

Mi alapján döntesz?
Mivel magam is képzőművészetet tanultam, és most már 15
éves gyakorlatom is van, hallgatok a megérzéseimre. Egyúttal
figyelem azt is, mit tudok értékesíteni, mire vannak igényei a
vásárlóimnak, gyűjtőimnek.

kal fel tudjuk vinni a képek árát.
Sokan invesztíciónak tartják a
műtárgyakat, vagyis azt várják,
hogy ha valamit ma megvesznek, az jövőre drágább lesz. Egy
profi művész ezért sem hagyhatja abba az alkotást, mert elveszíti
a karrierjét és a presztízsét.

Milyen trendek vannak ma a
művészetben?
Jelenleg nagyon megy a pop-art.
Sok művész összeköti a pop-artot valami mással, egy kis impresszionizmussal, kubizmussal
vagy valami nagyon személyes
témával. De a klasszikus olajportrék is sikeresek. A színek
közül most az arany a trendi.
A tájképeket viszont Ausztriában ugyan el lehet adni, de a
művészvásárokon
egyáltalán
nem látni ilyesmit. Nagyon sok
az absztrakt, de ezt is próbálják
valahogy megújítani. Például
nem vászonra, hanem ládákra
fest a művész. Az egyik művészvásáron egy New York-i galéria
festett esernyőket állított ki. Ez
már inkább a dizájn területe, de
mivel minden egyes esernyő
egyedi, ezért művészet is. De
dolgoznak a művészek UV-fén�nyel is, mások kávéval vagy narancslével festenek, ám ilyenkor
arra is kell figyelni, hogy mi történhet később a képpel, hogyan
változhatnak meg az árnyalatai.

Kik vásárolnak manapság műtárgyakat?
A középkategóriát ügyvédek,
orvosok alkotják, akik imádják a
művészetet. Jellemzően ők azok,
akik befektetésnek is tartják a
műtárgyakat, és velem is folyamatosan kapcsolatban vannak,
érdeklődnek, hogyan alakulnak
az eladott alkotások árai. De
természetesen ott vannak a milliomosok is, akik pusztán a művészet szeretete miatt vásárolják
a képeket.

Szeretnél egyébként saját galériát?
Régebben ez volt az álmom, de
most már úgy gondolom, nincs
rá szükségem. Fiatal vagyok,
flexibilis, dinamikus, imádok
utazni, szerintem a négy fal között meghalnék. Így látom ezt
most. Egy-két hónapon belül
megnyílik az online galériám,
ahol minden belföldi és külföldi vevő, gyűjtő egy kattintással
megvásárolhatja az általam képviselt művészek alkotásait.

Milyen típusú képekre van ma
igény?
Attól függ, milyen kultúráról
van szó. Párizsban például nagyon megy az absztrakt és a
figuratív festészet, de nem az
aktok. Ők arra nem igazán nyitottak. Dél-Franciaországban a
pozitív színek a meghatározóak. Ausztriában viszont nagyon
felkapott az akt, a portré, a tájkép és az absztrakt is. Dubajban
egyenesen meg van tiltva, hogy
olyan festményeket állítsunk ki,
amelyen meztelen vagy lengén
öltözött a modell. Ott 90%-ban
absztrakt képeket prezentálunk.

Hány művésszel dolgozol
együtt?
Már 15 éve benne vagyok ebben
a brancsban. Több mint 5 000
művészt képviselek, s közülük
évente körülbelül 500 művésszel
dolgozom együtt. Napi szinten
5-15 művésztől kapok életrajzot,
portfóliót. Ezeket alaposan átnézem, s utána döntök.

