Az elmúlt napok
margójára
Az elmúlt napokban Lucia
Žitňanská igazságügyi minisztertől megtudtuk, hogy az igazságügyi minisztérium új börtön
megépítését tervezi Rimaszombatban. A mintegy 800 fő befogadására alkalmas épületet
Szabópusztára, a most is működő nyitott jellegű büntetés-végrehajtási intézet
tőszomszédságába tervezik, s az a legszigorúbb
biztonsági feltételeket is teljesíti majd, hisz akár
életfogytiglanira ítélt bűnözőket is fogadhatnak.

A rimaszombati Városi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a város 2018-as
költségvetését. A testületben személycserére is sor kerül, Varga Szilviát (Most-Híd)
Ján Čeman (SMER-SD) váltja.
November 17-én jelentős eseményre került sor városunkban, átadásra került a Csillagház
és a gályarabok emlékműve. A Csillagházban konferenciaközpontot alakítottak ki, de vendégszobák és kiállítótermek is várják majd az ide érkezőket. A református templomban
megrendezett zsinat keretében átadták a Pálóczi Czinke István-díjat is, amelyet az idén
Erdélyi Géza nyugalmazott püspök és Harm Jan Boiten holland református lelkipásztor
vehetett át.
Érsekújvárott adták át idén a szlovákiai magyar zenei élet legfontosabb elismerését, a
Harmónia-díjakat. Több rimaszombati is nevezést kapott a rangos elismerésre, az év fiatal
énekese vagy hangszeres muzsikusa kategóriában a rimaszombati származású, ma már
Írországban élő, világhírű dzsesszzenész, Andreas Varady győzött.
Fotó: Kresnye András, Gecse Attila és archív
(Részletek belső oldalainkon)

December 12-én és 13-án Karácsonyi Vásár
Rimaszombat Városa szeretettel meghív mindenkit a december 12-én és 13-án (kedd és
szerda) megrendezendő Karácsonyi vásárra.
A vásárra a Fő téren (a frissítők is) kerül sor.
A vállalkozók és árusítani szándékozók jelentkezését a 047/56 04 685, az 56 04 665, a 56
31 139 illetve az 56 04 613-as telefonszámon
várják. Az engedélyek kiadása november 30-án
kezdődik a Városi Hivatal épületében (Svätopluk u. 5.).
Bővebb infó: http://www.rimavskasobota.sk/jarmoky.phtml?id3=31393

Értesítjük olvasóinkat, hogy idei utolsó számunk (falinaptárral)
december 20-án jelenik meg.

A tervek szerint 298 új rendőri, valamint 42 civil
alkalmazottat foglalkoztatnak, s a börtönt magáncég építi fel és működteti, amelynek kötelessége
lesz az elítéltek legalább 60 százalékos foglalkoztatottsága is. Még ha nem is gondoljuk, hogy ezzel
megoldódik az egyik legelmaradottabb régió minden gondja, mindenképpen üdvözölnünk kell az új
munkahelyek létesítését. Bízunk benne, hogy ez a
bejelentés nem csak egy újabb bűvésztrükk a kormány részéről, mint anno az R2-es gyorsforgalmi
út megépítése volt.
Városunk részére az elmúlt napok kétségkívül legfontosabb döntése a 2018-as költségvetés (előretekintve a 2019-es és 2020-as évre is) elfogadása
volt. Ugyan a városi képviselő-testület döntése előtt
voltak figyelmeztető jelek, hogy esetleg gondok
lehetnek a jóváhagyásával, de a képviselők egyhangúlag megszavazták azt, amely azt is jelzi, hogy a
város vezetése szakmailag jól előkészített, minőségi anyagot tett le az asztalra.
Szinte hihetetlen, de lassan véget ér ez az év is.
Mi, a Városi Hivatalban is lázasan készülődünk az
adventre, s várjuk a karácsonyt. December 2-án,
szombaton meggyújtjuk az első adventi gyertyát
a Fő téren, s ezzel el is kezdődik az adventi rendezvények sorozata. December 5-én a Mikulás is
meglátogatja a rimaszombati gyerekeket, s felgyulladnak a fények is a karácsonyfán. 12-én és 13-án
a hagyományos Karácsonyi Vásár várja az érdeklődőket. A Városi Művelődési Központ, de az egyes
civil szervezetek, ahogy az egyházak is számos ünnepi rendezvénnyel várják az év legszebb ünnepét.
S természetesen nem maradhat el a főtéri szilveszteri tűzijáték sem, amely keretében Rimaszombat
lakói a város vezetésével együtt búcsúztatják az óévet, s köszöntik a 2018-as esztendőt.
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December elsejétől nyolc polgárőr

A belügyminisztérium ismét elindította projektjét, amely keretében polgárőrök alkalmazására
lesz lehetőségük a településeknek.
Az egykor már bevált foglalkoztatási lehetőségre városunk is újfent
jelentkezett, s 191 530,26 € vissza
nem térítendő támogatást kapott,
amely három évre nyolc fő foglalkoztatására lesz elégséges.

Már ki is választották a leendő polgárőröket, akik december elsejével
állnak munkába, s a Városi rendőrség koordinálja majd a munkájukat. Elsődleges feladatuk a Dúsa
úti lakótelep felügyelete lesz, ahol a
biztonságra, a rendre és a tisztaság

fenntartására ügyelnek – tájékoztatta lapunkat Jana Sobeková, a Városi
Hivatal humánerőforrás menedzsere. A nyolctagú polgárőrség munkáját Farkas György koordinálja,
a tagjai pedig: Balog Dezső, Bohó
Zoltán, Veloch Károly, Rácz Zoltán,
Rácz Viktor, Rácz Attila és Rácz József.
A projekt összesen 201 610,80 euróba kerül, ebből 161 288,64 € megy
a fizetésekre és 40 322,16€ a járulékos kiadásokra. A város 5 %-os önrésszel veszi ki részét a hároméves
projektből, ami 10 080,54 eurót tesz
ki, amelyet a 2018-as költségvetésbe
építettek be.
jdj

Hatvani Istvánra emlékeztek

Születésének 299. évfordulóján az
ördöngös professzorra, a Magyar
Faustra, Hatvani Istvánra emlékeztek Rimaszombatban emléktáblájánál a nevét viselő cserkészcsapat szervezésében. Hatvani
– Rimaszombat máig talán legismertebb szülöttje, akit nagy becsben tart Debrecen, míg szülővárosában a szlovákok már a nevét is
szándékosan elferdítik.
Matematikus, orvos, csillagász, fizikus, kémikus, bűvész, egyetemi
tanár, közéleti személyiség, legenda – mindez Hatvani István, aki
299 évvel ezelőtt, 1718 november
21-én született Rimaszombatban. 15
éves korában hagyja itt szülővárosát, Losoncra, később Kecskemétre
megy tanulni. 1738-ban kerül ama
híres-nevezetes Debreceni Református Kollégiumba, s már innen
megy külhonba, előbb Bázelban
tanul, ahol lelkésszé szentelik, majd
Marburgban szerez orvosi oklevelet.
Sok más korabeli társával egyetemben marasztalják, Leidenben lehetett volna egyetemi tanár, de hazatér
Debrecenbe, ahol a mértan és a bölcsészettan tanára lesz, de ő tanított
először vegytant és egész tanári
pályája a kísérletezésekkel telt el.

