Az elmúlt napok
margójára

Beléptünk a böjti időszakba, a Relax Szabadidőközpont segítségével városunkban is elbúcsúztatták a farsangi időszakot. Az elmúlt hetekben több szervezet is bálba hívta
a mulatni vágyókat, s nem volt ez alól kivétel
a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete
sem, amely 65. alkalommal rendezte meg
farsangi bálját.
A Városi Művelődési Központban több mint
kétszázan szórakoztak önfeledten, a jó han-

gulatról elsősorban a Family Band gondoskodott, ahogy nem maradhatott el idén sem az
Új Gömör nyitótánca – tájékoztatta lapunkat
Samu András, a bál egyik szervezője.
A bál során 35 tombola is gazdára talált, s az
idei év meglepetéseként két budapesti fotós állt
a bálozók rendelkezésére, s kérésre bárki hazavihette magát illetve legkedvesebb pillanatát
– bekeretezve.
Gecse Attila felvételei

Március 5-én parlamenti választások

Március 5-én, szombaton lesznek a soron
következő parlamenti választások Szlovákiában, többnyire 07.00 és 22.00 óra
között várják a polgárokat a választási helyiségekben.
A kampány 48 órával a választások napja előtt,
vagyis március 3-án és 4-én, valamint a választások napján már nem lehet kampányt folytatni.
Azok a polgárok jogosultak választani a márciusi voksoláson, akik legkésőbb a választások
napján betöltik a 18. életévüket. A helyhatósági
és megyei választásokkal ellentétben belföldön
bármelyik városban, vagy faluban leadhatjuk a

szavazatunkat, de csak abban az esetben, ha az
ún. választói igazolványt március negyedikéig
kikéri a választópolgár abban a községben, ahol
a tartós lakhelye van.
A szlovák törvényhozásnak hagyományosan
150 tagja van, s most sem lesz ez másképp. 23
párt, mozgalom vagy koalíció méretteti meg
magát. A szavazócédulán ismét lehetőség nyílik
maximum 4 jelölt megtámogatásának, akiket
karikázással jelölhetünk meg az adott párt szavazólistáján. A borítékba a választópolgár nem
helyezhet bele egynél több szavazólapot, ellenkező esetben a borítékba helyezett szavazat

Bár a februári képviselőtestület ülésén nem volt
napirendi téma a Gömöri
Hírlap és a Gemerské
zvesti tartalmi értékelése,
csupán az alapszabály
elfogadása, mégis egyesek
kihasználták az adandó
lehetőséget a lap értékelésére is.
Egyeseknek nagyon nem tetszett, hogy
a Gömöri Hírlap nem a Gemerské zvesti
tükörfordításaként jelenik meg, mások
szerint a városi lapok politikailag nem
eléggé kiegyensúlyozottak, megint mások
a szólásszabadságról alkotott meglehetősen
furcsa nézeteiket hangoztatták, s még a
cenzúra szó is elhangzott.
Azt nem lehet a képviselők szemére vetni,
hogy nem olvasnák a városi lapokat, mivel
ez kiderült a hozzászólásaikból is, azt viszont
nem igen értem, miért nem írják meg a
véleményüket. Senki nem írta elő, hogy
csak a polgármester, az elöljáró vagy az
egyes városi szakosztályok vezetői írhatnak,
azt megteheti minden egyes képviselő, de
akár polgár is, aki szeretné tájékoztatni az
olvasókat a tevékenységéről, vagy megosztani
a véleményét a városban történtekről. Sajnos,
eddig egyetlen hozzászólás sem érkezett,
ami nagy kár, mert a különböző vélemények
is segítenének az annyira hiányolt politikai
kiegyensúlyozottság megteremtésében.
Az elmúlt napok másik érdekes témája volt,
hogy négy képviselő (Auxt Ferenc, Juhász
Péter, Rigó László és Šimko József) javaslatot
nyújtott be a Kishonti úton Tamásfala felé
létrehozandó körforgalom támogatására.
A javaslatot a megyei önkormányzat
következő ülésén fogják megtárgyalni. Csak
reménykedni tudunk, hogy azt a SMER-SD
képviselői is támogatni fogják. De legalábbis
az a kettő (Michal Bagačka, Pavel Struhár),
akik a járásunk színeiben kaptak megyei
mandátumot.

érvényét veszti. A felhasználatlan vagy hibásan
kitöltött szavazólapot a választópolgár egy erre
a célra szolgáló, lepecsételt urnába kell elhelyezni. Ha nem így történik, a választópolgár
kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírságot
szabhatnak ki rá.
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Lelkiismeretünk tükrében!

Az idő rossz
barát, mondja a
régi bölcsesség,
hozzáteszem
teljes
joggal.
Észre
sem
vettük, hogy a
négy esztendős választási ciklus
RIGÓ László
milyen gyorsan elszaladt feügy és most itt állunk egy
lettünk,
közös
újabb parlamenti választás kapujában. Megszoktuk már a
demokratikus rendszer választási ciklusait, a bilboardok és a
szórólapok tömkelegét, és természetesen az ezzel járó választási ígéreteket is.
megyei képviselõjelölt

Az eros et
el
képvis
´´

32

Új remény, új lehetőségekkel – úgy
a választópolgároknak, a választási listán szereplő pártoknak, mint
az egyéni képviselők számára
egyaránt. Tudom, már talán meg
is elégeltük a nem mindig betartott ígéreteket, amelyek sok esetben nem kis csalódást okoznak
a választópolgárnak ebben a nehéz, hellyel-hellyel gazdasági nehézségekkel is küszködő, anyagias
világunkban.
Ennek fényében vetődik fel sokszor
az ember gondolatvilágában a
kérdés – menjek, ne menjek?
A válasz egyszerű (legalább is én

