Az elmúlt napok
margójára

Jubileumi Tompa
Szavalóverseny és Városnapok
Többes ünnepek előtt áll Rimaszombat
és a régió az elkövetkező napokban, ugyanis április végén kerül sor a jubileumi,
huszonötödik alkalommal megrendezett
Tompa Mihály Szavalóversenyre, míg május 5-én és 6-án rendezi meg Rimaszombat
az idei Városnapokat.

verseny mellett az április 28-iki megnyitón
megnézhetik Soóky László monodrámáját
Benkő Géza előadásában, másnap koncertet
ad a Kicsi Hang, s Heltai Jenő-összeállítással érkezik Csendes László, az idén is lesz
Slam Poetry, Csavar Színház, április 30-án,
szombaton este átadják a verseny díjait is, s a
nagyközönség is meghallgathatja az idei győzteseket. (részletes program a 7. oldalon)
Május 5-én és 6-án a város tartja születésnapját, s a városdíjak és a polgármester díjainak
ünnepélyes átadása mellett a város szinte összes kulturális csoportja bemutatkozik. De fellép
a Kandrácék zenekar, valamint Zalatnay Sarolta és a Reflex együttes. Az idei városnapok
különlegessége, hogy két emléktáblát is avatnak a volt gettók épületein, valamint leleplezik
Győry Dezső felújított emléktábláját is a Városi parkban. Természetesen nem hiányozhat a
két nap során a vásári forgatag sem.
(részletes program a 2. oldalon)

1992-ben földinknek, a runyai Kamenár Horváth Évának és a jelenlegi somorjai polgármester, Bárdos Gábornak köszönhetően a Jókai
Napok kettéválásával alakult meg a Tompa
Mihály Országos Szavalóverseny, sokunk
„Tompikája”, amelyen azóta több ezren mutatták meg a tehetségüket, s nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt két és fél évtized igazi
sikertörténet. A jubileumi rendezvény is ugyancsak gazdag programot kínál, így a

Kétheti lapunk legutóbbi
számában az új kormánykoalíció megalakulásával is
foglalkoztam, s kifejeztem
azt a reményemet is, hogy
azok, akik most kerültek
a kormánykerékhez, nem
fognak lopni, de legalábbis
kevesebbet, mint az elődeik
tették, s ezáltal az itt élők számára is felcsillan
a remény, hogy az életszínvonaluk, ha lassan
is, de emelkedhet idővel.
S lám, még csak nyolc nap telt el az iskolaügyi
miniszter kinevezése óta, az ellenzék máris a
visszahívására készül, méghozzá azzal az ürügygyel, hogy egy minisztériumot nem lehet lejáratni
egy olyan ember révén, aki ezt a posztot is akár a
családtagjai további meggazdagodására használná fel. S mi lesz majd, ha a tanárok is ismét az
utcára vonulnak béremelést követelve…
Sokáig nem hallgatott Simon Zsolt sem, aki
ugyan a Most-Híd színeiben szerzett mandátumot, de mivel nem értett egyet pártja kormányba lépésével, kilépett a pártból, s független
képviselőként folytatja politikai pályafutását.
Nos, Simon a Bresztovái-barlang körüli visszásságokra hívta fel a Most-Híd színeit
képviselő új környezetvédelmi miniszter, Solymos László figyelmét. Az ominózus kétes szerződést még Solymos elődje, Peter Žiga írta alá,
s utódja már be is jelentette, hogy felbontja a Simon által kifogásolt ügyletet. A polgár természetesen kvitteli az egykori mezőgazdasági miniszter
„hőstettét”, de egyúttal felmerül benne a kérdés,
vajon erre a szenzációs leleplezésre akkor is sor
került volna, ha a koalíciós tárgyalások során ő
maga is miniszteri poszthoz jutott volna Robert
Fico harmadik kormányában. Persze, az objektivitáshoz az is hozzátartozik, hogy Simon már 2013
novemberében figyelmeztetett a természetvédelmi törvény módosítása kapcsán, hogy a kormány
a barlangokat szeretné kommersz célokra a
barátai kezére átjátszani mindenféle nyilvános
pályázat nélkül…
S még csak pár héttel vagyunk a választások
után. Közben az is kiderült, hogy a nemzetközileg körözött terrorista, Salah Abdeslam a párizsi
merényletek előtt pár hetet Nyitrán időzött baráti
vendégségben, s amikor erre rákérdeznek Kaliňák miniszter úrnál, az csak hebeg-habog. Pedig
azt még meg sem kérdezték tőle, hogy véletlenül nincs-e tudomása arról, vajon hány körözött
személy tartózkodhat még Szlovákiában?
Köszönöm szépen az ilyen kormánykezdést,
ugyan mi várhat még ránk az elkövetkező közel
négy esztendőben…
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Elfogadták a város gazdasági és szociális fejlesztési programját

A
rimaszombati
Városi
Képviselő-testület április 5-én
megtartott rendkívüli ülésén egyhangúlag elfogadta a város 20142020-as időszakra elkészített
gazdasági és szociális fejlesztési
programját. Mint elhangzott,
nyitott dokumentumról van szó,
amely az igényeknek megfelelően folyamatosan bővülhet.
A képviselők többsége pozitívan
fogadta a százoldalas dokumentumot, bár többen kifogásoltak,
hogy sokkal több benne az elemző, analitikus, az elmúlt éveket
összefoglaló rész mint az elkövetkező hat év fejlesztési tervezete.
A prioritások közül több képviselő

is az R2-es gyorsforgalmi út
elkészültétől tette függővé a város
következő évekbeli fejlődését,
de szóba került a lakáskérdés,
a romák helyzete, ahogy egyes
konkrét épületek is, így a kihasználatlanul álló, s egyre romosabb állapotban található egyko-

ri Iskola utcai kollégium. A város
örömmel venné, ha EU-s forrásokból szociális- és nyugdíjasotthont
tudnának kialakítani az egykori
diákszállóból, de mint a polgármester kihangsúlyozta, mindenki
megnyugodhat, mert nem tervezi
a város, hogy szociális lakásokat

építsenek ki. Voltak, akik a munkahelyteremtések fontosságát hiányolták a dokumentumból, ugyanis
a város lakosságának a száma radikális csökkenésnek indult, s főleg a fiatalok és az értelmiségiek
vándoroltak el.
„ Ez a dokumentum egy pályázathoz
kellett, s az első ilyen szakmai anyag, amelyet maga a város
készített el” – mondta Eva
Muráriková, a város Gazdasági
osztályának a vezetője, aki szerint évente el kellene készíteni
egy ilyen dokumentumot, amely
összhangban állna az aktuális
költségvetéssel.