A kor egyik legkitűnőbb orvosának
számított, nemcsak Debrecenből, de
külföldről is rendszeresen látogatták
a betegek. 37 évig volt a filozófia
tanszék professzora. 66 évesen,
1786 november 16-án hunyt el váratlanul epebajban.
Utókora sem feledkezett el róla, sőt
számos legenda keringett a személye
körül, amelyek nem kerülték el Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és Arany
János figyelmét sem. Debrecen máig
nagy becsben tartja az alakját, köztéri szobra az egyetem udvarán áll.
Két évvel ezelőtt a debreceni Csokonai Színház 150 éves évfordulóján Orbán János Dénes drámai költeményét mutatta be, amely szintén
az ő alakját idézi meg, ahogy Nagy
Zoltán grafikáit is az ördöngös professzor ihlette. A rimaszombati megemlékezésen Csúsz Balázs, a Lilium
Polgári Társulás elnöke idézte meg
a jeles rimaszombati alakját (Páko
Mária örömzene műhelye színesítette a megemlékezést), s jelezte, jövőre számos rendezvénnyel szeretnének tisztelegni Hatvani István előtt,
ahogy az ő emléke előtt tiszteleg a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége tanári konferenciája és a
Gömörország is.
jdj, fotó: gecse

Új kamerák, szépül a
Városi Hivatal

Ahogy arról már beszámoltunk, a Szlovák Kormány Bűnmegelőzési
Tanácsa pénzalapjából 9 ezer eurós támogatást kapott a város kamerarendszere kibővítésére. A város 2 502 eurós önrészét is hozzáadva három
új forgókamerát sikerült beszerezni. Egyik a Dobšinský utcán, a másik
a Nyugat-lakótelepen, míg a harmadik a Szövetkezeti utcában került
felszerelésre.
Elkezdődött a Városi Hivatal három épületének a hőszigetelése is, az ősz
folyamán két épületet sikerült befejezni, míg tavasszal a hivatal központi
épülete kerül befejezésre. A munkákat a selmecbányai Combin Kft. végzi.
A város 551 709,23 eurós támogatást kapott a hőszigetelési munkákra, a teljes javítási költség 580 746,56 eurót tesz ki. A város 5 százalékos önrésszel
(29 037,33 €) veszi ki a részét a munkálatokból.
jdj

Gyertyagyújtással emlékeztek az 1989-es rendszerváltásra, az ú. n. bársonyos forradalom rimaszombati eseményeire a Fő téri első világháborús
emlékmű előtt. Az Ivan Krasko Gimnázium diákjai kiállítással tisztelegtek
a Nemzetközi diáknap és az egykori események hősei előtt.
Martin Ambróz felvétele

Magyarul tudó referenst keres
a Turisztikai Információs Központ

Rimaszombat Városa 2018 január elsejei feltételezett belépéssel magyarul is tudó referenst keres a Turisztikai Információs Központba.
A referens feladatai közé tartozik a városi és regionális turizmus, kulturális és társasági rendezvények támogatása, információnyújtás a Turisztikai
Információs Központ látogatóinak a szállás- és étkezési lehetőségekről, a
nyári és téli turisztikai lehetőségekről Rimaszombatban és a régióban, de
maga is közvetít és maga is ellát turistavezetői, fordítói és tolmácsolási
feladatokat. A munkakör betöltéséhez a minimális elvárás a befejezett elsőfokú főiskolai oklevél, valamint a szlovák, a magyar és az angol nyelv
ismerete.
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen zárt „Pracovná ponuka
– Referent TIC – NEOTVÁRAŤ“ borítékban legkésőbb 2017. december
8-án 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta
MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Bővebb infó a www.hu.rimavskasobota.sk oldalon található.
December 4-én, hétfőn 15.00 órai kezdettel az egykori Megyeháza
dísztermében tartja alakuló ülését a november 4-én megválasztott új
megyei képviselő-testület.
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Vita nélkül fogadták el a költségvetést
Rekordidő alatt, megjegyzés
nélkül fogadták el a 2018-as
költségvetést a Városi Képviselő-testület novemberi ülésén. Értékelték a tekézők tevékenységét
és képviselőcserére is sor került,
Varga Szilvia (Most-Híd) ugyanis lemondott a mandátumáról,
a helyét nagy valószínűséggel a
tartalékok listáján őt követő Ján
Čeman (SMER-SD), egykori alpolgármester veszi át.
Akik hosszas vitára számítottak és
némileg késve érkeztek, azoknak
csalódniuk kellett, a Városi Képviselő-testület ugyanis hozzászólás
nélkül, – a 15 perces szünetet is
beszámítva, amit Bán Zoltán kért a
szavazás előtt –, egyhangúlag, 15
igen szavazattal elfogadta a 2018as költségvetést (kilátással a 2019es és 2020-as évekre is). A költségvetés 16 420 millió eurós bevétellel
és 16 419 millió eurós kiadással
számol, így a betervezett többlet
1 273 eurót tesz ki, de a tervezett
projekteket és egyéb bevételekkel
is kalkulálva, az elérheti a 255 ezer
eurót is. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat 1,6 millió euróra számíthat a napi kiadásai fedezésére,
225 ezer euróra a hulladékszállítás-

ra és 8 ezer euróra egyéb kiadásai
fedezésére. A városi oktatási intézmények 3,3 millió euróból gazdálkodhatnak, de 69 ezer eurót kapnak
javításokra is. A magán tanintézmények 65 ezer eurót kapnak jövőre
a város költségvetéséből. A Városi
Művelődési Központ 274 ezer eurót
kap napi kiadásai fedezésére, s további 46 ezer eurót az egyéb költségeire. A Városi Sportklub keretében
működő III. ligás felnőtt futballcsapat 100 ezer eurót költhet, míg az
ifjúsági labdarúgó csapatok 58 ezer
eurót. A többi sportegyesület az ideihez hasonlóan jövőre is 40 ezer euróból gazdálkodhat, amelyet majd

Börtön épül Rimaszombatban

Kibővíti szabópusztai börtönét az igazságügyi minisztérium, s az eddigi
nyitott jellegű börtön helyett egy nyolcszáz fő befogadására is alkalmas
zárt börtönrészleg (férfiak részére) megnyitását tervezi.
Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter közlése szerint a szlovákiai börtönök túlzsúfoltak, a jelenleg működő 18 szlovákiai büntetés-végrehajtási intézményben március végén 1 497 vádlottat és 8 666 elítéltet tartottak fogva.
Számuk a becslések szerint a következő években emelkedni fog, 2016-ra
1 600-al többen lesznek rácsok mögött. A minisztérium most készíti elő a
projektdokumentációt és a megvalósíthatósági tanulmányt, amely 832 hel�lyel számol, s akár életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt foglyok elhelyezésével is számolnak majd a szabópusztai létesítményben. A létesítményt ú.
n. PPP projekt keretében szeretnék kiépíteni, magáncégekkel karöltve, az
állam egy 20 éves koncesszió keretében 222 millió eurós kiadással számol,
ami évi mintegy 11 millió eurós kiadást jelentene az államnak.
A börtönépítés terve egyáltalán nem új keletű ötlet Rimaszombatban, 1998ban az állam 30 millió koronáért megvásárolta az egykori dohánygyár épületét, de a lakosok tiltakozása miatt (még helyi népszavazásra is sor került)
nem valósult meg a terv.
Szántó István, a Városi Hivatal vezetője érdeklődésünkre elmondta, nem
ellenzik a börtön megépítését, hisz ezáltal a tervek szerint mintegy 240 új
munkahely jöhet létre a városban, de reméli, hogy nemcsak börtönökben
gondolkodik majd az állam a régió foglalkoztatottságával kapcsolatban.
jdj
Halzl József,
a Rákóczi
Szövetség
elnöke kapta
idén a Szent
Márton-díjat,
amelyet november 17-én
adtak át a
Pannonhalmi
Főapátságban.