úgy gondolom) – igen, menjek.
Menjek, mert mennem kell, hogy
kihasználjam alkotmány adta lehetőségemet, és szavazatommal
hangot adjak akaratomnak, megnyugtassam
lelkiismeretemet,
kifejezve így egyetértésemet,
támogatásomat, nézetemet és
elkötelezettségemet
egy
adott, az általam kiválasztott párt
támogatása irányában. Igaz, a
döntés nem egyszerű, hisz a bőség
zavarában eltévedhetünk, de a
tiszta szív, a megfontolt gondolat, az elkötelezettség és az eszmei
értékrendi hovatartozás hasznos

tanácsadó lehet.
Ne feledjék, azok is szavaznak,
akik otthon maradnak március ötödikén, megfosztva így önmagukat
az akaratnyilvánítástól, lehetőséget
adva mindazoknak, akik szavazati
jogukkal élni kívánnak.
A lehetőség tehát mindanynyiunk számára biztosított, hisz
csak ily módon tudjuk kifejezni
akaratnyilvánításunkat, hovatartozásunkat, eszmei értékünket és
hovatartozásunkat, mely garanciát
biztosíthat
mindannyiunknak,
hogy tiszta tükörkép jelenjen meg
lelkiismeretünkről önmagunk előtt.
Rigó László, alpolgármester

Mintha megijedtek volna a döntésektől

Az eredetileg tervezett kilencedike helyett a szépségverseny miatt egy nappal később találkoztak a rimaszombati Városi
Képviselő-testület tagjai idei első
ülésükön, de mintha még mindig
téli álmukat abszolválták volna,
szinte minden napirendi pontot
visszavontak, így érdemleges
döntések helyett meghallgathatták a polgármester beszámolóját
idei prioritásairól.
Három érdekes pont kínálkozott a februári ülésre, de csak a
kutyamenhely ügyében döntöttek.
Šťavina László főellenőr számolt
be
a
kutyamenhely
körüli
történésekről, felsorolva az ügyben megjelent sajtóanyagokat.
Annak idején 3,5 ezer polgár írta
alá a kutyamenhely létrehozását
támogató petíciót, s mint az ülésen
kiderült, nemcsak Rimaszombatnak okoz egyre égetőbb gondot
a kóbor kutyák ügye, de eljött
az ülésre a jánosi polgármester
is, ahol szintén egyre több kóbor
eb veszélyezteti a község lakóit.
Šimko József polgármester arról
tájékoztatta a képviselőket, hogy
amíg 2014-ben 44 kutyát fogott be
a városi rendőrség, tavaly már 87
eb jutott hasonló sorsra. Közülük
16 új gazdára talált, 22 eb a füleki, 10 eb a losonci kutyamenhelyre
került. Az érzelmektől sem mentes
vita végére Jozef Tóth kompromisszumos javaslata tett pontot,
aki javasolta versenytárgyalás
kiírását kutyamenhely kiépítésére,

amelynek elkészüléséhez a város
is hozzájárul az infrastruktúra
kiépítésének támogatásával.
Dönteniük
kellett
volna
a
képviselőknek két szakmai bizottság tagjainak visszahívásáról
is, így a Városfejlesztési szakbizottságból két tag (Monika
Drugdová, Ladislav Sedmák),
míg a Szociális- és romaügyi
szakbizottságból Farkas Géza
visszahívására született javaslat, de
döntés nem született, azt a márciusi
ülésre napolták el.
A februári ülésen vitatták volna
meg a városatyák a már hónapok
óta megjelenő Gömöri Hírlap és
Gemerské zvesti alapszabályát is,
de döntés itt sem született. Erik
Klaubert képviselő felháborítónak
tartotta, hogy a magyar lap nem
tükörfordítása a Gemerské zvestinek, s mivel a rimaszombati
magyarok többsége jól beszél
szlovákul, véleménye szerint eleve

hátrányba kerülnek a szlovák olvasók. Auxt Ferenc képviselő mindehhez hozzátette, hogy mások az
igényeik a magyar és a szlovák
olvasóknak, egy „csemadok”-os
rendezvény nem érdekli olyan
mélységben a szlovák olvasót, ahogy egy „maticá”-s esemény sem
a magyar olvasót, így nem lenne
szerencsés a tükörfordítás. Ez utóbbit hangsúlyozta érdeklődésünkre
Štefan Baláž képviselő is, aki a
szerkesztők szakértelmére bízná,
mi az, aminek mindkét nyelven
meg kell jelennie, s mi az, ami
a magyar illetve szlovák olvasót
specifikusan érdekli. Az alapszabály javaslatot tartalmazott a
szerkesztő-bizottság összetételére
is (Szántó István, Andrea Andrášiová, Milana Jutková, Janka
Mišuráková, Cziprusz Zoltán,
Ivan Hazucha, Hacsi Attila), de
mivel ebben sem értettek egyet, a
napirendi pontot beterjesztő Rigó

László alpolgármester visszavonta
ezt a javaslatot is.
A vitában Šimko József vázolta a
2016-os év városi prioritásait, s
mint elmondta, amint az időjárás
engedi, folytatódik az utcák aszfaltozása és a járdák lekövezése, a Kishonti úton a Tamásfala felé szeretne
a város körforgalmat kiépíteni,
de az év elsőszámú feladatának
a Tompa tér rendbetételét tartja.
Beszámolt a polgármester a Tompa
tér felújítása megvitatására létrejött
szakbizottság első üléséről, amely
többségében egyetértett Tompa
Mihály szobrának a tér központjába való visszahelyezésével, de nem
döntöttek Petőfi szobráról. Többek
szerint Tompa szobrának eredeti
helyére egy másik szobornak kell
kerülnie, s mint elhangzott, a tér
magyar jellege folytán egy újabb
magyar egyéniség szobrában gondolkodik a város vezetése. Šimko
azt is hangoztatta, hogy szeretnék
az egykori Megyeháza homlokzatát is teljes egészében felújítani.
A város tavaly négy másik épületért
cserébe átadta a belügyminisztériumnak, amely az összes állami
hivatalt itt szeretné elhelyezni, valamint ügyfélfogadó központot is
létre akar hozni az épületben, de
a minisztérium még nem foglalt
állást az épületek jövőjével kapcsolatban. Šimko elmondta azt is,
hogy a bejárati helység előterében
méltatlan helyen álló Jesenský-szobrot is szeretnék a téren elhelyezni.
jdj, fotó: kan