Ravasz Ábel váltja Peter Pollákot

Bár a szlovákiai romák egy része
tiltakozott, a kormány a MostHíd jelöltjét, Ravasz Ábelt nevezte ki április hetedikei hatállyal az
új roma kormánybiztossá, aki a
minap lemondott Peter Pollákot
váltja majd a poszton.
A dunaszerdahelyi illetékességű,
30 éves Ravasz Ábel az ELTÉ-n, a
budapesti Corvinuson és az amerikai Columbia Egyetemen folyta-

tott politológiai, közgazdasági és
szociológiai tanulmányokat. 2007
és 2009 között a Demos elemzője,
2010-től pedig a Politicus vezető
elemzőjeként dolgozott, majd tavaly a Bél Mátyás Intézet igazgatójává választották. Cikkeit, elemzéseit rendszeresen olvashatták az Új
Szóban és a Paraméter internetes
portálon is.
Megalakulása óta egyik koor-

A Rimaszombati
Városnapok programja
Május 5-6.
Május 5., csütörtök, Fő téri színpad
10.00
A Rimaszombati Városnapok ünnepélyes megnyitója –
a város polgármesterének ünnepi beszéde
10.15
Smejko a Tanculienka – színházi előadás gyerekeknek
12.30
Hazai sportklubok bemutatóka
14.30
A Relax szabadidőközpont programja
15.30
A Művészeti Alapiskola műsora
16.00
A Városi Képviselő-testület ünnepi ülése, a Város-díj átadása
(VMK színházterem)
16.30
Folklórműsor – fellép a Rimavan és az Új Gömör néptáncegyüttes
18.00
Kandráčék – zenés szórakoztató műsor
Kísérőrendezvények:
10.30
Emléktáblák avatása a volt gettók épületein a Bartók utcában
11.00
Győry Dezső felújított emléktáblájának leleplezése a Városi
parkban
15.00
Kőköltészet – kiállítás-megnyitó a Gömör-Kishonti Múzeumban
18.00
Rácz Gábor tűzzománc kiállításának megnyitója a kultúrházban
Városom iránt érzett szeretetem jeléül – fotókiállítás a Városhá
za előterében
Május 6., péntek:
10.00-12.00
13.00		
15.30-16.30
16.30		
20.00		

Gyerekek a városnak
Solymászbemutató
Blue trend
Zalatnay Sarolta és a Reflex együttes
Smola a Hrušky – koncert

Kísérőrendezvények:
10.00
minimaraton – alapiskolások futóversenye – Kurinc
11.30
2. világháborús megemlékezés – Tompa Mihály tér

jdj, fotó: gecse

dinátora volt a Most-Híd romákat
felkaroló szervezetének, a Purtnak,
s így havi rendszerességgel megfordult tájainkon is.
Ravasz bejelentette, hogy egyik legközelebbi munkatársa, tanácsadója Vavrek István,
Rimaszécs polgármestere lesz,
akivel a Purt keretén belül már évek
óta szorosan együttműködnek.
jdj

Az idén is lesz városnapi
vásár Rimaszombatban

2016-ban május 5-én és 6-án (csütörtök-péntek) 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. Az engedélyeket április nyolcadikától lehet kiváltani a Városi Hivatalban, a Svätopluk
u. 5. szám alatt. Bővebb információ a Városi Hivatal Városfejlesztési osztályán kérhető a Svätopluk u. 5. szám alatt (tel.: 047/56 04 685, 56 04 665).
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Fiatal vállalkozók fórumát tartották

A magyar kormány az idei évet
a külhoni magyar fiatal vállalkozók éveként határozta
meg, s a program keretén belül
a budapesti Design Terminállal,
a Hétfa Kutatóintézettel és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézettel
közösen Kárpát-medencei körutat szervezett fiatal határon
túli vállalkozók részére. Szlovákiában a program szervezői
eljutottak Rimaszombatba is.
Mintegy hatvan fiatal és kezdő
vállalkozót vártak a rimaszombati fórumra, akik közül közel
ötvenen el is jöttek. A rendezvény gömör-nógrádi koordinátora Mag Fodor Enikő volt, aki
szerint nagyon nehéz helyzetben
vannak régiónkban a fiatal vállalkozók, nem véletlen, hogy a
fiatalok többsége tanulmányai bevégezvén nem jön vissza a régióba, s inkább az ország nyugati
régióiban vagy külföldön keresi a
boldogulás lehetőségeit. Nemrég
nyitott Rimaszombatban irodát a
Magyar Nemzeti Kereskedőház is,
amelynek szintén az a célja, hogy
közelebb hozza egymáshoz a határ

két oldalán lévő vállalkozásokat.
A konferencián részt vevő vállalkozókat tapasztalt szakemberek
tájékoztatták a lehetőségekről, a
vállalkozás-indítás várható nehézségeiről, s adtak szakmai útmutatást a tervek megvalósításához.
A leendő s már vállalkozók elsősorban a szolgáltatóipar, a turizmus és
az agrárium területéről érkeztek.
Hajnal Virág stratégiai főreferens elmondta, a Design Terminál ügynökséggel közösen
2016 márciusa és májusa között,
kárpát-medencei körútjuk során
tizennégy helyszínre látogatnak
el, Felvidéken Dunaszerdahelyen,