Mennyiért kelnek el a képek
egy művészvásáron?
Amiket én kiállítok, azok 500
eurótól 20 000 euróig tartó intervallumban mozognak. A pontos
ár művésztől és életrajztól függ.
Ha a művész megfelel bizonyos
kritériumoknak, kiállítások száma, eladott képek száma stb.,
akkor a következő évben 10%-

A rengeteg szervezés közben
van időd arra, hogy te magad
is alkoss?
Nagyon ritkán. Most inkább a
hároméves kislányommal, Léonival alkotok. Ő is fogékony
rá, de a zenét még jobban szereti, mint a festést, rajzolást. Jár
zene- és tánckörbe, de hordom
magammal a művészvásárokra
is. Párizsban ki is állítottuk az
egyik kis festményét – ő a legfiatalabb, akinek a képe ki volt
állítva Párizsban a louvre-i művészvásáron! Menedzselek egy
nyolcéves kislányt, őt hatévesen
sikerült kiállítanom Párizsban,
de most Léoni megelőzte.
Vannak még olyan céljaid,
amelyek nem teljesültek?
Szeretnék egyszer egy művészvásár főszervezője lenni. Mindenkinek azt ajánlom, hogy kövesse az álmait. Sok ember csak
fantáziál, de nem tesz semmit
azért, hogy teljesüljön az álma.
Pedig tényleg minden lehetséges, csak keményen menni kell
utána. Külföldiként, nőként nehéz volt elkezdeni ezt a szakmát,
mert a gyűjtők 90%-a férfi, néha
rólam is azt hitték, amikor láttak
a standon, hogy művész vagyok.
Nagyon élvezem, amit csinálok,
és másoknak is ezt tanácsolom,
hogy élvezzék az útjukat az álmuk felé, mert az út még fontosabb, mint a cél.
Bőd Titanilla
(Új Szó – Nők melléklet)

Gömöri Hírlap

Negyedik helyen
végeztek Lakitelken

Remek eredményt ért el A jó palócok csapata (Gál Laura, Molnár Zsófia, Nagy Veronika) az
Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából „Dicső
híre-neve fönnmarad örökre” –
Arany János élete és pályafutása
címmel meghirdetett Kárpát-medencei irodalmi verseny döntőjén
a középiskolások kategóriájában,
ahol a negyedik helyen végzett.
A nemzetközi verseny a Lakiteleki
Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös
Iskola és a Keresztény Élet Szerkesztősége szervezésében valósult
meg, s annak védnökei Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és Czoborczy Bence, a Keresztény Élet főszerkesztője voltak,
így a győztesek (az első öt helyezett) részt vehetnek azon a Lezsák
Sándor parlamenti alelnök által
vezetett zarándokúton, amely július
11-13. között Arany János életútjának fontosabb állomásaira vezet.
A versenybe összesen 120 csapat
kapcsolódott be. A középiskolások
kategóriájában 50 csapat versengett
főleg magyarországi iskolákból, de
voltak csapatok a Kárpát-medence
szinte minden szegletéből: Kárpátaljáról, Erdélyből és a Felvidékről
is. A verseny 3 levelezős forduló-

val indult. A részt vevő csapatok
a vetélkedő feladatait február ötödikétől kéthetente olvashatták a
Keresztény Élet hasábjain, illetve a
Lakiteleki Eötvös Iskola honlapján.
Az egyes fordulók megoldásainak
postára adási határideje a megjelenés dátumát követő 9. nap volt.
A három írásbeli forduló alapján
korcsoportonként a legjobb eredményt elért 22-22 csapat került a
verseny középdöntőjébe, majd onnan a legjobb 12 csapat a verseny
döntőjébe, mely a Lakiteleki Népfőiskolán került megrendezésre április 6. és 8. között.
A jó palócok csapat a levelezős fordulók alapján negyedik helyen végezve kapott meghívást a verseny
középdöntőjébe, ahol sikerült megőriznie a negyedik helyét, s végül
a döntőt is (már egyedüli határon
túli csapatként versenyezve) ezen
a helyen fejezte be, fél ponttal lemaradva a 3. helyen végzett csapat
mögött. A csapat eredeti harmadik
tagja a levelezős fordulók idején Illés Bernadett Mária volt, aki sajnos
a középdöntő idején lebetegedett,
így Nagy Veronika (aki szintén dolgozott a három levelezős forduló
feladataival) utazott a csapattal a
verseny döntőjére.
kgj