Tompa költözik, Petőfi még nem

Szakmai bizottságot hívott össze
Šimko József, Rimaszombat
polgármestere, hogy javaslatot tegyenek, a Járásbíróság
épületének átadása után miként
is alakul a Tompa tér jövője.

Számos javaslat elhangzott,
végül kompromisszumos javaslat
született, Tompa szobra visszakerül az eredeti helyére, Petőfi
viszont egyelőre marad…
Gyors ütemben folynak a Járás-

bíróság
épületének
felújítási
munkálatai a Tompa téren, s a
város kötelezettséget vállalt, hogy
2016-ban felújítják a Tompa teret, s ezzel kapcsolatban számos
lehetőség felmerült. A napokban

ült össze az a szakértőkből, városi
képviselőkből és civil szervezetekből álló bizottság, amelynek feladata, hogy közös megoldást találni
a tér felújítására.
(folytatás a 7. oldalon)
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Egy zólyomi lány lett a megye középiskolás szépe

Rimaszombat
adott
otthont a megyei középiskolás
szépségverseny
döntőjének,
amelyet február 9-én rendeztek
meg zsúfolt ház előtt a Városi
Művelődési Központ színháztermében. A zsűri – amelyben helyet foglalt Marián Kotleba megyei
elnök, Šimko József, Rimaszombat polgármestere és Rigó László alpolgármester is –, a megye
középiskolás szépévé a zólyomi
Lenka Škodovát választotta, első
udvarhölgye a gyetvai Miroslava Petrincová, második udvarhölgye pedig a breznóbányai Veronika Turňová lett.
Tíztagú zsűri értékelte a látottakat

Második
alkalommal
járt
Rimaszombatban a Nemadomfel Együttes, amelyben kivétel
nélkül sérült (elsősorban értelmileg és látásban akadályozott)
előadók szerepelnek.
Ez adja az előadások különleges hangulatát és üzenetét, amely
mellett jelen van egy olyan profi
zenei színvonal, amely által bármilyen zenei színpadon, sztárelőadók
mellett is megjelenhet a zenekar.
A csapatnak két hanghordozója is

és hallottakat, ugyanis nemcsak a
lányok szépsége volt az egyedüli
tényező ezen a versenyen, hanem

kíváncsiak voltak a tehetségükre
is, így mindenki bemutatta egyedi képességeit is. Voltak, akik

megjelent már az évek során (az
első egy saját készítésű, keresz-

tény dalokból álló gyűjtemény,
míg a második egy könnyűzenei
album, amelyen
már saját dalok
is szerepelnek).
A Duna Televízió
Álomturné címmel készített róluk
filmet, amely által
új megvilágításba helyezi a fogyatékos emberek
világát, bemutatva

Akik soha nem adják fel

énekeltek, mások tánctudásukról
tettek tanúbizonyságot, de akadt,
aki zongorázott, míg a hazai
színeket képviselő Szabó Szilvia,
a Szolgáltatóipari és Kereskedelmi
Szakközépiskola diákja páros tornagyakorlatot mutatott be. Izgalmas volt a XX. századi ruhákban
való bemutatkozás is, mind a 12
versenyző be is mutatta a maga
által választott időszakot. Amíg a
lányok átöltöztek, a megye fiatal
tehetségei léptek fel, így a besztercebányai J. L. Bella Konzervatórium diákjai, de megcsodálhattuk a
hazai Gémesi Viktória mazsorettet
és a Hájik néptánccsoportot is.

jdj

annak őszinteségét, vidámságát.
A film az RTL Klub Hégető Honorka díját, és a Kamera Hungária legjobb kísérleti film díját is elnyerte.
A népi, cigány-, spanyol és egyéb
táncokkal fűszerezett műsor, a
„nemadomfel” életérzés Gömörben is ismételten nagy sikert
aratott, amelyet Rimaszombat
után az együttes Németországba és Lengyelországba is „exportál” majd a Visegrádi Alap
támogatásával.
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Kovács Magda ráérősen 70

Ha nem nézném meg két lexikonban is, talán el sem hinném, hogy
Kovács Magda 70 éves. Igaz, az
utóbbi időben alig-alig találkoztunk, legfeljebb az A. Marton
Gyula-féle Madárterem egy-egy
rendezvényén vagy az Andante tornaljai vegyeskar fellépésein, mintegy utólag is igazolva Szeberényi Zoltán jóslatát.
Pedig nincs igaza a jóslatnak,
Kovács Magda bár az utóbbi
időben tényleg kevesebbet ír,
mint pályája elején, műveit illik
időnként újraolvasni, hisz azok
a szlovákiai magyar (ahogy az
egyetemes magyar) irodalom
legjava közé tartoznak.
1946. február 14-én született
Lőkösön. S Tornalján érettségizett
1963-ban. Járt egyetemre Kassán és
Nyitrán, a két egyetem között dolgozott a rőcei fonógyárban, majd
Pozsonyba kerülve a kábelgyár
segédmunkása, később a Nő hetilap riportere lett. Mielőtt újságírói