Rimaszombatban és Kassán tartottak tájékoztatót. Hajnal szerint
nagyon fontos, hogy a fiatalok otthon maradhassanak, több kimutatás szerint ugyanis egyre inkább
hanyatlóban van a vidék, s mint
Magyarországon, de a környező
országokban is a nagyvárosok
körzetében összpontosul a vállalkozások döntő többsége, holott
a vidéki vállalkozásoknak is lehet
magas színvonaluk, s vannak olyan szakterületek, amelyek sokkal magasabb színvonalon tudnak
működni vidéken.
Sokan még mindig, mint priuszosokra tekintenek a vál-
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lalkozókra – mondta el az egyik
előadó, s azt hiszik, hogy a vállalkozók többsége kihasználja
a munkavállalókat, de ez nem
így van, bár rossz példák mindig
akadnak, s amíg Nyugaton a vállalkozók többsége a megkeresett
pénzét visszafekteti a közösségbe,
nálunk ez még nem bevett gyakorlat.
„Azt látjuk, hogy nagyon sok fiatal
nem tud a szülőföldjén boldogulni, ehhez szeretnénk szakmai
segítséget nyújtani, hogy a fiatalok
otthon maradhassanak, el tudják
tartani családjaikat, s gyarapítsák
a magyar nemzetet” – tette hozzá
Hajnal.
A négyórás szakmai előadásokon
Zeisky Ákos, Meggyesi Gábor, Sóty Balázs és Jónás László
mentorok a vállalkozói készségfejlesztéssel, a vállalkozások
pozicionálásával,
valamint
kommunikációs és marketing
stratégiákkal ismertették meg a
résztvevőket, majd személyre
szabott konzultációt tartottak nyolc
kiválasztott vállalkozás számára.
jdj, fotó: gecse

Gömöri pedagógusokat is díjaztak

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a felvidéki magyar
pedagógusok legrangosabb szakmai konferenciáját, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Országos
Találkozóját
(SZMPSZ)
Rozsnyón. A kétnapos rendezvény az egymástól való tanulás,
a problémák közös elemzése és
a cselekvési programok egyeztetése jegyében telt, a Szlovákiai
Magyar Pedagógus Díjat az idén
Pék László kapta, de a díjazottak
között volt a várgedei Hajnovič
Gabriella és in memoriam a sajógömöri Ferencz Anna is.
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége elnöke
a rendezvény megnyitóján arról
beszélt, hogy az elmúlt három évben elvégzett elemzést és a kitörési
pontok keresését most már fel kell,
hogy váltsa a cselekvő gondolkodás. „A rozsnyói közoktatási konferencia tartalmának kidolgozói
az alulról induló építkezésben, a
merész és komoly szakértelmet
kívánó iskolafejlesztésben, a tanulni akaró nevelőtestületekben látja
a magyar iskolák megújulásának
zálogát. Az egymástól való tanulás, a problémák közös elemzése,
a cselekvési programok egyeztetése, az önmagunkkal való bátor
szembenézés alapján történő céltervezés juttathatja el a szlovákiai

magyar iskolákat egy magasabb
szintre” – fejtette ki beszédében az
SZMPSZ elnöke.
A rendezvényt Peter Krajňák, a
Most-Híd oktatásügyi államtitkára is megtisztelte jelenlétével.
Beszédében elmondta, hogy az
oktatásügy nem kevés kihívás előtt
áll az elkövetkezendő időszakban. „Számítok a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
együttműködésére. Az oktatás
terén tervezett változások közt
szerepel a nemzeti kisebbségek
problémáját kezelő osztály létrehozása is” – fejtette ki jövőbeni terveit. A megnyitót követően a résztvevők az iskolafejlesztés európai
irányaival és hazai helyzetével,
problémáival, kitörési pontjaival
ismerkedhettek meg. A nap további részében a résztvevő pedagógusok a horizontális tanulásról és
tanulószervezeti fejlesztésről, va-

lamint ennek működéséről kapnak
átfogó képet.
Az országos találkozó a „Minden
iskola kiváló iskola” – lehet címmel rendezik meg – neves hazai
és magyarországi szakemberek
közreműködésével. „Idén az iskolafejlesztéssel
foglalkozunk.
A program összeállításakor arra
gondoltunk, hogy meg kellene
nézni, hogyan teljesítenek az iskoláink. Ez a téma nagyon aktuális” – nyilatkozta Ádám Zita,
az SZMPSZ alelnöke. Az idei
találkozó kiemelt témája az iskolafejlesztés, melyről nemzetközi
kitekintésben Setényi János oktatáskutató tartott előadást. Véleménye
szerint a szlovákiai magyar oktatás számára egyetlen esély van:
a magyarság és minőség ügyének
összekapcsolása. Véleménye szerint a felvidéki magyar iskolaügy
belső, lélektani és kulturális prob-

lémákkal küzd. „Az a nagy kérdés,
hogy mi tudja kibillenteni az itteni
közösséget egy pozitív irányba” –
fejtette ki véleményét.
A találkozó keretében átadták a
Felvidéki Magyar Pedagógus Díj
2016 és a Szlovákiai Magyar Pedagógus Díj 2016 elismeréseket.
A Felvidéki Magyar Pedagógus
Díj 2016 elismerést Pék László,
az SZMPSZ korábbi elnöke vehette át, míg a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Díj 2016 keretén belül
régiónkból életpálya díjat kapott
in memoriam a tavaly váratlanul elhunyt egykori sajógömöri igazgatónő, Ferencz Anna, aki
Ádám Zitával közösen A hely, ahol
élünk című gömöri regionális oktató tankönyvet szerkesztette, valamint az óvópedagógusok részére
kiírt kategóriában kiváló módszertani és nevelési eredményekért
a várgedei Hajnovič Gabriella.
Az ünnepség hangulatát a Fábry
Zoltán Óvoda, Alapiskola és Szakközépiskola diákjainak, valamint
a Rozsnyói Református Egyházközség tanulóinak műsora tette
színesebbé.
A képzés mellett a pedagógusok
idén is a találkozó egykori névadója, Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával zárták a szakmai
konferenciát.