később oszt szét a benyújtott kérvények alapján a testület. Bár a város
évek óta tervezi a helyi tömegközlekedés átvételét, de mivel erre nem
került sor, a testület 2018-ban 200
ezer euróval támogatja a Szlovák
Autóközlekedési Vállalat losonci
üzemét. A tartalékalapon belül 40
ezer € jut a Tompa Mihály tér befejezésére, 110 ezer € a Várospark
további munkálataira, s 150 ezer
€ a Szövetkezeti utcában tervezett
közlekedési játszótér megépítésére.
A testületi ülésen beszámoló hangzott el a tekéző működéséről, amely
több éves viszontagság után ismét
régi fényében várja a tekesport sze-

relmeseit. Pár éve még mi jártunk
Fülekre edzeni, ma már más városokból, például Jolsváról járnak
hozzánk – hangsúlyozta a jelentés
előterjesztője, Rábely Attila.
Változás történik decembertől a
testület összetételében is, ugyanis
elfoglaltságára hivatkozva Varga
Szilvia orvos, a Most-Híd képviselője lemondott képviselői
posztjáról. Helyére valószínűleg
a körzet első számú pótképviselője, Ján Čeman tanár, (SMER-Híd)
egykori alpolgármester lép majd.
Šimko József polgármester arról is
tájékoztatta a képviselőket, hogy
január elsejével új, magyarul is
tudó munkaerő felvételét tervezi a
Turisztikai Információs Központba,
mivel a várost leginkább magyarországi turisták látogatják, s törvényből kifolyólag az összes városházi
határozatot magyar nyelven is meg
kell jelentetni.
A vitában Samo Urban képviselő a
szabadtéri színpad rossz állapotát
kifogásolta, míg egyes MKP-s képviselők (Auxt Ferenc és Cziprusz
Zoltán) a városi lapokat bírálták
egyes, ú. n. politikai jellegű cikkeik
hangvétele miatt.
jdj, fotó: gecse

Tragikus halál Péterfala határában
Egy Péterfala és Dobfenek között történt
tragikus baleset (?!) miatt kérik a lakosság
segítségét a hozzátartozók. November 13-án
este 17.00 és 17.45 óra között a két település
között az autója mellett vadászpuskája társaságában holtan találtak egy 25 éves péterfalai fiatalembert, Sallai Dávidot. A rendőrség
egyelőre nem zárta ki sem az önkezűség, se a
gyilkosság lehetőségét.
„Kérjük mindenki segítséget egy tragikus baleset (?!) felderítésében, melyben egy fiatal diák,
Sallai Dávid életét vesztette. Dávidot az autója
mellett találták (fehér színű Škoda Octavia). Kérjük minden kedves
ismerősünket és barátunkat, ha bármilyen információ áll birtokukban, a
158-as számon értesítse a rendőrséget, vagy üzenetben engem (Róbert
Ádám, mobil 00421/ 902 960 444). Továbbá kérünk mindenkit, aki abban
az időben arra ment és bármit látott, vagy hallott, segítsen. Minden információért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük, a család!”

fotó: gecse

November 19-én, próba
közben a színpadon tragikus hirtelenséggel 48 éves
korában elhunyt Benkő
Géza színművész, a szlovákiai magyar színjátszás
meghatározó alakja, aki
alig pár nappal később
Rimaszombatban lépett
volna színpadra. Benkő
Géza gyakori vendége volt
városunknak, hisz állandó
zsűritagja és fellépője volt
a Tompa Mihály Országos
Szavalóversenynek is.
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Felavatták a Csillagházat és a gályarabok emlékművét
November 17-én fontos napra
ébredtek a rimaszombati magyarok, s nem csak a reformátusok.
A Daxner utcában a Tompa Mihály Református Gimnázium
szomszédságában átadták a gályarabok emlékművét, ezt követően
pedig az ú. n. Csillagházat, amelyben konferenciaközpontot és szálláslehetőséget alakítottak ki.
„Oh Uram, hívlak a viharban titkosan!//Téged keres forró ajkimról a
fohász;//Roskadnak térdeim, reám
hullám zuhan;//De nem csügged
szivem, hitem nem tétováz.//Mig
az itéletre eljösz hát Istenem://Csak
azt, hogy rab vagyok, ne hadd felejtenem!” – áll a gályarabok most
felavatott emlékművén Rimaszombatban, amely Gáspár Péter szobrászművész (ő készítette Márai
Sándor kassai nevezetes szobrát is)
alkotása. Az emlékmű leleplezésekor Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának
segítéséért felelős miniszteri biztos
mondott beszédet, aki röviden felvázolta a reformáció leggyászosabb
évtizedének krónikáját, az 1671 és
1681 közötti éveket, amikor számos
református lelkipásztor viselt gályarabságot a hite megvallásáért. Előbb
halálra ítélték őket, később várfogságra, majd Nápolyban eladták őket
gályaraboknak. Michiel de Ruyter
admirálisnak sikerült kiszabadítani őket 1676 február 11-én, aki így
emlékezett vissza: „Sok győzelmet
vívtam életemnek minden rendiben

Bár teljesen
m i n d e g y,
milyen számot írunk a
neve mellé.
Dráfi Mátyás színművész,
előadóművész, színházalapító, érdemes művész és nem
Kossuth-díjas egyszemélyes intézmény, aki bár állandóan panaszkodik az egészségi állapotára
(most is épp műtétre készül), 75
éve ellenére is örökmozgó. S mi
mással is ünnepelhetett volna,
mint újabb bemutatóval. A feleségével és lányaival közösen igazgatott Teátrum Polgári Társulás a
napokban vitte színre A cigánytábor az égbe megy című zenés lírai
játékot.

ellenségeim felett, de az én legfényesebb diadalom, mellyel Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam”
A szoboravatáson Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős
miniszteri biztos mondott ünnepi
beszédet, aki hangsúlyozta, hogy
az 500. évfordulón tudatosan nem
szeretnének sebeket feltépni, hanem
gyógyítani, így emlékezvén a kor
mártírjaira. „Az üldözők erőszakosságát legyőzte az üldözöttek elszántsága”, – mondta, s arra figyelmeztette az egykori gályarabok mai
utódait, hogy versengés helyett közösen kell munkálkodniuk, hogy az
emberiség megőrizze a méltóságát.
Az emlékmű átadása után a jelenlévők birtokba vehették a Csillagházat
is, amely részben a Samarjay-ház
kibővítésével jött létre, s kiállítóter-

mek mellett 24, többnyire kétágyas
vendégszoba, modern konferenciaközpont és konyha is várja az érdeklődőket. II. József trónra lépése után
épülhetett meg a templomunk, a
kiegyezés éveiben az Egyesült Protestáns Gimnázium, most pedig a
Csillagház – hangsúlyozta az átadón
Molnár Sándor zsinati tanácsos.
Az épület Máté Barnabás tervei
alapján épült meg 14 hónap alatt.
Az ünnepi program egyébként a
református templomban vette kezdetét az ünnepi zsinattal, ahol Szabó István püspök, a Magyarországi
Református Egyház lelkészi elnöke
hirdette az igét, majd lelkészszentelésre került sor. Öt új lelkészt iktattak be, mégpedig Mátyás Évát,
Takács Klaudiát, Lőrincz Gábort,
Molnár Viktort és Haris Szilárdot.
Sor került a Pálóczi Czinke Ist-