karrierje kiteljesedhetett volna,
hazatér Tornaljára, ahol végül a
helyi mezőgazdasági szakközépiskola nevelőnője, majd annak
megszűnte után a helyi speciális
képzést nyújtó szakmunkásképző
nevelőnője lesz. S aki esetleg nem
tudná, pár éve elhunyt férje, Bárczi
István a költészet terén alkotott
maradandót, s édesanyja útját folytatta lánya, Bárczi Zsófia is.
Első szövegei 1966-ban az
Irodalmi Szemle Vetés rovatában
jelentek meg. A Fekete Szél (1972)
című prózaantológia címadó novellájának a szerzője. Novelláinak
legfőbb erénye a stílus élénk,
szinte burjánzó képszerűsége,
mondanivalójának
expresszív,
belső fűtöttsége, az irreális és
groteszk elemek magabiztos alkalmazása. A novellákat idővel
felváltották a mesék, a Kiskígyó
és a Titokzatos tücsökzene egyes
történeteivel szavalóversenyeken
is gyakran találkozhatunk.
Ha van par excellence gömöri író,
Kovács Magda minden rezdületével
az. „Annyira gömöri vagyok, hogy
talán összesűrűsödött bennem valami Gömörből. Ha semmi mást,
ezt szeretném az utókorra hagyni.
A lelkét Gömörnek. Addig nem
szeretnék meghalni, amíg ezt meg
nem írom” – nyilatkozta jó tíz éve,
mi pedig nem siettetjük. Ráér, hisz
még rengeteg ideje van.
jdj

Évet értékelt a Gömöri Fotóklub

A Gömöri Fotóklub 2015-ös évet
értékelő és egyben a 2016-os évet
tervező gyűlésére február 13-án
került sor Balogtamásiban.
Benedek László klubelnök fontosnak tartja azon fotózással egybekötött tevékenységek folytatását
a jövőben is, melyek által szakmailag fejlődhetünk. Ilyenek pl.
az időszaki fotótúrák szervezése,
illetve azokon való részvétel,
kapcsolattartás a már meglevő fotóklubokkal, és új kapcsolatok folyamatos kiépítése más fotóklubokkal. Összeállítódott a 2016-os éves
terv, pontosítódott a fotótúrák, fotótáborok és kiállítások időpontja. 2015-ben a Biatorbágyi Fotóklub (Horváth Imre vezetésével,
aki egyben a MAFOSZ elnöke

is) meghívásának eleget téve
részt vettünk a Biatorbágyi Fotómaraton. Nagy örömünkre a Fotómaraton győztese Szőke Attila
klubtagunk lett, így a Vándorserleg
egy évre hozzánk került, melyet
a gyűlésre el is hozott magával.
Az évértékelő és az idei tervek
megbeszélése után következett
Kovács Attila klubtagunk vetítéssel egybekötött élménybeszámolója Norvégiáról.
A 2016-os év a Gömöri Fotóklub
számára rögtön januárban két
kiállítással kezdődött. Mindkettő a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
nyílt: Tarcalon január 24-én, míg
másnap, Benedek László egyéni
kiállítása nyílt Kisvárdán, a Várday István Városi Könyvtárban.

5

Ki mint hisz, úgy színész

„Aki elhiszi magáról, hogy
ő héttől tízig Lear király, az
bolond, aki viszont nem hiszi el,
az nem színész” – nos, február
11-én este zsúfolt ház előtt ezt
az aranyköpést szerette volna elhitetni közönségével Rák Viki és
Derzsi György zenészbarátaikkal (Lakatos Róbert – brácsa,
Novák Csaba – nagybőgő, Kuti
Sándor – cimbalom és gitár).
A bizonyítás
hellyel-közzel
sikerrel járt, könnyed, mintegy
másfélórás időtartamban felhangzottak a kor ismert slágerei,
egy-egy adomával, legendás
sztorival fűszerezve.
Benkő Géza mint mesélő indítja az
estet, de mintha rendezőként maga
sem lenne biztos abban, hogy
szükség van-e rá, az első húsz perc
után végleg elhallgat. A továbbiakban már csak a slágerek maradnak,
s egy-egy legenda megidézése.
Így hajtanak az alkotók fejet Fedák Sári, Tolnay Klári vagy Jávor
Pál előtt, Rák Viki színészi, míg
Derzsi György elsősorban énekesi
képességeit felvillantva. A dalok
többsége kapcsolódik a színészi
léthez, a történetek egy részét
a Budapest Orfeum című legendás Császár Angela-Benedek
Miklós-Szacsvay László előadásMindkét kiállításnyitót Vadkerti Imre és barátai (Zsapka Attila,
Sipos Dávid) Sólyomszárnyán
című akusztikus koncertje tette
még meghittebbé. Illesse köszönet
Drozda Aranka tarcali kultúrfelelőst és Szivák István kisvárdai
könyvtárigazgatót a rendezvények
megszervezéséért. Mindkét helyszín, A kultúráért Gömörben és
Gömörön Túl Polgári Társulással
több éve együttműködve, immár
hagyományszerűen, a Magyar
Kultúra Napját mindig felvidéki
művészek által alkotott és tolmácsolt programokkal rendezi meg.
Kisvárdán a Trió koncertje csupán
nyitórendezvénye volt annak a
koncertsorozatnak, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából
szervezett a városi könyvtár a Kisvárda környéki települések iskolásai számára. 		
be

ból merítették, ahogy maga az
előadás is itt-ott próbál annak a
nyomdokaiban lépkedni. Kár,
hogy az előadás második felére
valahogy elfogy az elején még
működő koncepció, s már nem
igazán értem, hogy korrajz, netán
hommage szeretne-e lenni a Benkő Géza által rendezett előadás,
vagy csupán egy kellemes dalest,
amely az idő előrehaladtával dalok
egyvelegévé szelídül csupán, amelyben a prózai szöveg kizárólag
az átöltözéshez (Őry Katalin díszletei és ruhái kellemesen egészítik ki az előadók egyéniségét)
szükségeltetik. A trianoni adoma viszont így is nagyon kilóg a
történetből, nem igazán van helye
ebben az alig 80 percben.
Összességében jó volt ismét
Rimaszombatban látni Rák Vikit,
de amíg a Mezei Mária-est egy
összefogott színházi produkció
volt, addig a Színházi élet című
zenés színházi est inkább dalok
egyvelegeként működött, amely
készítése során az alkotók egy idő
után mintha elfeledkeztek volna
arról, hogy ennyi energia befektetésével akár izgalmas, a színházról, a színészi létről valló zenés
vallomás is létrejöhetett volna.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