Ovisok az uszodában
A rimaszombati Daxner utcai
Óvoda 6 éves gyermekei minden
évben úszás-előkészítő tanfolyamon vesznek részt, amelynek célja a vízhez szoktatás, a vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása,
játékos formában ismerkedni a
vízzel.
Tapasztalt oktatók vezetése alatt
elsajátítják a merülést, lebegést hason és háton, siklást, vízbeugrást,
valamint a levegővétel és a kifújás
vízi verzióját, a vízszintes testhelyzet felvételének gyakorlását, a víz
alatti tájékozódást, valamint az
úszólégzést. Sikerélményük örömet varázsol arcukra, jutalmul „vizes bizonyítványt” vehetnek át.

viselkedés
elsajátítása,
a szabályok
betartása az
autóbuszon
és az uszodában, vigyázni a saját és
barátaink
biztonságára, kooperatív viselkedés megerősítése, akarati tulajdonságok megerősítése, mint a türelem, kitartás,
következetesség, önuralom, leküzdeni a fizikai megterheléssel járó
akadályokat (nem feladni), akceptálni a mozgásaktivitás szabályait,
megerősíteni az önállóságot.

Az úszás-előkészítő tanfolyam elengedhetetlen része a proszociális

Kovács Éva,
óvodapedagógus
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Batyiban rendezték meg
a református szavalóverseny
országos döntőjét

A Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntőjét Rimaszombatban, a
Tompa Mihály Református
Gimnáziumban
rendezték
meg április elsején. Huszonnégy gyülekezetből ötvenhét
versenyző, négy kategóriában mérettette meg magát a
szakmai zsűri előtt, melynek
Gál Tamás színművész, Kiss
Szilvia színművész, Zsélyi
Katalin pedagógus, Szabó
Csilla drámapedagógus, Molnár Xénia színművész és Varga Emese dramaturg voltak
a tagjai. A reformáció 500.
évfordulója tiszteletére szervezett versenyt megtisztelte
jelenlétével Fazekas László
püspök is.
A verseny mottója az „És zeng
apáink drága nyelve!” felvidéki
református költőnktől, Tompa
Mihálytól való, akire ebben az
esztendőben születésének kétszázadik évfordulója kapcsán is
emlékezünk. A nemes megmérettetésre ötvenhét fiatal érkezett huszonnégy – Bátorkeszi,
Tornalja, Szentpéter, Martos,
Megyercs, Zsigárd, Rozsnyó,
Szeszta, Alistál, Komárom,
Kisgéres, Érsekújvár, Nagymegyer, Vaján, Hetény, Deáki, Királyi, Marcelháza, Tany, Léva,
Rimaszombat, Érsekkéty, Vámosladány, Nagysalló – gyülekezet vagy iskola képvise-

letében Gömör „fővárosába ”.
Az ünnepi alkalom Fazekas
László püspök áhítatával vette
kezdetét. Az üzenet Márk evangéliuma 12. részének 13-17.
versei alapján szólt az egybegyűltekhez. A versenyzők négy
kategóriában, vers- vagy prózamondásban versenyeztek és
ünnepelték meg a reformáció
ötszázadik évfordulóját.
A gimnázium dísztermében
minden versenyző emléklapot
és Simon András grafikusművész grafikájával ellátott bögrét
kapott. A helyezettek pedig értékes könyvjutalomban részesültek, továbbá versmondóink
dobogósai a Tőkés László Alapítvány által megrendezésre
kerülő kisvárdai szavalóversenyen képviselhetik majd a felvidéki reformátusságot.
A régió versenyzői közül a III.
kategóriában verset mondók
közül Góbis Réka, a Tompa
Mihály Református Gimnázium (TMRG) diákja a megosztott első helyet szerezte meg,
ugyanebben a kategóriában
prózában az iskola diákja, Kovács Vivien győzött, míg a IV.
kategória versmondói között
Nagy Eszter Réka (szintén
TMRG) a második helyen végzett.
Kép és szöveg: palocvidek.sk
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Elnyomott nők, Afrika és a szlovákiai magyar mindennapok –
Durica Kati a Rimaszombati Kávéház vendége lesz
A somorjai származású írónőnek már a második könyve jelent
meg, Szlovákul szeretni címmel,
amellyel ismét nagy sikert aratott. Nemrég tért vissza Afrikából,
ahová gyakran vágyódik: „mert
annyira más, annyira elemi és ösztönös”. Eközben cikkei a nemzetközi és hazai sajtóban is megjelentek, többek között a WMN, ELLE
magazin, National Geograghic,
Index, és a szlovákiai magyar Új
NŐ havilap hasábjain. Beszélgetésünkben Durica Kati motivációit
és könyveinek hátterét boncolgatjuk a rimaszombati könyvbemutatója előtt.