Dráfi 75

Emlékszem, első cikkem a Gömöri
Hírlap szerkesztőjeként 2007 novemberében Dráfi Mátyás köszöntése volt, s akkor hangsúlyoztam,
hogy Dráfi ezer szállal kötődik
Gömörhöz, hiszen gyakorlatilag
Egyházasbástban fogant, s csak a
háborúnak köszönhető, hogy születési dátuma mellett Galánta szerepel.
Apja aznap halt meg, amikor ő született, így Pozsonyban nevelőapja,
Lőrincz János fertőzi meg a színház
szeretetével. Gyönyörű és egyedi
hangja azonnal elvarázsolta a komáromi közönséget, de Pozsonyban
Thirring Violával, Beke Sándorral
és Galán Gézával elvégzi a főiskolát
is, s innen visszatérve lesz a Magyar
Területi Színház oszlopos tagja, sőt
igazgatója is egy rövid, de sorsdöntő
időre. 1969-et írunk ekkor, s Beke
Sándor a társulat pár vezető színészével úgy dönt, Kassán is magyar
társulatot alapít. Nos, ebből egészen
1989-ig csak kihelyezett tagozat

lesz, de Dráfi lemond az igazgatói
posztról. Ahogy voltak évek, amikor önszántából otthagyja szeretett
társulatát, és amatőr társulatoknál
dolgozik, s ami az ő esetében meghatározó, verset mond. S teszi ezt
a mai napig, több hiánypótló hanghordozója jelenik meg, többek között a csehszlovákiai magyar költők
műveiből válogatva. A kilencvenes
években megritkul körülötte a levegő anyaszínházában, s mivel úgy
érzi, az igazgatói székbe visszatérő
Beke klasszikus kőszínházat épít ki,
s a tájolást „szándékosan” hanyagolja, létrehozza a Teátrum Polgári Társulást. A Csókos asszonnyal
indítanak, de játszanak bohózatot,
mesejátékot, klasszikus operettet, s
kortárs hazai magyar drámát is. Generációjából azon kevés szlovákiai
magyar színész közé tartozik, akit
a szlovák film is felfedez magának,
játszik Jakubisko Ezeréves méh
című klasszikusában, ahogy leg-

ván-díj átadására, amelyet az idén
Erdélyi Géza nyugalmazott püspök és Harm Jan Boiten holland
református lelkipásztor vehetett át.
A magyar kormányt az ünnepségen
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi
ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes
államtitkár képviselte, aki felolvasta
Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét. „Összeköt bennünket
a múlt, az ősökre való emlékezés és
a közös jövő gondolata is. Minden
magyar nevében szeretném megköszönni önöknek, hogy a jubileum alkalmával nemcsak szobrot és
épületet avatnak, hanem lelkészt is
szentelnek. Isten óvja a felvidéki
magyarokat” – üzente Orbán Viktor.
A jeles ünnepség az 500 év 50 percben című előadással zárult, amely
során a reformáció fél évezredes
útjáról a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti
Tudományok Tanszékének előadói
adtak egyháztörténeti áttekintést.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei, illetve a Kulturális és Közművelődési Központ szervezésében
a Tudományos Gyűjtemények épületében nyílt meg a Lélekpillanatok
– A. Tóth Sándor állandó kiállítása,
valamint a Tompa Mihály-emlékkiállítás, Illusztrációk Tompa Mihály
verseihez és Soli Deo Gloria – a magyar reformáció öt évszázada című
időszaki kiállítás is.
jdj, fotó: gecse

utóbb a Barackligetben is. De színpadra léphet a Vígszínházban is, az
Eszenyi Enikő rendezte West Side
Story című musicalben.
Érdemes művész lesz, Rimaszombatban Kulcsár Tibor-díjjal, míg
Komáromban Pro Urbe díjjal is kitüntetik, csak a Kossuth-díjat nem
kapja meg. Holott, ha van szlovákiai
magyar színész, akkor ő az, akinek
alanyi jogon járna a legmagasabb
magyar művészeti kitüntetés. Helyette maradt a hűséges közönsége,
akik most a rendezésében a Cigánytábor az égbe megy című klasszikus
szovjet musicalt nézhetik meg az
egyik főszerepben a szintén gömöri
gyökerekkel rendelkező Rigó Mónikával.
Művész Úr,
születésnapot!

nagyon

boldog

Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila
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Ahogy már beszámoltunk róla, több rimaszombati is jelölést kapott a
Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjra. Az idei díjak átadására
november 18-án, került sor az érsekújvári művelődési házban. Az év
fiatal énekese vagy hangszeres muzsikusa kategóriában a rimaszombati származású, ma már világhírű dzsesszzenész, Andreas Varady
győzött.

Andreas Varady mellett Az év komolyzenei szólistája, kórusa vagy zenekara kategóriában jelölték az operaénekes Tóbisz Tituszt, aki szintén
rimaszombati születésű, s az utóbbi években több operaház színpadán
mutathatta meg tehetségét, így Kassán, Miskolcon, Liberecen, s legutóbb
Osztraván, ahol Verdi Othellójának címszerepében tündököl. Ebben a
kategóriában volt egy másik rimaszombati kötődésű jelölt is, ifj. Reiter
István hegedűművész személyében, aki felesége, Nyitrai Nóra révén kapcsolódik városunkhoz. Az év szólistája, zenekara vagy csoportja megzenésített vers, világzene, musical vagy dzsessz műfajban Dóka Zsuzsa és Bősi
Szabó László nótaénekesek kaptak jelölést. Utóbbi a neve ellenére szintén
gömöri, Tornaljáról került Bősre, s ha teheti, ma is szívesen látogat haza
egy-egy fellépés erejéig.
Az év fiatal énekese vagy hangszeres muzsikusa (15-től 25 éves korig)
kategóriában Andreas Varady mellett Černý Viktor, Farkas Attila, Kaszmán Saróka Liliána és Pastorek Cynthia Éva került az első ötbe. Andreas
Varady kilenc éves kora óta csodagyerekként járja a világot, s most készül
harmadik saját hanghordozójára. Varady az elmúlt években több teltházas koncertet adott családi zenekarával (édesapjával, öccsével és Radovan
Tariška szaxofonművésszel) Szlovákiában, tavaly a Kristályszárny díjra
is jelölték a dzsesszzene kategóriában. Az elmúlt években több neves zenésszel koncertezett együtt, s a világ egyik legismertebb zenei menedzsere, Quincy Jones vette a szárnyai alá. Sajnos, a januárban meghirdetett
rimaszombati koncertje érdeklődés hiányában elmaradt.
A többi gömöri jelölést nem sikerült győzelemre váltani, az év hagyo-

mányőrző népzenésze vagy népi zenekara kategóriában a Fabotó Citerazenekar, az év komolyzenei szólistája, kórusa vagy zenekara kategóriában a
Kodály Zoltán Daloskör, az év szólistája, zenekara vagy csoportja megzenésített vers, világzene, musical vagy dzsessz műfajban Takács Bálint
győzött, míg az év könnyűzenei együttese az Expired Passport lett (amelynek egyik tagja, Lacza Gergely, Dénes György unokája).
Az év dala (2015-2017) Emmer Péter Végtelen út című száma lett, míg az
életműdíjat Duka-Zólyomi Emesének ítélték oda.
jdj, fotó: archív

Több fény, kisebb fényszennyezés és alacsonyabb villanyszámla

Mik jellemzik a modern közvilágítást? Jobb
közbiztonság, kisebb környezetterhelés, minimalizált fényszennyezés, nagyobb fényterítés, sokszorosan alacsonyabb villanyszámla,
majdnem nulla karbantartás. Ezen tulajdonságok mind a „Smart City és Smart Village”
azaz „Okos Város és Okos Falu” divatos megnevezés alapjellemzői is egyben.