Az elmúlt hetek sztárvendége Rimaszombatban és környékén Mága Zoltán és a budapesti Primarius Kamarazenekar volt, akik az
egyik párt meghívására adtak zsúfolt házak
előtt koncertet Rimaszombatban, Feleden,
Tornalján, Füleken és Almágyban is.

Ötödik alkalommal került megrendezésre
Serkében a Lichtmannegger Tibor által
megszervezett nótástalálkozó, amelyen nemcsak a szűkebb régióból, de szerte a magyarlakta területekről érkeztek nótaénekesek,
akiket Trifonti Iván és zenekara kísért.
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Csemadok-évzárók a régióban

Az idén ősszel új országos elnököt választ a Csemadok,
ahogy tisztújításra kerül sor
a területi választmányokon (a
rimaszombati június 25-én tartja területi konferenciáját) is.
Az elmúlt hónapokban a legtöbb
alapszervezet
megtartotta
évzáróját, nem volt ez alól kivétel a Rimaszombati járás két
legnagyobb alapszervezete, a
nagybalogi és az ajnácskői sem,
amelyek évek óta bizonyítják,
hogy nem lehetetlen közösséget
szervezni, „mindössze” fanatikus emberek kellenek hozzá.
Olyanok, amilyenek e két
településen vezetik a Csemadok
alapszervezeteit.

mot a 2015-ös esztendőről, amelynek elején Galántán közművelődési díjat vehettek át az alapszervezet
munkájának elismeréseként. Évek
óta számos hagyományőrző rendezvénye van az alapszervezetnek,
így megemlékeztek azokról, akiket
annak idején malenkij robotra hurcoltak el, de nem feledkeztek el a
nemzeti ünnepeinkről sem. A tavalyi (sőt már az idei) év sem
múlhatott el tavaszváró bábégetés
nélkül, amelyet az egyik évben az óvoda, az azt követőben
viszont az iskola szervez meg,
akik júniusban Radnóti Miklós és
Pósa Lajos nemesradnóti szobrához is ellátogatnak, ahogy
Gyöngyösi Istvánról, Nagybalog egykori várkapitányáról sem
feledkeznek meg, akinek csetneki
sírjához is ellátogatnak minden

Fotókiállítással
megspékelt
évzárót tartott a Csemadok
Nagybalogi Alapszervezete, a
Nők a tájban című vándortárlat
így már az ötödik állomásához
érkezett. A mintegy 1 200 lakosú
faluban az alapszervezet 230 tagot számlálhat, s ezzel a Csemadok Gömör egyik legnagyobb
alapszervezetét mondhatja a
magáénak. Az évzárón is szép
számmal voltak.

évben. Az alapszervezet legfontosabb, tömegeket megmozgató
rendezvényének számít a családi
nap, amikor a falu apraja-nagyja kilátogat a balogi várromhoz, s tavaly színházlátogatást
is szerveztek Kassára, a Thália
Színház Tévedések vígjátéka című
előadására.
Miko Éva pénztáros a szervezet
gazdálkodásáról adott számot,
s mint megtudhattuk tőle, az
alapszervezet egyedüli bevételi
forrása a tagdíjak mellett a karácsonyi bál, s külön köszönetet
mondtak a polgármesternek és a
helyi képviselő-testületnek, akik
tavaly 700 euróval támogatták az
alapszervezetet. A tagdíj eddig egy
euró volt fejenként, de az évzárón
Miko Éva javaslatára megszavazták, hogy az idén minden tag
két euróval járul majd hozzá a
szervezet működéséhez. Pecsők
Éva a Szivárvány Énekkar tavalyi
fellépéseit sorolta fel, s mint kiemelte, beneveztek és eljutottak a
Bíborpiros szép rózsa országos
döntőjébe, Dunaszerdahelyre, ahol
ezüstsávos fokozatot szereztek.
Külön köszönetet mondtak a polgármesternek, aki elkísérte őket,
s Pecsők Éva reményét fejezte ki,
hogy 2017-ben már akár az aranysáv is meglehet. Dunaszerdahely
mellett a régió számos településén
megfordultak, de a helyi rendezvényeket is színesítették fellépéseikkel.
Pál Csaba röviden ismertette az idei
terveket is, amely szerint az összes,
már hagyományosnak számító ren-

Kiállítással kötötték
össze az évzárót

Még tavaly tavasszal nyílt meg
a Gömöri Fotóklub jóvoltából
Rimaszombatban a Nők a tájban
című tárlat, s a füleki Micsuda András, a balogfalai Mihályi Szabolcs
és a nagybalogi Kresnye András fotói azóta megjárták már Balogfalát,
Füleket és Várgedét is. A három
tehetséges fiatal tárlatát Juhász
Dósa János nyitotta meg, s mint elmondta az egybegyűlteknek, Kresnye András első önálló tárlata is
készülőben van, amelynek bemutatójára szintén Rimaszombatban
kerül sor, a Turisztikai Információs
Központ városházai kiállítótermében. Csúr Tibor polgármester
is köszöntötte az alkotókat, s
reményét fejezte ki, hogy sokszor
fogunk még találkozni a három
fiatal fotós képeivel, akik ez alkalommal összehozták Nagybalogot
és Balogfalát is.
Az évzárón Tóth Szilvia szavalata
és a Szivárvány Énekkar fellépése
után a 2015-ös év rövid összefoglalója következett. Pál Csaba
elnök és Pál Gabriella vezetőségi
tag szóban és képekben adott szá-

dezvényt megszervezik, s a remek
hangulatú ülés végén finom káposztalevest szolgáltak fel.