Mi motivált arra, hogy elkezdj
könyveket írni?
Egy jó ideig Egyiptomban, Tunéziában, Jordániában éltem és dolgoztam, ekkor kezdtem el újságokban
publikálni. A cikkeim témája az
elnökválasztás, merényletek, poli-

tikai pártok voltak, ilyen írásokat
vártak tőlem a folyóiratok. Egy idő
után viszont úgy éreztem, hogy ez
nem elég, egy országot nem csak a
kormánya és a politikai történései
határozzák meg. Ekkor kezdtem
el gyűjteni a jó sztorikat, a mindennapi színes történeteket, amik
Kairó utcáin történtek velem vagy
barátaimmal. Az arab országok
hétköznapjai, az arab muszlim nők
mindennapjai, a számunkra – európai embernek furcsának tűnő vallási
szokások, ezek mind bekerültek az
első regényembe, aminek Szökés
Egyiptomba lett a címe. A második
regényemet már tudatosan építettem
fel, a Szlovákul szeretnibe Felvidék
történetének egy szeletét mutatom
be egy pozsonyi fiatal nő és családja
szemszögéből. A kitelepítés, csehszlovákiai magyarok sorsa, asszimiláció, DAC drukkerek, családi traumák, meg persze Afrika és modern
kori műtárgycsempészet – ez mind
benne van a regényben.
Eddig két regényed jelent meg és
mindkettőben fontos helyszínként
szerepel Afrika. Miért pont egy
ilyen egzotikus régióban játszódnak a történeteid?
Az, ami nekem a fekete Afrika, másnak az Antarktisz, a hegymászás,
India vagy más távoli világrészek…
Vágyódtam oda, mert annyira más,
annyira elemi és ösztönös. Amikor

megismerkedtem a férjemmel, akkor pár hónap ismeretség után azt
mondtuk, hogy menjünk el Tanzániába egy hónapra, ha ott kibírjuk
együtt, akkor összeházasodunk és
gyerekeket vállalunk. Afrika ilyen
szempontból olyan, mint a lassú internet. Órákig várni a buszra, állandó áramszünet, malária szúnyogok,
ez alatt az egy hónap alatt többet
megtudtunk egymásról, mintha hónapokig kávézni és moziba jártunk
volna. Én szeretem azt a világot, úgy
érzem, ott nem kell „viselkednem”,
ott nem viselek sminket, kényelmes
bakancsban járok, akkor fekszem le,
amikor a nap lemegy, akkor kelek,
amikor az felkel. Ilyen szempontból
egyszerűbb az élet. Nincs sietség,
stressz, határidők.
Írásaidban jelentős figyelmet fordítasz a nőkre, és mindennapi
helyzetekben mutatod be, milyen
hátrányosan is kezeli őket a férfitársadalom Európában vagy épp
máshol a világban. Lehet egy kicsit naivan hangzik, de miért pont
ezt a megközelítést választottad és
mit akarsz mindezzel elérni?
- Amikor a gimnáziumban irodalmat
tanultunk, szinte csak férfi írókról
beszéltünk. Elvétve volt egy-egy
nő, de százalékban valahol a nulla egész egynéhányon volt. A nagy
férfiírók által bemutatott világ viszont nem fedi az egész valóságot.