Lehetséges mindezt elérni kis költségvetésű,
eladósodottságtól tartó vagy már eladósodott
községek illetve előnytelen szerződések terhe
alatt szenvedő települések számára? A válasz az,
hogy igen. A megoldás a „GREP Slovakia, s.r.o.”
által kínált „ESCO” – konstrukció, mely minden
előbb felsorolt problémára megoldást biztosít.
Szlovákia területén 42 sikeres kivitelezésen van
túl a cég, melyek elsősorban Dél-Szlovákiai települések közvilágítás modernizációit jelentik,
Somorjától Perjéséig. Gömörben is elkezdte tevékenységét a GREP Slovakia Kft., mely Perjése után Guszonán vitt véghez sikeres felújítást,
nemcsak a települések elöljáróinak, hanem a
lakosok örömére is.
Egy olyan kis település mint Perjése a maga 200
lakosával korábban el sem tudta volna képzelni,
hogy másként, mint állami támogatásból valósítson meg hasonló nagy kaliberű fejlesztéseket,
mint a közvilágítás modernizációja, vagy a legutóbb megvalósított kamerarendszer kiépítése,
mely egy volt a ritka sikeres pályázatok közül.
Viszont mivel nem társult mellé minőségi közvilágítás, hatékonysága minimális volt. Eddig.
A nyáron egy véletlen találkozásnak köszönhetően hallott Kovács Krisztián Perjése polgármestere a GREP Slovakia cég kínálta konstrukcióról, s szem előtt tartva az igazgatása alá
tartozó települése lakosainak biztonságát, a ka-

merarendszer hatékonyságának növelését, felvette a kapcsolatot a cég képviselőjével Wirth
Jenővel, a cég ügyvezetőjével, majd egyeztettek
a jelen állapotról és a további lehetőségekről.
Eleddig 15 lámpa világította meg a falu utcáit.
A modernizáció során, a fent emlegetett szempontok figyelembevételével további 14 lámpa
került fel az oszlopokra és három reflektor, melyek a falu egyik épített örökségét, a templomot
világítják meg sötétedés után, valamint a helyi
játszóteret. A teljes energiaigény 70%-kal csökken, ami 1 424 eurós megtakarítást jelent egy év
alatt. Esetükben a projekt összköltsége 19 692 €
volt, beleértve az összes járulékos költséget ill.
a várható karbantartási- és szervizköltségeket is
a 12 éves futamidő alatt. Az új közvilágítást augusztus 17-én adták át a nagyközönségnek.

Guszona esetében 45 világítótest cseréje történt meg, illetve 5 reflektor, melyből három a
templomtornyot világította meg, további kettő a
községháza udvarát. Fazekas Péter polgármester
elsődleges kívánsága az volt, hogy ne legyenek
vakfoltok az úttesten, hanem szép egybefüggő
fényárban ússzanak az utcák. Esetükben 27W-os
erősségű lámpák lettek használva. A legszem-

betűnőbb különbség a helyi plébános úr szerint,
hogy látni lehet a csillagokat az égen. „A lámpák
nem vakítják az égre nézők tekintetét, amely egy
Istenfélő ember számára egy fontos szempont.”
– mondta mosolyogva a plébános úr. Mivel az
új közvilágítás célirányosan a közutak világítását szolgálja, nem idegesíti a lakosokat az esti
tévézésnél és alvásnál s a rollók, nehéz sötétítők
használata is feleslegessé vált, mert nem zavarja
intimitásukat többé a lámpák fénye a házon belül. A polgármester úr kiemelte, hogy nagyon jó
volt az együttműködés, gyorsan és profin végezte dolgát a kivitelező, s az eső ellenére is sikerült
két nap alatt elvégezni a munkát. Az eredmény
pedig magáért beszél. Guszonán a teljes energiaigény 74%-kal csökken, ami 3 081 eurós megtakarítást jelent egy év alatt. Esetükben a projekt
összköltsége 34 128 € volt, beleértve az összes
járulékos költséget illetve a várható karbantartási- és szervizköltségeket is a 12 éves futamidő
alatt. Az új közvilágítást október 31-én adták át
a nagyközönségnek.
A GREP Slovakia által kínált konstrukció teljes
mértékben kompatibilis a Baross Gábor Gazdasági Fejlesztési Programmal is. Jó esetben a
beruházás megtérül a villamos energia megtakarításából. A cég biztosítja a projektek finanszírozását is, ezzel a települések hitelmutatói
nem romlanak, nem terhelik a településeket, a
szerződésben megállapított futamidő ideje alatt
vállalják a garanciát és a karbantartási költségeket is. A beszállítóik közt olyan csúcstechnológiát képviselő cégek szerepelnek, mint a Philips
vagy a Tungsram–Schréder cégek. A bóvli kategóriás cégek nem jöhetnek számításba, ezzel
is garantálva a megbízhatóságot és projektek
sikerességét.
Kép és szöveg: Szabó Krisztián

hu.rimavskasobota.sk

6

Advent és karácsony
Rimaszombatban

A széncinege
a hónap műtárgya
Nyakunkon a tél, s aki figyelmesen jár-kel, már most találkozhat a széncinege (Parus major)
egy-egy példányával. A Gömör-Kishonti Múzeum a széncinege múzeumban található kipreparált példányát választotta
a hónap műtárgyául.

Lassan ismét elérkezik az adventi ünnepkör, Rimaszombatban és a régióban is rendezvények sokasága várja a nyilvánosságot. Az első adventi
gyertya meggyújtására december első vasárnapján kerül sor (Rimaszombatban már szombaton), advent negyedik vasárnapja az idén december 24-re, szentestére esik.
A Mikulás december ötödikén, kedden 15.30 óra magasságában érkezik
meg a rimaszombati Fő térre, ahol színes kultúrműsorral várják őt a gyerekek, s a karácsonyfa fényei is felgyulladnak. Gazdag adventi műsort kínál
a város lakóinak a Városi Művelődési Központ (napi lebontásban a www.
rimavskasobota.sk oldalán találják meg a programot). December 4-én tartja
hagyományos jótékonysági koncertjét a Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya, 7-én, csütörtökön Tholt Margaréta kiállítása nyílik
a Ganevia Galériában. 8-án Felsőpokorágyon nyílik képzőművészeti tárlat, s
a Városi Galériában egész hónapban megtekinthető A festészet biennáléja 6.
címet viselő kiállítás. 8-án a református templomban orgonakoncertre kerül
sor, míg a VMK-ban az Egy című monodrámát mutatják be. 11-én a helyi énekegyüttesek koncertjére, míg 14-én a Kvízmester idei évfolyamának
döntőjére kerül sor. 16-án láthatják a VMK-ban az Új Gömör Néptáncegyüttes gálaműsorát, 20-án pedig a művészeti alapiskola diákjainak és tanárainak koncertjét hallgathatják meg a római katolikus templomban.
Az Orbis decemberi újdonsága lesz a Star Wars: Az utolsó Jedik című mozija, amelynek az elővetítésére december 13-án, szerdán éjfélkor kerül sor.
A Gömör-Kishonti Múzeum két új kiállítással várja az érdeklődőket decemberben, december 7-én A fán élek és jó dolgom van című tárlattal, míg december 13-án A gyerek és a világa című új kiállítás fogadja a múzeumba
érkezőket, de gondoltak a karácsonyra is, 14-én és 15-én már adventi és
karácsonyi tematikájú előadásokra lehet bejelentkezni.
jdj