Mikó Alexandra
váltja Szamos
Zsuzsát Ajnácskőn

Szinte a rendszerváltás óta vezette Szamos Zsuzsa Gömör
egyik
legnagyobb
létszámú
Csemadok-alapszervezetét,
amely nemcsak a létszámát, hanem a tevékenységét tekintve is
bizonyította, a közösségépítés
ebben a mai rohanó, s önmagába
zárkózó világban is lehetséges,
sőt kötelező. Utódja a huszonéves
Mikó Alexandra lett. Hasonlóan
az elmúlt évekhez, fiatalok is
csatlakoztak a szervezethez. Az
idén ismét lesz Váraljai Fesztivál
és augusztus 20-án Szent István
szobrot is avatnak. Az évzárót
megtisztelte jelenlétével Hunyák
József, a község polgármestere,
Auxt Ferenc megyei képviselő,
Cziprusz Zoltán, a Via Nova
országos alelnöke, míg a Csemadok területi vezetését Gyurán
Ágnes képviselte.

Tíz
személlyel
bővült
az
alapszervezet tagsága (ezzel már
száznegyvenen vannak). Tavaly
a községben megalakult a Via
Nova ICS alapszervezete is, amely
már eddig is jó pár akcióval vétette
magát észre. Tagjai közül többen részt vettek a február 6-án
megtartott Csemadok évzárón,
melyen szívélyes meghívást kaptak a szervezetbe, egyben mindkét részről megerősítést nyert az
együttműködési szándék. Szamos
Zsuzsa utolsó elnöki beszámolójából kiderült, hogy egyre nagyobb
sikernek örvendenek a családi
rendezvények. Május 9-én a Tenkes-tetőn tábortüzet gyújtottak
a felszabadulás 60. évfordulójának tiszteletére, ahogy családi
összejövetelt rendeztek a Nemzeti
Összefogás Napján is. Mindkét
rendezvény „családi sikert” aratott, így folytatásuk következik.
Hosszú évek óta tartja fontosnak
az ajnácskői Csemadok a „színházpártolás”-t, s vagy ők mennek színházba, vagy a színház jön hozzájuk. Tavaly is sikeresen pályáztak,
így a Csavar Színházat (Ibusár),
a kassai Tháliát (Portugál) és a
mesés Teátrumot is vendégül

látták, de több előadásra eljutottak
Fülekre is. Hosszú évek óta nem
feledkeznek el a márciusi ifjakról
és az aradi vértanúkról sem, s nem
lesz ez másképp az idén sem.
Szamos Zsuzsa elnöki beszámolója végén köszönetet mondott
a tagságnak a bizalomért és
a szervezet vezetőségének az
áldozatos munkáért, továbbá hogy
25 éven át jóban-rosszban kitartottak mellette, s átadta az elnöki posztot Mikó Alexandrának, akinek
sok sikert kívánt és ígéretet tett,
hogy ezután is teljes bedobással
részt vesz a szervezet munkájában.
Az új elnöknek cseppet sem lesz
könnyű dolga, de egy megfiatalodott „régi-új” vezetőség segíti
majd a munkáját. A hagyományos rendezvények mellett elkezdik a klubestek megszervezését.
Az első vendég Gaál Lajos lesz, aki
az ajnácskői táj szépségeiről tart
majd előadást, s az év során annak
egyes nevezetességeit személyesen is meglátogatják majd. Az idén
is pályáztak színházi előadások
fogadására, valamint ismét megrendezik a Váraljai Kulturális
Fesztivált, de 2016 valószínűleg
az augusztusban felavatandó Szent

István-szoborról marad majd emlékezetes. A szobrot Ullmann István krasznahorkaváraljai fafaragó
és két társa készítik, s a költségek
előteremtéshez nyilvános gyűjtést
is indítanak a közeljövőben. Mága
Zoltán rimaszombati koncertjének
bevételét a szobor felállítására
ajánlotta fel az MKP. S mivel az
idén lesz az 1956-os forradalom 60.
évfordulója, a füleki Pro Kultúra
Férfikar közreműködésével emlékműsorral készülnek a jeles eseményre. Tanulmányi kirándulás
keretében Alsósztregovát, Szklabonyát és Kékkő várát szeretnék
meglátogatni, de nem maradhat el
az egri bortúra sem.
jdj, fotó: kresnye és archív

Hirdetés:

GH-013

Gömöri Hírlap
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Tompa költözik, Petőfi még nem (folytatás a 2. oldalról)

A városvezetés az 1902-es, eredeti térszerkezetet szeretné ismét
megvalósítani, Tompa Mihály
szobra visszakerülne eredeti helyére, vagyis a szökőkút helyére.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a nem túl esztétikus
szökőkútnak el kell tűnnie a térről,

minden egyébben viszont megoszlottak a vélemények. A résztvevők
többsége nem ellenezte Tompa
szobrának áthelyezését, viszont
annál inkább megoszlottak a
vélemények, mi legyen Petőfi szobrával. Voltak, akik nem ellenezték
a szobor áthelyezését, s több lehetséges új helyszín is felmerült,
így a kétsávos út előtti körforgalom, a református gimnázium
előtti tér, de az adóhivatal épülete
előtti terület is. Mivel Tompa szobra középre kerül, többek szerint
Petőfi szobra aszimmetrikus helyzetbe kerül. Juhász Péter megyei
képviselő ezt úgy látta kiküszöbölhetőnek, ha Tompa szobra helyére