Hemingway nőalakjai olyan sivárak,
bárgyúak, már tizenéves fejjel is nevetségesnek tűnt, hogy ez a kalandor
semmit sem tud a nőkről és még van
bőr a pofáján írni is rólunk. A remekművek olvasása közben gyakran feltűnt, hogy elég egysíkúan látják a
férfiírók a nőket: akik szerelemre
vágynak, naivak, hisztiznek. Azért
ennél sokkal bonyolultabb a világ.
A női írókat sok esetben „lektűrírónak” gúnyolják, pedig annyi remek
írónő van, akit itt az ideje komolyan
venni! Újságíró vagyok és számos
női témát dolgoztam fel, foglalkoztam az afrikai női nemiszerv csonkítással, gyerekházasságokkal, forgattam a kalocsai női börtönben, írtam
a családon belüli erőszakról, ezek
mind fontos témák, amik nem csak
nőket érintenek. A nőügy az egész
családot érinti, az egész társadalmat.
Durica Kati hamarosan Rimaszombatba látogat, méghozzá április 28án, pénteken 18.00-tól a Tompa
Mihály Klub szervezésében megvalósuló Rimaszombati Kávéház vendége lesz a Három Rózsa Kávéház
hátsó termében. A beszélgető est és
a könyvbemutató házigazdája Hangácsi István. A helyszínen az írónő
eddig megjelent mindkét könyve
megvásárolható. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Hangácsi István,
a Tompa Mihály Klub elnöke

Galamb Krisztián ismétlésre készül
„Matek 90 %, magyar úgyszintén,
a szlovák pedig 80 %” – kürtöli
világgá az egyik közösségi portálon Galamb Krisztián, a Ragyolci
Alapiskola kilencedikes tanulója,
aki ősztől a rimaszombati Kereskedelmi Akadémián folytatja. De
előbb még jöhet a Tompa Mihály
Országos Szavalóverseny döntője (április 27. és 29. között), ahol
nem kisebb feladat vár rá, mint
megvédenie tavalyi első helyét.
Sokoldalú fiatalember, aki mesét
és prózát mond, hegedül, de ha
kell, színészi képességeit is megcsillogtatja. Csákányházán népes
családban viszonylag szerény körülmények között él, ahol viszont
nagyon fontos szerepe van a közös
mesélésnek és éneklésnek. Krisztián
már elsőéves kora óta meséivel szórakoztatja az osztály- és iskolatársait, sőt évek óta már az országot is.
Még a házuk mellett található helyi
alapiskola tanító nénije, Bali Renáta
kezdte egyengetni az útját, aki azóta

is segíti őt. Nem is volt kérdés, hogy
beneveznek az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenybe, ahol ugyanúgy aranysávig jutott (nem is egy
alkalommal) mint a Tompa Mihály
Országos Szavalóversenyen, ahol
tavaly Z. Németh István Csillagos
kettes című szövege a győzelmet is
meghozta a számára. „Meg is lepődtem, amikor a szerzőtől egy üveg
pezsgőt kaptam a győzelem tiszteletére” – mondja mosolyogva a cserfes fiatalember, aki a prózamondás
mellett imád táncolni és hegedülni
is. Bozó Sándor tanítványa a füleki
Művészeti Alapiskolában, s rendszeresen kap meghívásokat a környék falunapjaira és népművészeti
fesztiváljaira. De mivel édesapja
a falu kulturális életének a lelke,
nem hiányozhat a tánccsoportokból sem. Tavaly Balogfalán például
apácáknak öltözve szórakoztatták a
közönséget, míg az 50. Zselízi Népművészeti Fesztiválon meséjével
szórakoztatta a hallgatóságot.