Helembay István
Mihályfalusi Forgon
Andor névnapi köszöntője
Ami nyolcvan nem kilencven
De nem is száz
Éveid száma százhúsz legyen legalább
Jókedvvel és mosolyogva
Éld meg minden évedet
Betegség és nyavalya
Kerüljön el Tégedet.
Az asztalodon mindig legyen
Bor pálinka s friss cipó
Szegény előtt tárva legyen az ajtó
A kertedben ne csak bogáncs teremjen
gyógyszerekért pénzt kiadni ne kelljen
Az emlékszobád ajtaján
Ne rozsdáljon a kilincs
Jó hírneved legyen mindig drága kincs
A Szentföldről száll feléd az üzenet
Az Örökkévaló áldjon és őrizzen meg Tégedet

A széncinege a verébalakúak
(Passeriformes) rendjébe, ezen
belül a cinegefélék (Paridae) családjába tartozó apró termetű, közismert és közkedvelt madárfaj.
Élőhelye kiterjed Európa nagy
részére, Közép- és Észak-Ázsiára, valamint Észak-Afrika egyes
részeire, ahol bármilyen összetételű erdőségben képes megtelepedni. A legtöbb széncinege nem

vándormadár. Kizárólag a nagyon
hideg, kemény telek elől vándorolnak el. A széncinege könnyedén azonosítható madárfaj, fekete fejjel és nyaki résszel, feltűnő
fehér orcával, míg testének felső
része olívazöld színű és testének
alsó részei sárga színűek, némi eltéréssel a különböző alfajok esetében. Nyaranta főleg rovarokkal
táplálkozik, ám telente táplálékának palettáját igencsak kibővíti,
többek közt olajos magvakkal,
vagy telelő denevérek elfogyasztásával. Akárcsak az összes többi
cinegeféle, a széncinege is fák
odvaiban fészkel. A tojó mintegy
tizenkét tojást tojik és egyedül
kotlik rajtuk, bár a fiókákat mindkét szülő táplálja. A széncinegék
az évek nagy többségében két
fészekaljat nevelnek fel. Fészkeiket harkályok, mókusok, menyétek támadják meg, míg élősködői közt szerepelnek a bolhák.
A felnőtt példányokra gyakran
vadásznak karvalyok. A széncinege jól alkalmazkodott az ember
által megváltoztatott körülményekhez és gyakran lehet látni
parkokban, kertekben, s télen az
etetők leggyakoribb madarának
számít a kék cinegével (Cyanistes
caeruleus) egyetemben.

Amikor a depresszió
réme kopogtat
A karácsonyi ünnepek közeledtével nem
csak a pozitív érzelmeket éljük meg fokozottan, hanem sok esetben a depresszió, a
magány, az érzelmi zavarok is felerősödnek
bennünk. Előfordulhat, hogy ezek az érzések
tartósan jelen vannak a mindennapjainkban. Ilyenkor a rosszkedv, a szomorúság, a
fáradt állapot következtében kietlennek tűnik világ és leküzdhetetlennek látszódnak az
akadályok. Ebben a helyzetben külső segítségre van szükség, mert ebből az állapotból a
saját maga erejéből ritkán kerül ki az ember.
A szakértők egyetértenek abban, hogy azonnali segítséget jelent, ha valakinek el tudjuk mondani a gondunkat, ha meghallgatnak, megértenek bennünket. A telefonos lelkisegély-szolgálatok jelentősége abban áll, hogy
a krízisben levő ember valakinek elmondhatja a problémáját. Már azzal,
hogy valaki ezt megteszi, a nehézségei enyhülnek, csökken a feszültsége,
némileg megnyugszik. A vonal túloldalán levő szakember értő hallgatása és tanácsa megtörheti a beszűkült állapotot, az egyén saját maga felé
irányuló agresszióját, végül pedig az öngyilkossággal kapcsolatos fantáziálását is.
Ezért különösen fontos, hogy ebben az érzelmileg fokozott időszakban figyeljünk magunkra és a környezetünkben élőkre. Ha krízishelyzetbe kerülünk akár magunk vagy hozzátartozónk, ismerősünk, bizalommal fordulhatunk magyar nyelven, név megadása nélkül a Felvidéki Lelki Elsősegély
Telefonszolgálat önkénteseihez. Helyi tarifával éjjel-nappal fogadják a
hívását a 0918/500 333 (Orange) illetve a 0904/500 338 (T-Mobile) telefonszámokon.
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Novemberben is számos rendezvényre, fesztiválra került sor városunkban és a régiónkban, de több díjat is begyűjtöttek a régió művészei.

Szepsiben és Buzitán tizenkilencedik alkalommal került sor az Egressy
Béni Országos Színjátszó fesztiválra, amelyet évek óta hanyagolnak a
gömöriek. Az idei versenybe mindössze hat csapat nevezett be, köztük két
füleki. A fődíjat a szakmai zsűri a füleki Apropó Kisszínpadnak ítélte oda,
akik Kristóf Ágota A nagy füzet című regényéből készült sajátos színpadi
változatukat mutatták be. A legjobb rendezés díját Mázik István vehette
át Csehov Medve című egyfelvonásosáért, amelyet a füleki Zsákszínház
mutatott be.

Két rimaszombati vegyeskar is ünnepelt az elmúlt hetekben. A Blaha Lujza
Vegyeskórus a VIII. Gömöri Kórustalálkozón ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, míg a Mystic Choir megalakulásának harmadik évfordulóján a Close Harmony Friends énekegyüttest látta vendégül.

Tizenkettedik alkalommal is telt ház előtt rendezte meg a Szivárvány Polgári Társulás Magyarnóta Fesztiválját, amelyre a rimaszombati Városi
Művelődési Központ színháztermében került sor.
A fesztiválon fellépett Csókás Bertalan, Berki Gyula, Lovas Attila, Kukolíkné Sendrei Rózsa, Váradi Ivett és Jurász József, valamint Budapestről
Bányai Márton, Szeredy Krisztina és Tolnai András illetve a rimaszombati
Lévay Ágnes. Az énekeseket Lakatos Miklós és cimbalomzenekara kísérte
Budapestről, de bemutatkozott Danyi Csaba ifjú ajnácskői prímás is, a
rimaszombati Magán Konzervatórium diákja.

Almágyban a Csemadok helyi alapszervezete negyedik alkalommal rendezte meg a Gortva-völgyi Hagyományőrző Ünnepség résztvevőit, amelyre
a helyi szereplők mellett a távolabbi régióból is érkeztek a népművészet
szerelmesei.
A rimaszombati születésű fényképész,
Vojtech Hank képei
kerültek közszemlére
a Városi Művelődési
Házban található
Ganevia Galériában. Az analógtól a
digitálisig, Gömörből a nagyvilágba
címet viselő tárlat
december negyedikéig munkanapokon
08.00 és 16.00 óra
között ingyenesen
látogatható.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív
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December 01.:

A világ teremtése a SĽUK
előadásában
A Genezis – Történet a világ teremtéséről és az első emberekről című
táncszínházi előadás a SĽUK előadásában december elsején, pénteken
kerül 18.00 órától bemutatásra a rimaszombati Városi Művelődési Központban.
A Genezis könyve a bibliai őstörténettel
kezdődik, amely leírja a világ teremtését és az emberiség történetének kezdeteit (teremtés, bűnbeesés, vízözön,
bábeli torony). Az üdvtörténetet magyarázó és megindokoló fejezet célja, hogy
a pátriárkák és Izrael népének történetét
beiktassák az emberiség történetébe.
A Genezis további fejezetei Izrael ősatyáinak – Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak –, azaz a pátriárkáknak történetét beszéli el.
Az előadás librettóját Juraj Hamar írta, zenéjét Stano Palúch szerezte, míg a
koreográfia Laco Cmorej munkája. Az előadást Juraj Nvota rendezte.
Jegyek elővételben 15 eurós áron kaphatók a helyszínen és a Turisztikai Információs Központban.