Kép és szöveg: Beke Beáta
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Áprilisi rendezvények képekben

Új kiállítások nyíltak Rimaszombatban. A Gömör-Kishonti Közművelődési Intézetben Michal Habran alsósziklási fafaragó (április 30-ig), a
Gömör-Kishonti Múzeumban A vadvilág rejtett szépségei címmel szlovák természetfotósok képeit (április 30-ig), a Városi Galériában Vlasta Žáková
Fényvarrás című tárlatát (május 31-ig) nézhetik meg.

Elindult a 36. Zenei Tavasz, amely keretében előbb Garjaszki Margit és
Júlia Urdová közreműködésével Bartók Bélára emlékeztek, ezt követően
a tavalyi év nagy sikere után ismét megrendezték a Fiatal tehetségek
Fórumát (Michal Antal, Juliana Čarnoká, Pavel Orosz, Pataky Alexandra, Adriana Šajgalová, Reichel Évamária), s két ifjú gitárművész,
Darina Jókaiová és Dávid Hnat is bemutatkozott.

Széchenyi Istvánra tanári konferenciával emlékezett születésének 200.
évfordulóján a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Regionális
Pedagógiai Központja. A konferencián Széchenyi életpályáját Ádám Zita
és Sebők Valéria mutatta be, Németh László Széchenyi című drámáját
Cs. Varga István irodalomtörténész ismertette, míg Keller Péter dédapja, Gárdonyi Gézáról írott könyvéről szólt.

Tavaly ünnepelte 80. születésnapját Kossuth-díjas költőnk, a péterfalai
származású Tőzsér Árpád. A napokban jelent meg az Opus könyvek ötödik darabjaként A kontextus végtelensége című tanulmánykötet, amelyet
földije, Hizsnyai Zoltán mutatott be Dunaszerdahelyen.

Ragyolcon és Rimaszombatban is bemutatták Albeert Sándor Az ipari
több, mint egy iskola című kötetet, amely a legendás kassai Szakkay
József Szakközépiskola történetébe nyújt betekintést.

Bár pontozással kikapott, így is nagy eredmény, hogy eljuthatott Hongkongba egy bemutató mérkőzésre Szajkó János kövecsesi thai-boxos.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és a szervezők

Gömöri Hírlap

Szegeden énekel Tóbisz Titusz

Az egyik közösségi oldalon flashmobbal hívja fel a figyelmet legújabb szerepére Tóbisz Titusz, aki
Rimaszombatból indult, s Kassa
és Miskolc érintésével jutott el a
Szegedi Nemzeti Színházba, ahol
Verdi A trubadúrjának Manrico
szerepét énekli felváltva László
Boldizsárral.

Tóbisz Tituszt F. Szalai Anna jóvoltából a Délmagyarország című
napilap is bemutatja a szege-

Hosszú évekig hegedűn aratta
sikereit, de idővel kedvet kapott
a gitárra is. Ma már mindkét
hangszer az „anyanyelve”. Pár
hete megnyerte a Lakatos Ablakos Dezső emlékére kiírt III.
Országos Jazz Zenei versenyt
a jazz-gitár kategóriában, s a
napokban a Kossuh-díjas Snétberger Ferenc gitárművésszel
megjárta Macedóniát is.
Danyi Csabáról Fülekről indult, ide
is járt zeneiskolába, miközben az
alapiskolát Gesztetében végezte, s
a család Ajnácskőn talált új otthonra. Csaba 11 évesen iratkozott be a
Snétberger Ferenc által Felsőörsön

dieknek. Nekünk, gömörieknek jól
ismert a tehetséges énekes útja, aki
Tamással, testvérével együtt tulajdonképpen nemrég elhunyt édesapjuk nyomába lépett. Annak idején
a március 15-én érdemes művész
címet szerzett Dévai Nagy Kamilla
Krónikás Zenedéjében ismerkedtek meg a zene alapjaival. Tamás a
Misztrál együttes alapító tagja lett,
míg Titusz a kassai Thália Színház
művésze, ahol számos musicalban kapott szerepet (A dzsungel
könyve, A padlás). Ezt követően
lett a kassai Állami Színház operaénekese, ahol első szerepe Donizetti Bajazzókjának Caniója volt,
amelyet felváltva énekelt a szegedi
László Boldizsárral. „A tanár, aki
annak idején meghallgatott, azt
mondta, bár baritonális a hangom,
lehetne belőle hőstenorszerűséget
hegeszteni. Tizenöt évig tartott” –
mondja a Délmagyarországnak adott interjújában Tóbisz Titusz.
Manrico szerepét Tóbisz már
Kassán is játszotta, Zuzana Gilhuus
rendezésében, s hármas szereposztásban László Boldizsárral és Jaroslav Dvorskýval, de ahogy mondja,

teljesen más Gilhuus és Toronykőy
Attila rendezése. „Kassán jóformán
magamat alakítottam, egy sötét,
bakancsos Manricót, kevés plusz
rendezői intézkedéssel. Szegeden
meg kell mutatni a lírai vonásokat
is, ami számomra nehezebb eset.
A világtörténelemben vannak a
férfijellemnek alapkódjai: a férfi
erős karú, gerinces, őserő. Emellett kell megnyilvánulnia egy olyan
vonalnak, ami ennek az ellentettje,
ahogy Jean Valjean figurájában is.