Egészhetes tábort szervez
a tavaszi szünidőre a Relax

A rimaszombati Relax Szabadidőközpont a tavaszi szünidő idejére
(február 29. és március 04. között 07.00 és 17.00 óra között) tavaszi
tábort szervez, amelyre az egész régióból várják a 6-12 éves korú
gyerekeket.
Sok-sok játék, verseny és szórakozás várja a nebulókat, ahogy Mini Zoo,
bowling, uszodalátogatás, alkotóműhelyek (ékszerek készítése, festés).
Az egyhetes tábor 30 euróba kerül, amelyben benne foglaltatik az ebéd,
az uzsonna, a belépők, a segédeszközök és a biztosítás).
Bővebb infó és jelentkezés:
CVČ Relax, SzNF u. 9., www.relaxrs.webnode.sk, 047/56 24 691,
0911153 640

Életmeséket vár a Mosolyvirág

A Mosolyvirág Nagycsaládosok
Debreceni Egyesülete immár
nyolcadik alkalommal hirdeti
meg Életmesék című pályázatát.
Felhívásukkal a korábbi évekhez
hasonlóan szeretnék megszólítani
a határon túli magyarságot is.

A 2015-ös felhívást a Szövetség
a
Közös
Célokért
társulás
kezdeményezésére több hírportál,
hetilap, magazin és gyerekújság is
közzétette . A széles körben ismertetett felhívás meg is hozta az eredményét, hiszen Felvidékről ilyen
sok pályamunkát eddig még nem
kapott a Mosolyvirág Nagycsaládosok
Debreceni
Egyesülete.
A mennyiség azonban nem ment
a minőség rovására, mert kitűnő
eredményeket értek el a felvidéki pályázók. A 2016-os pályamunkákat továbbra is két témakörben várják „A szülők, nagyszülők
életmeséi”, valamint „Amikor kicsi
voltál...”. Mindkét témában igaz
történeteket,
történet-csokrokat
várnak műfaji kötöttség nélkül, (a

családi anekdotáktól a mesén, novellán, riporton át a naplóig) amelynek a család tagjai a szereplői. Írhatják szülők, nagyszülők, gyermekek,
családok. A pályázók műveit négy
korcsoportban (10 éves kor alattiak, 10-14 éves korig, 14-33 év
közöttiek, 33 év felettiek) bírálják
el. Valamennyi korcsoportban az
első három helyezettet díjazzák, de
minden pályaművet beküldő kap a
kötetből, amit a legjobb művekből
szerkesztenek.
Beküldési
határidő:
február
1-től folyamatosan április 10ig. A pályázat anyagát az alábbi e-mail címre lehet elküldeni:
eletmese2016@gmail.com max. 20
oldal terjedelemben. Az eredményhirdetésre május 15-én kerül sor,
míg a díjkiosztást júniusban tartják.
Bővebb infó: 003620/312 85 84,
www.mosolyvirag.hu

egy másik szobor kerül. Elhangzott
Mikszáth Kálmán és Arany János
neve, míg e sorok szerzője nem
tartaná elképzelhetetlennek Hatvani István szobrának felállítását,
akinek két év múlva ünnepeljük
születésének 300. évfordulóját,
s akit Magyarországon Magyar
Faustként tisztelnek.
A város levélben fordult a
belügyminiszterhez is, hogy az
mit tervez az egykori Megyeháza épületével, amelyet tavaly
négy épületért cserébe átadott a
belügyminisztériumnak,
amely
ügyfélfogadó központ kialakítását
tervezi az épületben. Szóba került a
tanácskozáson a szökőkút helyére

eredetileg tervezett emlékpark is,
amelyet két éve jóvá is hagyott az
akkori képviselő-testület, viszont a
műemlékvédők nem támogatták.
B. Kovács István és a polgármester
is elmondták, hogy az emlékpark a
posta melletti területen lesz felállítva, ahol a tervek szerint nyáron
elkészül a Tamásfalára vezető körforgalom is.
A résztvevők végül abban maradtak, hogy Tompa szobra átkerül
eredeti helyére, Petőfi viszont
egyelőre marad. De várják a
rimaszombati polgárok további javaslatait is.
jdj

Az idén is várják az
angolul tanuló falvakat

A Learning Enterprises alapítvány 2016-ra is meghirdeti
pályázatát Angolul tanuló falvak
címmel. Jelentkezési határidő:
március 31., a kurzus időtartama: július 11–29.
A kezdeményezés egyik hazai
támogatója a szlovákiai magyar egyetemistákat képviselő
szervezet, az idén fennállásának 25.
évfordulóját ünneplő Diákhálózat.
Az
ingyenes
programban
önkormányzatok, civilszervezetek
és iskolák vehetnek részt.
Amerikából
érkező
lektorok
háromhetes nyelvtanfolyamot tartanak a Learning Enterprises alapít-

vány képviselője által kiválasztott
szlovákiai, főként magyarok lakta
falvakban. A nyelvi képzésen túl, a
résztvevők megismerkedhetnek az
angol nyelvterületek kultúrájával,
hagyományaival, az ott élő emberek életstílusával. A jelentkezési lap
és a részletes pályázati felhívás a
Diákhálózat hivatalos honlapjáról
(www.diakhalozat.sk) tölthető le.
A pályázat elnyerésének alapfeltételei közé tartozik az anyanyelvi lektorok családnál
való elhelyezése, étkeztetése,
szabadidejének
megszervezése,
20-30
érdeklődő,
valamint
a
foglalkozások
helyszínéül
szolgáló
terem
biztosítása.
A kezdeményezés közhasznú,
non-profit jellegű, a résztvevő
diákok számára teljes mértékben
ingyenes!
További információkért érdeklődni és a jelentkezési lapot
leadni Bíró Szilviánál, a Learning Enterprises hazai koordinátoránál
lehet
e-mailben:
silvia.biroova@gmail.com

