Az elmúlt napok
margójára

Rimaszombat ünnepnapjai elé

Május valójában a szerelmesek hónapja,
de Rimaszombat is május első napjaiban
ünnepli a születésnapját. A város, amelynek
első írásos említése 1270-ből való, s amelyet
Károly Róbert 1335 május 5-én ruházott fel
városi kiváltságokkal. A kivételes esemény
emlékére minden évben ezen a napon tartjuk a Városnapot.
A jeles nap évente lehetőséget kínál arra, hogy
köszöntsük szeretett városunkat, s kívánjuk
neki, hogy tovább fejlődjön és virágozzék, s
legyen szívélyes és barátságos otthona ezentúl
is az itt lakóknak.
Az idei Városnapokat május 5-én és hatodikán tartjuk. Reméljük, hogy az időjárás
is kedvezni fog, s minden városlakó, valamint azok, akik ellátogatnak városunkba, jól fogják érezni magukat, s a kínálatból
találnak a maguk szórakozására valót. Mivel
születésnapot ünneplünk, a képviselő-testület
ünnepi ülésén szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, munkásságát és szorgalmát,
akik a közéletben, a kultúrában avagy a sport
területén kiemelkedőt alkottak az elmúlt évek-

ben-évtizedekben, s hozzájárultak a város fejlődéséhez.
Számomra, ahogy a képviselő-testület tagjai
számára is nagy megtiszteltetés, hogy olyan
önfeláldozó emberekkel élhetek és dolgozhatok együtt, akik szívből és sokszor ellenszolgáltatás nélkül teszik a dolgukat és segítik
a város lakóinak az életét. Ahogy az elmúlt
években, így az idén is átadjuk a Városdíjakat és a polgármesteri elismeréseket, s ezáltal
is üzenjük a város lakóinak, hogy igenis érdemes lokálpatriótának lenni, s megmaradni
ebben a sokszor elátkozott és elfelejtett, mégis
nagyon gazdag történelmi hagyományokkal
rendelkező régióban. Idén az ünnepi testületi
ülésre meghívjuk az összes eddigi díjazottat,
ezzel is jelezvén, hogy az összefogásra igenis
szükség van, s e különleges történelmi időkben
csak együtt lehetünk sikeresek.
Köszönet mindenkinek, aki akár idehaza, akár
a nagyvilágban, lehetőségei szerint tett ezért a
városért, öregbítvén annak jó hírét.
JUDr. Šimko József

polgármester

Érdekes kérdéssel szólított
meg a minap az egyik kereskedelmi televízió, amely
a város jelenlegi aktivitásaira volt kíváncsi. Ezzel
kapcsolatban jutott eszembe, hogy akár ezt a rovatot
is fel lehetne használni a
polgárok tájékoztatására,
hisz annyi minden történik mostanában a
városban, hogy az el sem fér a lap hasábjain.
Valószínűleg nincs olyan a városban, aki ne
szerzett volna már tudomást az utcák aszfaltozásáról, a járdák felújításáról, a Tompa Mihály tér revitalizációjáról már nem is szólva.
Viszont a temető bővítéséről, a felsőpokorágyi
csatornázás és konténertisztító előkészületi
munkálatairól, ahogy az egyes városrészekbe tervezett játszóterek kiépítésének
előkészületeiről, a dúsai kultúrház vagy a városi tekéző felújításáról eddig valószínűleg nem
sokan hallottak. Kisebb nyilvános érdeklődés
övezi a még januárban kiírt igényfelmérést a
Hostinský utcára tervezett 34 lakásos bérház
iránt, amelyekre már eddig több mint 50
család érdeklődött. A felfokozott érdeklődés
miatt tárgyalások folynak az egykori Iskola
utcai kollégium egyharmadának átépítéséről
is, ahol további 32 kisgyerekes család kaphatna elhelyezést. Kevés sajtófigyelem kísérte
a Rozsnyói utcai Óvoda kibővítését is, ahol
az iskolaügyi minisztérium 45 ezer eurós
támogatásának köszönhetően sikerült egy ötödik osztályt is nyitni, ahogy a napokban adtuk
át a Hostinský Alapiskolában az új multifunkciós sportpályát is, amelyet 80 ezer eurós
támogatásból (fele-fele alapon a kormány és a
város támogatásával) sikerült felépíteni.
De ezek csak a városi aktivitások csekély
hányadát képezik, amelyekre szerettem volna
most és itt felhívni a figyelmet. Mindezek mellett készülődünk az idei Városnapokra, s aki
részt vett már egy ilyen volumenű rendezvény
előkészítésében, az tudja, mennyi munkával
is jár mindez. A képviselő-testület ünnepi
ülése, a külföldi testvérvárosok küldöttségeinek fogadása, a számos kulturális rendezvény
összehangolása, a kétnapos vásár – nos, mindez több tíz ember felelősségteljes munkáját
követeli meg.
Még szerencse, hogy nincs belőlük hiány, s
nem kell szégyenkeznünk a munkájuk miatt.
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Városdíj 2016: Oľga Bodorová, Korcsog Péter és
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület

A
rimaszombati
Városi
Képviselő-testület
áprilisi
ülésén döntött a Városdíjakról és szétosztotta a sportegyesületeknek szánt idei
támogatást is.

A testület menetrend szerinti áprilisi ülésén szokásos vagyonjogi
kérdések mellett beszámoló hangzott el a helyi utak állapotáról,
titkos szavazáson döntöttek az
idei Városdíjakról, s elosztották a
helyi sportegyesületekre szánt idei
támogatást is. A napirendi pontok
között szerepelt a beszámoló a
városi erdők állapotáról sem, de a
helyi erdőket kezelő LES KORP
Kft. egyik képviselője sem érkezett
meg az ülésre.
A legnagyobb érdeklődés természetesen a Városdíjak megszavazását kísérte, amely programpontot az ülés végére napolták el a
városatyák. Kilenc személyt illetve
szervezetet jelöltek, közülük a
legtöbb jelölést az idén hetvenéves
rimaszombati születésű, jelenleg
Svájcban élő írónő, Ilma Rakusa
kapta. Őt négyen jelölték, három
magánszemély és az egyik szakbizottság. Két jelölést kapott Páko
Mária és a Gitáros Sokk, akiket
többek között a Magyar Közösség
Pártja jelölt. Ketten jelölték a
Gömör-Kishonti
Múzeum
igazgatónőjét, Oľga Bodorovát és
in memoriam Gejza Laczkot is, aki
a vokális kvartett oszlopos tagja
volt haláláig. A képviselők titkos
szavazással döntöttek, a legtöbb
szavazatot, szám szerint tizennyolcat Oľga Bodorová kapta, 17 szavazatot kapott az idén hatvanéves
Korcsog Péter pszichoterapeuta,

a helyi kórház főorvosa, akit az
egyik szakbizottság jelölt, s 14
szavazattal a B. Kovács István
vezette Gömör-Kishonti Múzeum
Egyesület lett a harmadik befutó,
amelyet az egyik tavalyi Városdíjas, Erdélyi Géza nyugalmazott
református püspök javasolt.
Az egyesület 1991-ben alakult újjá,
s jelenleg a Gömör-Kishonti Téka
mellett az 1999 óta megjelenő
Gömörország című negyedévi
folyóiratot gondozza.

Közel 37 ezer eurót osztottak
szét a sportegyesületeknek

Főző Zsolt, az Iskolaügyi-, kul-

turális-, ifjúsági- és sportbizottság
elnöke nyújtotta be a javaslatot a
helyi sportegyesületeknek szánt
idei támogatásról. A költségvetésben (a futballon kívül) 40 ezer
eurós támogatást hagytak jóvá, s a
mostani döntéssel 36 700 € került
a batyi sportklubok kasszájába.
A maradék összeget tartalékolták,
amennyiben az év folyamán váratlan kiadások merülnének fel. A vita
elején Šimko József polgármester
elmondta, hogy míg 2010-ben
mintegy 13 ezer € jutott a sportegyesületeknek, ez az összeg az akkorinak szinte háromszorosa.