Danyi Csaba zajos sikerei
működő zenei tehetség központba,
s azóta kirobbanthatatlan onnan.
Az idei kurzus a napokban ért véget
(hat hetet nyáron, 3-3 hetet ősszel és
tavasszal töltenek együtt a szerte az
országból és a határon túlról érkező
diákok), s ahogy csapa mondja,
az idei év kifejezetten „light”-osra sikeredett. Tegnap tartották a
zárókoncertet Budapesten, ahol
Csaba mind hegedűn, mind gitáron
bemutatkozott a nagyközönségnek.
Csabán kívül még a rozsnyói Farkas Zsolt és Szajkó Adrián, valamint a bolgáromi Bobák Krisztián
képviselték a felvidéki színeket, de
már évek óta a snétbergeres csapat

tagja a serényfalvai Beri Áron is.
Csaba az idei tanévtől a budapesti Egressy Béni Református
Művészeti
Középiskola
növendéke, s nagy jövő előtt áll.
Természetesen benevezett az iskola által megszervezett III. Lakatos
Ablakos Dezső emlékére megrendezett Országos Jazz-Zenei
Versenyre is, s ha már elindult,
saját kategóriájában meg is nyerte
a versenyt, ahol két kötelező és két
szabadon választott számot kellett
eljátszani, s ráadásként még egyet.
A zsűri elnöke Szakcsi Lakatos
Béla világhírű zeneszerző volt (a
zsűriben ült még Szőke Nikoletta
jazz-énekművész és Elek István
jazz-szaxofonművész), s Csaba a
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Zeneileg bonyolultabb megtalálni
ezt Manricóban, legfeljebb az első
szerenádban, ami annyira érzelgős,
bel cantós, hogy kifejezetten hangi
nehézség számomra megmutatni,
nyilván, mert nincs ennyire lírai
hangom. Zordabb jelenség vagyok,
ilyen a karakterem, mégis ki kell
egyensúlyoznom – ez jelenti a kihívást” – nyilatkozza a szegedi
Manricóról Tóbisz Titusz.
jdj, fotó: Joseph Marčinský
és a Szegedi Nemzeti Szinház

jazz-gitár kategóriában nem talált
legyőzőre. De szintén megnyerte
a saját kategóriáját Farkas Zsolt
(jazz-ének és jazz-zongora) és a
csatai Babindák István (klarinét)
is. Csaba tagja volt a Generation
zenekarnak is (Farkas Zsolt, Vadász
Gellért, Adámi Márton, Gyöngyösi Gergő, Babindák István és Izsó
Tamás társaságában), amelylyel a harmadik helyen végeztek.
Csaba Snétberger Ferenccel már
nem egy alkalommal járt külföldön,
voltak már Brüsszelben és Berlinben is (ez utóbbi helyen tagja volt
az együttesnek Botos Béla Bumbi
is), s az idén áprilisban szeretett
tanárával és barátaival Szkopjéban
adtak sikeres koncertet.
Atélen a Florian Quartett-tel (amelynek a rimaszombati Várady Zsolt is
a tagja) is több közös számot írtak,
több fellépést is abszolváltak, így
Pozsonyban, Losoncon és Fülekpüspökiben is, – bár most szünetelnek, mivel az együttes zongoristája, Bari Tibor egy hajón játszik
–, s nyáron folytatják a közös
muzsikálást, s egy hanghordozót is
szeretnének kiadni.
„Az a baj, hogy kevés a fellépés” –
mondja Csaba, ugyanis a fellépések
elengedhetetlenek a zenekar színvonalának szinten tartásához, s bizony, a hanghordozó kiadásához is
pénz kell. Sok pénz.

jdj, fotó: archív

hu.rimavskasobota.sk
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A gömöri magyar
irodalom
doyenje, krónikása,
az elmúlt közel
száz esztendőnk
mindentudója.
Újságíróként
m i n d e n be belekóstolt, szinte egész
Felvidéket bejárta, de eljutott
Csehországba is, ahol legtöbb
esetben már csak a temetőben
található fejfák árulkodtak arról,
hogy valaha, ha kényszerből is,
de itt is éltek magyarok. Legutóbbi regénye, Az elcsatolt vagon,
amelyik a Magyar Művészeti
Akadémia díját is elnyerte, nekik
állít emléket.
Mács József 1931 április 18-án
született Bátkában, innen vezetett
az életútja előbb a rimaszombati
gimnáziumba, majd Sárospatak
és Miskolc érintésével Pozsonyba, ahol magyar-történelem-társadalomtudomány szakos oklevelet
szerzett. Még az iskoláit végzi,
amikor már az Új Szó kulturális
rovatának a munkatársa. Pályafutása nem volt zökkenőmentes, jó

A
Rimaszombati
Műszaki,
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 36 diákja
március második felében Budapesten járt a „Határtalanul” projekt keretében. Hasonló iskolákat
látogattak meg, mégpedig a Katona József és a Eötvös Lóránd
Műszaki Szakközépiskolákat.
A „Katonában” informatikusokat,
gépészeket és adminisztratív munkaerőket, az „Eötvösben” informatikusokat és gépészeket képeznek.

Mács József 85 éves

újságíróként mind az 1956-os
magyarországi, mind az 1968-as
csehszlovákiai folyamatok nyomot
hagytak rajta. Az Új Szóból mennie kellett, de jött a Szabad Földműves, később A Hét, de Mács az
újságírói munkája mellett képes
volt arra, amire csak kevesen, töretlenül működtette szépírói pályáját is. Első „kötete” egy szlovák
nyelvű antológia volt, amelyben
olyanok társaságában jelentek meg
szatírái, mint Karinthy, Móricz
vagy Mikszáth. Az első önálló
kötete viszont, amely szintén humoros írásait tartalmazza, 1955ben látott napvilágot, Vég nélküli
gyűlés címmel, s falusi szatírákat és
történeteket tartalmazott. Az igazi
sikert azonban az 1961-es önéletrajzi jellegű a Kamasz hozza meg a
számára, amelyben első alkalommal
tér vissza szülőföldjére, Gömörbe.
Ekkoriban még a rövidebb műfajt
is műveli, 1964-ben Megbillen az
ég című kötetében teszi közzé a novelláit, de szép lassan előtérbe kerül
életében és művészetében a regény.
Már ekkor sokat foglalkozik riportjaiban a Csehországba kitelepítettek