„Kedvelem a benne rejtőző energiát, amivel minden dolgát végzi,
a humorát, amivel átlendül a kudarcokon, de nagyon tisztelem azt
az alázatosságot, amivel a prózamondáshoz, a meséléshez vagy a
zenéléshez nyúl. Szeretem, hogy
tisztalelkű, kitartó, megfelelő mértékben céltudatos. Jó vele dolgozni,
családjával is jó kapcsolatban állok.

Remélem, hogy nem lesz sohasem
sztár vagy celeb, felkapottság helyett kiemelkedő és sikeres lesz” –
mondja diákjáról tanárnője, György
Henrietta. Mivel tavaly győzött, az
idén csak a kerületi fordulón szállt
versenybe. „Beteg voltam, de azért a
továbbjutást érő harmadik hely csak
összejött Karinthy Frigyes egyik írásával” – értékeli az ipolyszécsénykei
versenyt Krisztián, aki már nagyon
várja a rimaszombati döntőt, ahol
csak egy célja lehet, az ismétlés.
Tavaly az egyik díj egy beretkei kirándulás volt, ahol a helyi nevezetességekkel ismerkedtek Benedek
László jóvoltából. „Felejthetetlen
élmény volt, csak ne kellett volna
annyit gyalogolni” – mondja nevetve Krisztián, aki nagyon büszke
arra, hogy otthon az egész család
énekel és táncol, s vannak olyan rendezvények, amikor nem lehet őket
„lezavarni” a színpadról.
Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila

Gömöri Hírlap

7

Emlékkiállítások, író-olvasó találkozók és Zenei Tavasz

Mintegy 60 fotó idézi meg mostantól Tompa Mihály emlékét a Tompa Mihály Alapiskolában. A költő születésének 200. évfordulóján a Gömöri Fotóklub vezetője, Benedek László ajándékozta a költő életútjának állomásait
megidéző fotókat az iskolának, ahol az első emeleten kerültek elhelyezésre.
Benedek László lapunknak elmondta, gyerekkorát a Tompa utcán töltötte,
s még emlékezett a költőnek a második világháború végén lebombázott
szülőházára is. „Évtizedek óta kutatom a Tompa-emlékeket, szinte minden
helyet bejártam, ahol Tompa megfordult” – tájékoztatott bennünket.
A kiállítás eredetijét Hanván, a Diakónus Központban láthatjuk.

A Dobšinský Alapiskolában és a Városi Galériában is lelkesen készültek
a húsvéti ünnepekre, színes tojások, mézeskalácsok, húsvéti korbácsok
és más húsvéti ajándékok készültek a lektorok vezetésével.

A nemrég elhunyt jeles rimaszombati
származású színművészre, Csendes
Lászlóra emlékezett egykori alma matere, a Tompa Mihály Alapiskola is.

Interaktív kiállítást nyitottak a Városi Művelődési Központban, amely
a második világháborúban tragikusan elpusztult Anna Frank alakját
idézi meg az Ivan Krasko Gimnázium 12 diákjának segítségével. A tárlat
– amely a The Conference on Jewish Claims Against Germany és a Kormányhivatal támogatásával jött létre –, április 28-ig látogatható, s kérésre
a gimnázium diákjai felidézik a mártírhalált halt Anna Frank alakját.

A 37. Zenei Tavaszon belül a római katolikus templomban kerül sor Peter
Michalica hegedűművész Laudate Dominum címmel adott húsvéti koncertet, amelyen közreműködött Farhad Ashumov azeri hegedűművész, Viera
Bartošová zongoraművész és Stanislava Maggioni énekművész. A koncerten
többek zött Tartini, Mozart, Bartók, Franck és Bach művei csendültek fel.
Legközelebb május másodikán, kedden 18.00 órától a Városi Művelődési
Központban a Fiatal Tehetségek Fórumára kerül sor.

Marta Hlušíková továbbra is járja az országot,
s író-olvasó találkozókon mutatja be legújabb
könyveit ifjú és kevésbé ifjú olvasóinak. Az elmúlt
hetekben találkozhattak vele Korompán, Lőcsén,
Besztercebányán és Szliácsfürdőn is.