December 06.:
Esték a Gömöri Hírlappal –
Új könyvek a gömöri piacon
Az Esték a Gömöri Hírlappal idei
utolsó témája a regionális könyvkiadás lesz. A december 6-án, szerdán
17.00 órától a Három Rózsa Kávéházban megrendezendő est keretén
belül az ősszel megjelent gömöri
könyvújdonságokat mutatják be,
amelyeket a helyszínen meg is vásárolhatnak és dedikáltathatnak.
Az est vendégei: Farkas Ottó, Kerényi
Éva, Csordás János, B. Kovács István,
Danyi Zoltán és Imrecze Éva, akikkel
Juhász Dósa János beszélget.

Már várja a pályázatokat
a Bethlen Gábor Alap

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2018-as pályázati programjait, melyeknek célja a Magyarország határain kívül élő magyarság
szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
I. „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatok
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására
szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. A központi és regionális pályázati felhívásokra 2018. január 1. és
2018. december 31. között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő
projekt-terveket várnak. Elektronikus úton (NIR) lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2017. december 19. 14.00 óráig a központi, valamint 2017. december 20. 14.00 óráig a Felvidéki pályázatokat.
II. Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására
A pályázati program célja, az ifjúsági korosztályok közösségteremtő
programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A pályázatok beadására 2017. december 18. 14.00 óráig van lehetőség.
A pályázatokat elektronikus úton (NIR) lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni.
III. Testvér települési együttműködés pályázati felhívás
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
A pályázatok beadására 2017. december 15. 14.00 óráig van lehetőség.
IV. Pályázati felhívás a diaszpórában élő magyarság szervezetei számára
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar
közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása.
A pályázat benyújtási ideje: 2017. november 15.–2018. január 15.
V. Pályázati felhívás a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást
végző szervezetek számára
Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar iskolák boldogulásának, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. A magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása és ápolása, valamint
a magyar kultúra megőrzése és továbbadása az új generációk számára.
A pályázat benyújtási ideje: 2017. november 15.–2018. január 15.
További információkat a következő honlapokon találnak: www.bgazrt.
hu, www.bgakomarom.sk.

Köszönet a bizalomért!

Tisztelt választópolgárok, kedves rimaszombatiak. A választás mindig komoly és felelősségteljes feladatok elé állítja a
választópolgárokat. Így volt ez a november negyedikei megyei választásokon is. Engedjék meg, hogy itt és ily módon
is köszönetet mondjak mindazon szavazóknak, akik megtiszteltek bizalmukkal, és szavazataikkal megtámogattak.
Köszönöm hogy segítettek, és így lehetőséget biztosítottak a
számomra, hogy én is segíthessek önöknek.
Rigó László

Megemlékezés...
Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mély őrzi emléked,
S egy út, mely elvette az életed
a bánat a fájdalom örökre megmarad,
Mindég velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondok köszönetet mindazoknak,
akik november 16-án elkísérték utolsó útjára
drága feleségemet,

Fájó szível emlékezünk halálának
15. évfordulóján

Katona Magdalénát (szül. Misík)

Kacz Imrére
(Rimaszombat)

(Rimaszombat)
a helyi temetőbe, s részvétükkel és virágaikkal
a gyászomban osztoztak.
Férje, Józsi és fiai, Milan és Erik

lányai Rozika, Mártuska, Évike a családjukkal, és a többi család.
GH-84/17

GH-86/17
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Karácsonyi játék a Tompa Mihály Könyvesbolttal
2017-ben is folytattuk játékunkat
a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesbolttal. A bolt havonta
megjelentette toplistáját, s olvasóink egy-egy kérdésre válaszolva 10
eurós könyvutalványt nyerhettek.
Nincs ez másképp most sem, de
most a bolt toplistája helyett már
a karácsonyi kínálatból válogattunk Imrecze Éva segítségével.
A most bemutatásra kerülő könyvek
mellett számos más újdonsággal
várja a bolt a vendégeit, naptárak,
határidőnaplók egész sokasága, köztük a Vasárnaptár, a Vasárnap az asztalon 6. is már az olvasókra „vadászik”. Ne feledjék, a könyv az egyik
legszebb karácsonyi ajándék.
Novemberi játékunk helyes megfejtése Vitray Tamás volt, a sorsolás ezúttal Hegedűs Andrea olvasónknak
kedvezett, aki nyereményét december végéig vásárolhatja le.
Idei utolsó játékunkban arra a
kérdésre várjuk a választ, ki az
a nagy magyar költő, aki 1823
január elsején született, így most
ünnepeljük születésének 195. évfordulóját. Válaszaikat a Gömöri
Hírlap elérhetőségeire (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9,, vagy
a gomorihirlap@rimavskasobota.
sk címre várjuk december 11-ig.
A bolt karácsonyi kínálata:
Müller Péter: Gondviselés
(Rivaldafény Kiadó, 2017)
„A csodát nem
kívülről küldik,
hanem belülről
megidézzük.
Ez egy beszélgető
könyv.
A
sorsunkról
szól. Elképzellek, ahogy kérdezel, és továbbszövöd a gondolataimat. Mivel sok
évtizedet megéltem, kezdem már
érteni életem történetének rejtett
összefüggéseit. A megvalósult jövőmben járok. Látom, hogy hitemből, vágyaimból és gondolataimból
mi vált valóra s mi nem. A várakozás művészetéről beszélgetünk, jövőnk sejtelmeiről, a gondviselésről,
és főleg arról, hogy életünknek nem
passzív résztvevői, hanem aktív teremtői vagyunk. A színházban, ahol
több mint hatvan éve dolgozom,
ezt a sorsteremtő mágiát tanultam.
Igyekeztem erről a nagy kérdésről
élvezetesen beszélni. Remélem, sikerült...”
Jakupcsek Gabriella: És te hogy
vagy? (Jaffa Kiadó, 2017)
Jakupcsek Gabriella a Megúszhatatlan után ismét közös gondolkodásra
hívja az olvasót! Az ismert műsorvezető szokásához híven kérdez, egy-

re csak kérdez.
Lehetünk fiatalok, idősebbek,
gyerekes szülők,
vagy gyerektelenek, élhetünk
párkapcsolatban, vagy szingliként, ő számba
veszi a lehetséges élethelyzeteket. Olyasfajta kérdésekre keresi a választ, hogyan neveljünk boldog gyereket, hogyan
boldoguljunk a magánéletben, a
munkahelyen, melyek a párkeresés
és a párkapcsolat buktatói, vagy hogyan élhetünk túl egy válást. Azon
gondolkodik, mik a lehetőségeink,
ha boldogtalan kapcsolatban élünk,
vagy épp egy szerelmi háromszögben jutunk szerephez. Honnan merítsünk erőt, hogy ki tudjunk szállni,
és tovább tudjunk lépni. Emelt fővel.
Leslie L. Lawrence: Matrjoska
és az őrült szerzetes I-II. (Studium Plusz Könyvkiadó, 2017)
Valaki belő Leslie L. Lawrence
ablakán, előkerül egy titokzatos
matrjoska
baba, Nalá kolostorát elöntik
a
kincsvadászok, Karcsig
rinpócse utálja
a piszkos és büdös szerzetesnőket, az őrült Dokpa
be akarja foltozni a betegségek zsákját; miközben gyilkosság gyilkosságot követ a békés lámakolostorban.
Lord Halifaxet elrabolja egy női harisnya, majd két helikopter is eltűnik
a szakadék mélyén. És végül azok az
elátkozott Fabergé-tojások...!
Szabadság – Naptár 2018
(Athenaeum Kiadó, 2017)
Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az
évet Paulo Coelho műveiből válogatott idézetek
kísérik végig.
Paulo Coelho,
akit
emberek
milliói a szavak
alkimistájaként tartanak számon,
napjaink egyik legbefolyásosabb
szerzője. Könyvei nemcsak a bestsellerlistákat vezetik, de társadalmi
és kulturális párbeszédet is gerjesztenek. A műveiben érintett témák,
eszmék és filozófiák sok olvasó vágyát teljesítik be, olyanokét, akik a
saját útjukat, és a világ újfajta megértését keresik. A kötet illusztrátora,
Catalina Estrada már gyerekként
ráeszmélt szülőhazája, Kolumbia

vibráló és buja természetére. Jelenleg Barcelonában él, de nemzetközileg elismert illusztrátorként sem
felejtette el gyökereit. Munkáiban,
erőteljes színhasználatában ma is
jelen van ugyanez a csodával teli
rajongás.