(el)sorvadásával,
anyanyelvük
elvesztésével, s a Prágai Tavasz forgatagában jelenhet meg az
Adósságtörlesztés című regénye,
amely a második világégést követő
évek traumáit láttatja eleven erővel.
„Elődeink bűnéért ne verj minket” –
mondatja ki egyik hősével Mács, de
mintha szavai nem igen találtak volna meghallgatásra a későbbiekben
sem. A „nagy szocialista bevonulás”
után Mács is állástalanul marad, s
közlési jogát is megvonják, s csak
1978-ban jelenhet meg következő
regénye, a Kétszer harangoztak, s
ezt követi az 1980-as Szélfúvásban. Ez utóbbi hőse, Hargitai Gergő
tragikus sorsa is példázza, hogy az
identitás elvesztése tudatvesztéssel
is jár. 1982-ban jelenik meg A vesztes című kisregénye, amely ismét
visszatér gyermekkora világába,
ahogy a korábban írt, de a megírása
idején betiltott Égig érő palatábla
is. 1987-ben, még a rendszerváltás
előtt jelent meg a Temetőkapu
című regénye, s a fordulat után tetralógiában írja meg édesapja hathatós segítségével az Öröködbe,
Uram című regényciklusát, amelyet

Tapasztalatok „Határtalanul”
E projekt célja egy közös munka
elkészítése volt. Mindkét iskola
az informatikát választotta szakterületként, melyet más-más oldalról mutattak be. A rimaszombati
tanulók között voltak informatikusok, gépészek, elektronikusok,
autószerelők és cukrászlányok is.
A „Katonában” Android operációs
rendszerű programokat fejlesztettek. A diákok megismerték
azokat az alapműveleteket, melyekkel telefonjukra vagy táblagépükre

szórakoztató- és játékprogramokat
telepíthetnek. Az informatikusokon
kívül ezzel a tevékenységgel aztán a
többiek is sikeresen megbirkóztak.
A szakmai foglalkozások után
a diákok városnézésre indultak.
Budapest szépségeit gyalogos
városnézésen, autóbusz – és hajókiránduláson is megcsodálhatták. Szabadidejükben futballtudásukat is összemérték diákjaink a
vendéglátókkal, ahol viszont 3:2
arányban alulmaradtak. Az „Eöt-

gyakorlatilag a gömöri magyarság
XX. századi történeteként is olvashatunk.
Mács József ma sem pihen, szinte
évente jelenik meg egy-egy műve,
a Trianon harangjai és a Bolondok
hajóján után 2014-ben Miskolcon
jelentette meg Az elcsatolt vagon
című regényét, amelyben eslő
regényéhez hasonlóan ismét visszatér Csehországba, a negyvenes
évek második felében kitelepített
honfitársaink közé. Ahogy a regény
fülszövegében olvashatjuk: „ Mács
József a tőle megszokott, sallangmentes, egyszerű képi eszközökkel
megjelenített, drámai telítésű történetmondása fittyet hány a változó
irodalmi divatokra, a szövegközpontú,
történetnélküli
próza
uralmára… Mács egy különös kategóriát teremtett a kortárs magyar
prózában: az abszurd realizmust”.
A szlovákiai magyar irodalom és
újságírás egyik legjelesebb alkotójáról nem feledkeztek el szülőfalujában sem, április 23-án és 24-én,
kétnapos ünnepség-sorozat keretében köszöntik földijei, amelyhez mi
is tiszta szívből csatlakozunk.

Juhász Dósa János

vösben” a diákok számítógépes
hálózatot építettek. Elkészítették a
kábeleket és a sikeres csatlakoztatás
után a számítógépeken blogokban
számoltak be az eltöltött napok
élményeiről. Sajnos e csapat diákjai
is 6:5 arányú vereséget szenvedtek
a pesti diákoktól.
A rimaszombati diákok számára
nagy élmény volt az egyórás dunai
hájókirándulás. Megismerkedhettek
az itteni hajózás fejlődésével és fontosságával. Sok diák először élte át
a nagyváros zaját. Kipróbálhatták a
metrót és megismerték a villamosok
világát. Hazafelé még megtekintették a gyönyörű környezetben
fekvő gödöllői kastélyt, mely a régi
történelmi időket varázsolta elő.
A budapesti ismerkedés és munka
áprilisban folytatódik, amikor is
a rimaszombatiak látják vendégül
mindkét iskola diákjait.
fp

Remekeltek a Tompa Református Gimnázium diákjai

Az elmúlt hetekben rendezték
meg a matematikai és fizikai
olimpiászok
járási
fordulóit
Rimaszombatban,
amelyeken
remekül szerepeltek a Tompa
Mihály Református Gimnázium
diákjai.
A fizika olimpiász járási fordulója a
8. és 9. évfolyamos diákok számára
március 16-án zajlott Rimaszombatban, amelyen mindössze négyen
indultak. A Tompa Mihály Reformá-

tus Gimnáziumot Czeglédy Botond
(III.O) képviselte az F kategóriában,
a nyolcadik évfolyamosok között.
Botond a nagyon igényes feladatsort
eredményesen megoldotta és első
helyen végzett. A fizika olimpia járási bizottsága eredménye alapján a 9.
évfolyamosok győztesével együtt
benevezte az április 13-án megrendezett kerületi fordulóra is. Mivel
kerületi fordulót csak a 9. évfolyam számára rendeznek, Botondnak

rövid idő alatt el kellett sajátítania a
9. osztályos fizika tananyagát is.
A 65. alkalommal megrendezett
matematikai olimpiászon április
5-én a Z6 (húszan, közülük 12 eredményes megoldó), Z7 (tizenkilencen, közülük négy volt eredményes)
és Z8-as (tíz versenyző, köztük öten
voltak eredményesek) kategóriában
tizenegy alapiskolából negyvenkilencen mérték össze a tudásukat.
A Tompa Mihály Református