Silvia Bystričanová írónő volt a Matej Hrebenda
Könyvtár vendége, akivel eddig megjelent könyveiről
beszélgettek.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, elek és archív

hu.rimavskasobota.sk
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Április 22.
Szerelem a kútban másodjára is
A nagy sikerű bemutató után másodszor is bemutatja a HAVRAN Színház
a Szerelem a kútban című előadását,
amely Luigi Malerba elbeszélése alapján készült Marian Lacko rendezésében. Az előadást április 22-én, szombaton 19.00 órai kezdettel nézhetik meg
a Városi Művelődési Központ bábtermében.
Az előadás szereplői: Katarína Smaczna,
Roman Čarnoký, Gabriela Gazdaová/
Dana Turanská, Gabriel Kertész és Matej
Kováč.

Április 30.:
Rák Viki is leszáll Párizsban
Április utolsó vasárnapján Marc
Camoletti immár klasszikus bohózata, a Leszállás Párizsban lesz
látható Rimaszombatban, a Városi Művelődési Központban.

A bohózat főhőse, Bernard, Bernard,
a felkapott francia építész minden
férfi számára irigylésre méltó életet
él. Nem csak Párizs gyönyörű látképe hever a lába előtt, de a világ
óriás légitársaságainak álomszép lé-

giutas-kísérői is az ágyában landolnak. Berthának, a házvezetőnőnek
arra sincs ideje, hogy felmondjon,
miközben kénytelen nemzetközi
konyhát vinni, a menü szinte óráról-órára változik. Ráadásul váratlanul beállít vidékről a házigazda gyerekkori barátja, Robert is, aki egyik
ámulatból esve a másikba igyekszik
megtalálni a helyét a hatalmas forgatagban. Bernard boldog, korántsem
hétköznapi menetrendjét azonban
váratlanul felborítják a Párizs feletti kedvezőtlen légköri viszonyok.
Az Eduard Kudláč rendezte előadás
egyik főszerepében Rák Vikit láthatjuk, mellette Richard Stanke, Henrieta Mickovičová, Ivana Kubačková,
Mária Breinerová és Ján Dobrík
szórakoztatja majd a rimaszombati
közönséget is.
Jegyek elővételben a Városi Művelődési Központban és a Turisztikai
Információs Központban kaphatók
16 eurós áron.

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

Április 27.-29.

XXVI. Tompa Mihály Országos Verseny

Rimaszombat régi képeslapokon

Megemlékezés...
Te voltál a felhők közt a csillag, mely ránk ragyogott,
Te voltál az éjszakában a fény, mely ránk világított,
Te voltál a napsütésben az árnyék, mely hűsített, ha lepihentünk,
Te voltál télen a nyár, mely felmelegített.

Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk szeretett
fiunkra,
A rimaszombati Turisztikai Információs Központ mindenkit szeretettel vár a
Rimaszombat régi képeslapokon című tárlatára (Fodor József
gyűjteménye), amely május 3-tól június 10-ig tekinthető
meg a Városháza Galériában.

Oláh Pistikére

GH-19/17

(Feleden)
aki a napokban töltötte volna be 25. születésnapját,
de már hat éve nincs közöttünk,
Emlékét örökké őrző családja

Gömöri Hírlap

Sima vereség Héthárson
Két mérkőzéssel folytatódott az
alsóházi rájátszás a II. liga keleti
csoportjában, de korai lapzártánk miatt a Poprád elleni hazai
mérkőzésről csak a következő számunkban tudunk beszámolni.
Csányi Csaba védencei a rájátszás
második fordulójában a héthársiak (Lipany) otthonába látogattak, s
mivel ősszel győzni tudtak a nem
túl acélos keleti csapat otthonában,
az eneszkei győzelem után újabb

sikerben bíztak a rimaszombati
szurkolók, de a Paskarjenko–Vasilko, Lačarak, Morháč, Uličný (78.
Wurczel)–Kelemen (56. Mikejev),
Vargic, Mazur (90. Balog J.), Ľupták, Fajčík–Kuridze összetételű
csapat ezúttal mélyen a tudása alatt
teljesített, s a 220 néző sima hazai
győzelemnek örülhetett. A héthársiak a 24. percben jutottak vezetéshez
Jusko góljával, a második félidőben
Milutin két góllal járult hozzá a 3:0ás végeredményhez.
kgj

Óturán versenyeztek íjászaink
Április elsején tartották meg a
Szlovák Kupa 3D 1. fordulóját.