laszt, amikor elindultam a félelem
feltérképezésének útján, és neves
kutatókat, világhírű szociálpszichológusokat kérdeztem arról, hogyan
képes a félelem átalakítani a testünket, a szokásainkat és a viselkedésünket.

Fejős Éva: Bébi. Bumm! –
Jesszus, szülni 40 fölött?
(Erawan Könyvkiadó, 2017)
„Negyvenkilenc
voltam, amikor
megszületett az
első és nyilvánvalóan egyetlen
gyermekem,
Linda. Bár környezetem felkészített rá, hogy
szinte
minden
ismerősnek, sőt idegennek is lesz
valamilyen reakciója a hírrel kapcsolatban, talán még engem is meglepett, hogy milyen mennyiségben
kaptam hideget-meleget. Ez a könyv
az én verzióm, de nemcsak a saját
sztorimat mesélem el benne, hanem
hiszek abban, hogy segíteni tudok
másoknak is a gondolataimmal. Ha
nem is tudom megoldani, hogy mindenki, aki szeretne, anyává válhasson, de bízom benne, az olvasóim
céljainak eléréséhez kellő inspirációt nyújthatok.”

Jamie Oliver: Karácsonyi
receptek (Park Kiadó, 2017)
Ez az impozáns
könyv
tizenhét év munkáját tetőzi be.
A
végletekig
tökéletesített,
csodás receptek,
tippek és trükkök eredménye – otthon te is megalkothatsz bármit, ami ebben található. Egy ilyen könyvet csak egyszer
írhat meg az ember, tehát mindent
meg kellett tennem azért, hogy a
lehető legjobb legyen. Megtisztelő
arra gondolnom, hogy a Karácsonyi
receptek is részese lehet a családok
ünnepi előkészületeinek - téged is
segíthet abban, hogy igazán tökéletes legyen a karácsonyi lakoma. Remélem, minden évben újra meg újra
előveszed majd.

Al Ghaoui Hesna: Félj bátran
(Bookline Könyvek, 2017)
Maga a valóságban
ilyen
pici? És mégsem fél ezekben
a veszélyes országokban? Az
elmúlt tizenöt
évben számtalanszor szegezték nekem ezt a
kérdést, amikor egy-egy rázósabb
tudósítás után hazaérkeztem. A termetem soha nem okozott önértékelési problémát, az viszont nem fért
a fejembe, miért gondolja bárki,
hogy a háborús terepeken nem szoktam félni. Természetesen félek. De
amikor ezt elmondtam a gyanútlan
kérdezőknek, csalódottságot láttam
az arcukon. Mintha elloptam volna
tőlük egy illúziót. És ez a jelenség
elkezdett érdekelni. Miért vágynak
az emberek a félelem nélküli élet
titkos receptjáre? Miért fél mindenki
a félelemtől? És vajon én már szembenéztem minden démonommal?
Vizsgálni kezdtem a félelmeimet,
tudósítóként, anyaként, félig arab
nőként, magyar állampolgárként, és
rájöttem, hogy a félelem üzemagnyagként működik bennünk, ami
kihozhaja a legjobb és a legrosszabb
oldalunkat is. Hogy mitől függ, éppen melyiket? Erre kerestem a vá-

Vujity Tvrtko: Világgá ment
(Pokoli-Angyali Kiadó Kft., 2017)
Vujity Tvrtko
új könyvében
válogatott, különleges írásait
olvashatjuk.
Olykor torokszorító,
néha
megható, vagy
éppen kacagtató, ám minden
esetben erőt adó történetek a világ
megannyi tájáról, ez a Világgá ment
igaz meséje.
Szalay Zoltán: Felföld végnapjai
(Pesti Kalligram Kft., 2017)
A kutyatenyésztő
lányának
szeplőtlen fogantatása, egy
szemközti házban játszó titokzatos hegedűs,
távoli,
ködös
szigeten felejtkező toronyőr,
egy elhagyhatatlan kastély különös
beltenyészettel, a mindenre magyarázatot adó szám, egy titokzatos
erővel bíró, bár soha nem olvasott
novella, és a feleség halálával zsizsikessé váló lakás... Szalay Zoltán
novelláinak világát szürrealizmus és
sár, disztópia és finom irónia együtt
alakítja. „Itt valahogy letompult
minden.” Így élünk.
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Egyházasbáston, a Bed & More Pogányvár fogadó előtt avatták fel Vidróczki Márton betyár szobrát. A Medvesalján gyakran megfordult betyár
közel három méter magas tölgyfaszobra Kövér György keze munkáját
dicséri. A szoboravató ünnepségen Pap Gábor művészettörténész kiemelte, az egyszerű emberek hősként tekintettek a betyárra, akik csak azoktól
raboltak, akik érdemtelenül szereztek javakat, többnyire a nemzet rovására. Az elszedett javakat a betyárok nem tartották meg maguknak, hanem
szétosztották a szegények között. A szoboravatás után a fogadóban Farkas
Ottó elevenítette fel azokat a Vidróczkiról szóló történeteket, amelyeket a
Gortva-völgyi településeken gyűjtött.
Hokitoborzót tartottak a Téli stadionban,
amelynek célja a
legkisebbek megkedveltetése a jégkoronggal, s az október végi
akcióra ellátogatott
Ján Lašák, a szlovák
válogatott egykori
legendás kapusa,
világbajnok is. Bár
a szervezők több
gyereket vártak,
hisz mindösszesen
40 gyerek jött ki a
jégre, akik ott voltak,
remekül szórakoztak,
s valószínűleg kedvet
kaptak a sportághoz.

Október végén a rimaszombati Városi Művelődési Központ huszonharmadik alkalommal adott otthont az absztinensek találkozójának.
A remek hangulatú délutánon mintegy százharmincan vehettek át elismerő oklevelet.

A napokban Pozsonyban két rimaszombati művész vehetett át rangos
elismerést. A Szlovák Írók Szövetsége a Mária Ďuríčková-díjat ítélte oda
Marta Hlušíkovának a 2016-ban megjelent Mlynčeky tety Hrozienky című
kötetéért. Mint megtudtuk, már boltokba került az írónő új ifjúsági kötete
is (Len sa teš, Pampúch). Az Irodalmi Alap különdíjat adományozott az
opera érdekében végzett kiemelkedő teljesítményéért Tóbisz Titusz operaénekesnek. A díjat a kassai Állami Színházban bemutatott Wagner-mű, a
Tündérek Arindal szerepéért érdemelte ki.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív
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