Gimnáziumot a versenyen hatan
képviselték, köztük öten sikeresek
voltak, a Z6 kategóriában Makši
Samuel Richard (I.O) az első helyen, míg Czeglédy Levente (I.O) és
Hizsnyan Bálint (I.O) a második helyen végzett, s mindössze két ponttal
maradt el mögöttük Czégény Anikó
(I.O). A Z8 kategória győztese Czeglédy Botond (III.O) lett.
A diákokat Máté Szilvia tanárnő
készítette fel a versenyre.
jdj

Gömöri Hírlap
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XXV. Tompa Mihály Országos Verseny műsorterve (április 28-30.)
Április 28. – csütörtök
16.00 Az élet szép – rimaszombati
képzőművészek kiállításának megnyitója a Ganevia Galériában
17.30 Koszorúzás Tompa Mihály
köztéri szobránál
18.30 XXV. TMOVPV ünnepélyes megnyitója a színházteremben
A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd – Soóky László monodrámája Benkő Géza előadásában
Április 29. – péntek
8.00 - Döntők
I. és III. kategória (vers,
II. kategória) próza –
esztrádterem
I. és III. kategória (pró
za, II. kategória) vers –
gömbterem
IV.- V. kategória/vers,
próza – bábterem
8.00 VI. kategória – verséneklők –
döntő/színházterem

10.00 tól városnézés
kisvonattal (indulás óránként a kultúrház elől)
11.30-13.30 ebéd folyamatosan
14.00 VII. kategória technikai próba/színházterem
16.30 - 18.00 Vacsora
18.30-.Fogadás a pedagógusok
részére
közben: foglalkozások a
gyerekeknek (esztrádterem)
19.30 Mosolycsokor Heltai Jenő
írásaiból – Csendes László
színművész előadása
Kicsi Hang koncert (színházterem)

Április 30. – szombat
9.00 VII. kategória – lírai színpadok seregszemléje (színházterem)
9.00
Nyilvános
szakmai
értékelések:
I. és III. kategória/vers,
II. kategória/próza –
esztrádterem
I. és III. kategória/ próza,
II. kategória/vers – 		
gömbterem
IV.-V.
kategória/vers,

10.00

Kézműves-foglalkozás a
Művelődési Ház előcsarnokában a Motolla Műhellyel

11.30-13.30 Ebéd
13.00 VII. kategória/lírai színpadok
szakmai értékelése (balett-terem)
14 .30 Csavar Színház: Az ördögbeee!!! (esztrádterem)
16.00 Flashmob a Művelődési
Ház előtti téren
17.00-18.30 Vacsora
19.00 Mindenki színpada:
Eredményhirdetés, díjkiosztó gálaműsor
Kapcsolódó rendezvény:
Kiállítás a XV. Ferenczy István Országos Képzőművészeti
Verseny díjnyertes munkáiból

Április 25-ig lehet
jelentkezni az FLB-re

Negyedik évadához érkezett a
felvidéki labdarúgó-bajnokság,
amely a magyar amatőr focit és
játékosokat országosan összekapcsoló rendezvénnyé nőtte ki
magát.
A bajnokság alapszakaszának fordulóit április 26. és június 24. között
rendezik. A bajnokságra 8-15 fős
csapatok jelentkezését várják,
amelyek az adott város vagy falu
magyar nevét használják. Tekintettel arra, hogy a bajnokságot a Via
Nova szervezi, a csapatok játékosai közül legalább három fő a Via
Nova tagja kell legyen, kivéve,
ha nincs Via Nova alapszervezet
az adott településen. Az a csapat,
amely nem teljes nevezési névsort
ad le, az alapszakasz folyamán
legfeljebb három további játékossal töltheti fel 15 tagúra a keretét.
Az alapszakasz során minden

próza – bábterem
VI. kategória/		
verséneklők – balettterem

kb. 21.30 Fesztiválklub – benne:
Slam Poetry

régióban 3-5 csapat méri össze az
erejét, és a csoportok győztesei
jutnak tovább. A tervezett régiók
a következők: Bodrogköz és
Ung-vidék, Bódva völgye, KeletGömör, Nyugat-Gömör, Nógrád,
Ipoly és Garam mente, Zoboralja, Nyitra és Zsitva völgye, Vág
völgye, Duna mente, Csallóköz
és Mátyusföld, ill. Pozsony.
A mérkőzéseket a kispályás futball szabályai alapján bonyolítják
le, 4+1 vagy 5+1 fős csapatokkal,
a meccsek hossza pedig ettől függően 2×12 vagy 2×15 perc.
Jelentkezni április 25-ig lehet a felvidekifoci@gmail.com
email címen, illetve Farkas Attila
főszervezőnél, vagy a Via Nova
ICS régiós elnökeinél. Nevezési
díj nincs. A döntő időpontjáról és
helyszínéről a szervezők a későbbiekben tájékoztatnak.

Rimaszombatban is várja
az X-faktor a tehetségeket

Dunaszerdahelyen, Rimaszombatban,
Érsekújvárott
és
Kassán várják a tehetségeket.
A rimaszombati válogatóra május 8-án, vasárnap 14.00 órától
kerül sor a Tompa Mihály
Alapiskolában.
2016-ban visszatér az X-Faktor az RTL Klub képernyőjére.
Az elmúlt évek legnépszerűbb hazai énekes tehetségkutatójára már
javában keresik a versenyzőket.
A műsor szerkesztői Felvidékre is
ellátogatnak: Dunaszerdahelyen,
Rimaszombatban, Érsekújvárott

és Kassán várják a vállalkozó szellemű énekeseket. Az RTL Klub
képernyőjére egy év kihagyás után
visszatérő tehetségkutató showműsor 2016-ban minden eddiginél
nagyobb, összesen 27 millió forintos nyereménnyel jutalmazza majd
az év legjobb hangját. A jelentkezőknek érdemes több számmal
is készülni a castingra, és a hozzájuk tartozó zenei alapot magukkal
vinni pendrive-on vagy CD-n a
helyszínre.
A meghallgatásokról bővebb információt a mellékelt plakátokon,
a legfrissebb híreket pedig a helyszínekhez kapcsolódó Facebook-oldalakon találják meg az
érdeklődők. A műsorra az rtlklub.
hu/xfaktor2016 oldalon, illetve
Instagramon keresztül vagy akár
SMS-ben is lehet jelentkezni.