A hazai rendezők kellemes pályát
építettek, kihasználva a helyszín
minden adottságát, melyen 32 3D-s
célt állítottak fel. Az öt és fél órás
versengés után következett az eredményhirdetés. A Bástya Íjász Klub
íjászai közül Nagyferencz Stella
HU gyerek kategóriában az 1. helyen végzett, míg id. Lévay Tibor
HU veterán kategóriában második
helyezést ért el, miután sikerült egy
nullát is lőnie.
A Szlovák Kupa harmadik fordulójára május 13-án, szombaton kerül
sor Szabatkán.

Újabb érmekkel tértek haza az országos bajnokságokról a Lokomotíva
ifjú birkózói. A legértékesebb eredményt Oláh Krisztián érte el, a 31 kilósok mezőnyében aranyérmet szerzett. A 40 kilósok mezőnyében bronzérmet harcolt ki Filip Koreň, mjg Alex Gunár az előkészítősök mezőnyében
a 25 kilósok között az 5. lett. A 25 fős csapatversenyben a rimaszombati
Lokomotíva a 8. helyen végzett.
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Tizenöt csapat
emlékezett Zacharovára

25. alkalommal emlékeztek a
Dobšinský Alapiskola tornatermében az iskola egykori pedagógusára, a jeles röplabdázóra,
Eva Zacharovára.
A jubileumi évfolyamon jelen volt
férje, de nagyon sokan eljöttek,
hogy leróják a tiszteletüket. 15 csa-

pat nevezett be, a tornát a pedagógusok mezőnyében a hazaiak, míg
a nem pedagógusok között a rimaszombati BestAutomax csapata
nyerte. A Városi Hivatal csapata a
Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola csapata mögött a
harmadik helyen végzett.
kgj, fotó: Elek Csaba

Meghívók
Május 7-én ismét megrendezésre kerül a kerékpározók Tavaszi Nagydíja, amely az előző évektől eltérően Feledről indul, s ide is érkeznek
meg a versenyzők.
A változtatás oka a Kishonti útra
tervezett körforgalom megépítése,
amely ugyan mégsem kezdődik el
májusban, de már nem változtattak a helyszíneken. A mezőny 10.45
órakor vág neki a 104,7 kilométeres
távnak, amely érinti Dobócát, Simonyit, Gesztetét, Almágyot, Csomát,
Füleket, Persét, Nagydarócot, Rimaszombatot, Jánosit, s a versenyzők
kb. 13.20 perckor érkeznek meg ismét Feledre. Bővebb infót a www.
jarnacena.sk címen találhatnak.
A tekeidény zárásaként április 22-én és 23án (szombaton és vasárnap) nemzetközi válogatott mérkőzésre kerül sor Szlovákia és
Magyarország között Rimaszombatban, a
városkerti négysávos tekepályán.
Szombaton 09.00 órakor a nők és a lányok
csapnak össze, míg vasárnap 08.00 órától a
férfiak és a fiúk összecsapására kerül sor.

Rimaszombat is bekapcsolódik 2017-ben a Kerékpárral
munkába akcióba.

Hat ország 568 versenyzője vett részt a debreceni nemzetközi ifjúsági
cselgáncsversenyen, amelyen a rimaszombati Lokomotíva cselgáncsozóit
egy versenyző, mégpedig Natália Gažiová képviselte, aki a 32 kilósok mezőnyében minden ellenfelét legyőzve a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Regisztrálni május 5-ig ingyenesen a
www.dopracenabicykli.eu
címen lehet, mégpedig 2-4 fős
csapatokban.
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