Február 26.:
Két keréken a világ körül Bujna Zoltánnal

Miért teker egy komáromi kerékpáros Teheránban? Vajon milyen
lehet Vámbéry Ármin útvonalán
járni 100 évvel később a világ
legkietlenebb vidékén? Ezekre
a kérdésekre keresi a választ a
Rimaszombati Kávéház idei első
estje február 26-án, pénteken
18.00 órától.
Bujna Zoltán két keréken járja a világot Komáromtól BelsőÁzsiáig. Őt faggatja eddig útjairól
és elkövetkező terveiről is Végh
Barbara a Három Rózsa Kávéházban (Fő tér), s az esten Bujna Zoltán
könyvei is elérhetőek lesznek.
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Az igazgató találatával ismét a trónon

Huszonharmadik alkalommal
rendezte meg a rimaszombati
Szolgáltatóipari és Kereskedelmi Szakközépiskola a tanárok
focitornáját, amelyet felváltva
rendez a Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolával. Az idei évfolyam
győztese egy év kihagyás után
ismét a Műszaki, Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola csapata lett, megelőzve a
versenyen először induló Markíza Televízió és a tavalyi győztes
Alapiskolák csapatát.
Az állandó résztvevők (ezek közé
tartoznak az egri, a kazincbarcikai
és a bártfai partneriskolák csapatai)
mellett az idén benevezett a tornára
a Markíza Televízió csapata is,

amelynek vezetője, Tibor Mattyašovský Rimaszombatból származott el. A torna kezdőrúgását
Michal
Bagačka
parlamenti
képviselő, Nyustya polgármestere
végezte el.
Az idén rekordszámú, tíz csapat nevezett a tornára, amelyeket két ötös csoportba osztottak.

Négy aranyat
szereztek íjászaink Zsélyben

Február 13-án rendezte meg immár hagyományos Bálint-napi
íjászversenyét a Zsélyi Victoria
Íjász Klub. Az időjárás idén sajnos nem kedvezett a versengeni kívánó mintegy 50 íjásznak,
mivel reggeltől esett az eső és a
helyenként csúszós talaj megnehezítette a pontos célzást.
A rimaszombati Bástya Íjász
Klub versenyzői közül négyen is
aranyérmet hoztak haza.
A pályán 15 darab 3D célpont
volt elhelyezve melyekre minden versenyzőnek két nyílvesszőt

kellett kilőnie egy körben. A helyi
szervezők Bálint-nap lévén egy
rózsaszállal kedveskedtek minden
jelenlévő hölgynek. A Bástya Íjász
Klub tagjai is részt vettek ezen a
versenyen és a következő helyzést
érték el: id. Lévay Tibor HU veterán kategóriában aranyérmes lett,
de aranyat szerzett Kormos Viktória HU minis kategóriában, Dósa
Tamás OL veterán kategóriában
és Dávid Márta PBHB nők kategóriában is, míg Dancs Gergely
PBHB férfi kategóriában a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.

A csoportgyőzelmet az Alapiskolák
és Kazincbarcika csapata szerezte meg, de az elődöntőben mindketten a rövidebbet húzták, így
a döntőbe az újonc Markíza és a
sokszoros győztes, de az idei évfolyamot vereséggel kezdő, s az
elődöntőbe csak jobb gólaránnyal
jutó Műszaki, Mezőgazdasági és

Élelmiszeripari Szakközépiskola
jutott, s egy rendkívül izgalmas
fináléban a győzelmet egy év kihagyással a Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
csapata
szerezte
meg az igazgató Kisantal Károly
győztes találatának köszönhetően.
A harmadik helyen az Alapiskolák
csapata végzett a kazincbarciakat
szorítva le a dobogóról. A torna
legjobb játékosa a Markíza játékosa, Peter Filo lett, míg a legeredményesebb gólvágó az Alapiskolák
játékosa, Marek Drak lett kilenc
góllal.
A torna 24. évfolyamát a címvédő Műszaki, Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakközépiskola
rendezi 2017 februárjában.
jdj

30 érmet szereztek
úszóink Selmecbányán

Selmecbányán kezdték az idei
évet a Rimaszombati Úszóklub
versenyzői, ahol a Besztercebányai kupa első fordulóját rendezték meg.
11 klub 158 versenyzője mérte
össze éveleji tudását, köztük a
rimaszombati klub 13 úszója
is, akik nem vallottak szégyent,
hisz 10 arany-, 10 ezüst-, s 10

bronzérmet szereztek az alábbi
megoszlásban:
Sofia Klementová (4-2-0), Kristína Repková (1-1-2), Martin
Vyrva (1-1-1), Martin Tangler
(1-1-0), Marek Tengler (1-02), Tereza Horváthová (1-1-1),
Damián Kovalančík (0-1-3), Jakub
Husár (0-0-1), Juraj Husár (0-10), Linda Skruteková (1-0-0).

50. alkalommal
díjazzák a járás
sportolóit

A rimaszombati műfüves pályán zajlik a Területi Labdarúgó Szövetség téli tornája, amelyre az idén hét csapat
nevezett be, köztük a rimaszombati ifik is.
Fotó: gecse

A Járási Testnevelési Szövetség,
Besztercebánya Megyei
Önkormányzata és Rimaszombat
Városa február 26-án, pénteken
17.00 órától a rimaszombati Városi Művelődési Központ
színháztermében 50. alkalommal
értékeli ki a régió (Rimaszombati
és Nagyrőcei járás) legjobb sportolóit.