Április 23.:
Panter Cup 2016 Nyustyán

A rimabrézói Önkormányzat és
a helyi tűzoltóegylet 5. alkalommal rendezi meg április 23-án,
szombaton a nyustyai tornateremben az id. Miroslav Rosiar
emlékére kiírt teremfocitornát.
Jelentkezni április 22-ig lehet.
A rajtdíj 20 euróba kerül, amelyet
a helyszínen kell a csapatoknak
befizetni. Egy-egy mérkőzés 2x10
percig tart majd, egyszerre 4+1

játékos léphet pályára.
A prezentációra 08.00 és 08.30
óra között kerül sor, az első
mérkőzést 09.00 órától rendezik.
A kiértékelésre kb. 15.30 órakor
kerül sor.
Bővebb infó: Dušan Stieranka,
tel.: 0904/511 721, 047/549 52 38
vagy a d.stieranka@gmail.com
e-mail címen
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Öt vereség után végre győzelem

Legutóbb szeptember 26-án
győzött a rimaszombati MŠK
II. ligás labdarúgó csapata,
méghozzá éppen az iglóiak ellen
idehaza 1:0 arányban. A csapat a legutóbbi öt mérkőzését
elveszítette, sőt az új edzővel,
Vladimír Goffával még pontot
sem szerzett. Most végre megtört
a jég, s az eneszkeiek ellen elszenvedett 1:0-s idegenbeli vereséget
követően az iglóiakat sikerült
legyőzni, sőt a rimaszombatiak
három gólt rámoltak be az ellenfelük kapujába.
Nagyon akarta a győzelmet a
hazai csapat, s már a 4. percben
megszerezte a vezetését, amikor
Vargic beadását Petrán fejelte
Gáborčík kapujába. A 20. percben

Kemény hibázott gólhelyzetben, a
36. percben viszont már betalált a
vendégek kapujába. Hellyel-közzel
veszélyeztettek a vendégek is, de
Brza minden esetben a helyén volt.
A második félidőben feltámadtak

az iglóiak, s több alkalommal is
veszélyeztették Brza kapuját, Djontu Gouni és Lipták is kecsegtető
helyzetben hibázott. A rimaszombatiak részéről Almaský veszélyeztetett, majd a vendégtámadások

közepette a 67. percben Lupták
egy ellentámadásból megszerezte
a rimaszombatiak harmadik gólját is, s ezzel végérvényesen el is
dőlt a mérkőzés. Bár az iglóiak
még szórványosan veszélyeztettek,
Lipták és Kováč is szépíthetett volna, ez csak a 84. percben sikerült
Baldovskýnak, beállítva a 3:1-es
végeredményt. Az MŠK csapata 9
ponttal továbbra is az alsóházi rájátszás utolsó helyén áll.
Az MŠK az alábbi összeállításban lépett pályára az iglóiak ellen: Brza–Gazda, Rudiuk, Nemergut, Morháč (90. Hriň)–Almaský,
Petrusz, Petrán, Vargic, Lupták
(83. Balog)–Kemény (65. Forlandsaas).
jdj, fotó: gecse

Hárman is a dobogó
tetejére állhattak Divényben

Április 9-én rendezték meg a
Divényi vár körül a Szlovák
kupa 3D 2. fordulóját, amelyen a
rimaszombati Bástya Íjász Klub
versenyzői közül Kormos Viktória, Dávid Márta és id. Lévay
Tibor is az első helyen végzett.
A hazai rendezők kellemes pályát
építettek kihasználva a vár és
környékének minden adottságát.
28 3D-s célt állítottak fel, ameAz ötödik helyen végzett a Közép-szlovákiai Ligában a rimaszombati
lyen remekül teljesítettek a Bástya
FCB floorballcsapata.
Íjász Klub versenyzői is. Kormos
Viktória HU junior kategóriában,
Dávid Márta PBHB veterán kateSoros hirdetés:
• Fuvarozást vállalok Ausztriába (gondozónők) és Csehországba. góriában, valamint id. Lévay Tibor
HU veterán kategóriában az első
0915 151 382 					
GH-17/16
helyen végzett, míg Beník Daniel

HU veterán kategóriában harmadik
lett. Dancs Gergely ezúttal nem jutott fel a dobogóra.
jdj

Hirdetés:

GH-013

Anketa Gemerské zvesti - Gömöri Hírlap
sme zvedaví na váš názor...

Gömöri Hírlap – Gemerské zvesti ankét

Na základe požiadavky poslancov MsZ sa na vás obraciame

S kérjük, válaszoljanak a kérdéseinkre!

s týmito otázkami:

Chcete aby mesto naďalej vydávalo
mestské noviny Gemerské Zvesti Gömöri Hírlap?
Chcete aby boli doručované do všetkých
schránok domácností zdarma?

Áno

Áno

Kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére is...

Nie .

Nie .

Ďakujeme za váš čas.

Vyplnenú anketu vás prosíme odovzdať do 31.mája 2016
na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote
• v podateľni, Svätoplukova 9, Rim. Sobota (prízemie)
• v TIC –Turistické informačné centrum, Hlavné nám. 2,
Rim. Sobota (prízemie)

Szeretné, hogy a város a továbbiak
során is megjelentesse a városi
lapokat?
Szeretné, ha a városi lap a továbbiakban
is ingyenesen jutna el minden
háztartásba?

Igen

Nem .

Igen

Nem .

Köszönjük, hogy időt szentelt ránk.
A kitöltött ankétot kérjük, hogy május 31-ig küldjék az
alábbi címre:
• Városi Hivatal, Iktató, Svätopluk u. 9, Rimaszombat
(földszint)
• Turisztikai Információs Központ – Rimaszombat,
Fő tér 2. (földszint)