Az idén 32 egyesület kért
támogatást, bár voltak képviselők,
akik sokallották a támogatandó
klubok számát, és sokkal szigorúbb kritériumokat szabtak volna meg. Főző Zsolt Ivan Hazucha
felvetésére elmondta, hogy csak
azokat a klubokat támogatták, amelyek el tudtak számolni a tavalyi
támogatással, de figyelembe vették
azt is, mekkora a tagságuk, s milyen éves tevékenységet folytatnak.
A testület végül némi módosítással
az eredetileg beterjesztett javaslatot fogadta el, így a VK Slovan
röplabdázói 6 700, a HKM hokisai 7 500, a Lokomotíva birkózói
és cselgáncsozói 2-2 ezer, a TJ
Mladosť cselgáncsozói és asztaliteniszezői 2,5-2,5 ezer, az úszóklub
1 200, a magyar cserkészek 700, a
Bástya Íjász Klub 800 eurót kap a
várostól.
A testület következő, ünnepi
ülésére a Városnapok keretében,
május 5-én, csütörtökön kerül sor
16.00 órától a Városi Művelődési
Központban, ahol átadják az idei
Városdíjakat és a polgármester
elismeréseit.
jdj, fotó: gecse

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 a Városi Hivatalban, a Svätopluk u. 5.
szám alatt lehet kiváltani. 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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Új kormánybiztosokat
választott a kormány

Bukovszky László lesz az új
kisebbségi kormánybiztos, míg
Anton Marcinčin fog foglalkozni
Szlovákia elmaradott régióival.

A Most-Híd jelöltje azt a Mária
Jedličkovát váltja, akit A. Nagy
László lemondása után, 2013 augusztusában Robert Fico miniszterelnök
ideiglenes
jelleggel
nevezett ki a posztra. Bukovszky
számára nem lesz ismeretlen a
kormányhivatal, korábban volt
osztályvezető és főosztályvezető
is a hivatalban. Az elmúlt két évben a Most-Híd ombudsmanjaként
dolgozott.
Az új kisebbségi kormánybiztos elmondta, három prioritást
tűzött ki maga elé: a kisebbségi
nyelvhasználat kiszélesítését, a
Kisebbségi Kulturális Alap létrehozását, valamint a kisiskolák
megmentését.
„Meggyőződésem,
hogy
a
kisebbségi kormánybiztos hivatalának és a kisebbségi bi-

zottságnak is be kell kapcsolódnia
a kisiskolák megmentésének folyamatába. Az egyik legfontosabb feladatunk ugyanakkor a Kisebbségi
Kulturális Alapról szóló törvény
kidolgozása lesz” – közölte Bukovszky. Úgy számolnak, hogy a
törvény 2018. január 1-jétől lép
majd érvénybe. Ez azt jelenti, hogy
idén ősszel a parlament elé kell
kerülnie a törvénytervezetnek. Bukovszky László 1966-ben született
Vágsellyén. 35 évesen diplomázott
Pozsonyban a Comenius Egyetemen levéltáros, történész szakon, 2007-ben kisdoktori (PhDr.)
vizsgát tett. A somorjai Fórum
Kisebbségkutató Intézetnek adatbankja szerint – aminek egyben
munkatársa is – dolgozott a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei
Fióklevéltárában, a Nemzeti Emlékezet Intézete Levéltári Főosztályán, a csehországi Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárában.
Külön kormánybiztos foglalkozik
ezentúl Szlovákia elmaradott
régióival. Anton Marcinčin, az új
biztos volt már kereszténydemokrata (KDH) parlamenti képviselő,
a Smer parlamenti képviselőinek
tanácsadója, most a Sieť politikai
tömörülés által delegált miniszterrel fog együttműködni. Iveta
Radičová kormányzása idejében
a KDH gazdaságért felelős alelnöki pozícióját töltötte be. Miután

kilépett a KDH-ból, Peter Kažimír
(Smer) és Robert Kaliňák (Smer)
tanácsadójaként működött tovább.
A kormánybiztosi pozíciójából
kifolyólag a közlekedésügyi tárca
vezetője, Roman Brecely (Sieť)
lesz a fő együttműködő partnere.
Az elmaradott járások listáján, melyek állami támogatást kaphatnak,
jelenleg 12 közigazgatási egységet
neveztek meg. A Munkaügyi Központ weboldalán közzétett hivatalos listára felkerült a Losonci, a
Poltári, a Nagyrőcei, a Rimaszombati, a Nagykürtösi, a Késmárki, a
Szvidniki, a Kisszebeni, a Varannói, a Rozsnyói, a Tőketerebesi és a
Szobránci járás. A kormánybiztosnak a legtöbb munkája a felsorolt
régiókban lesz. Az ígéretek szerint e járásoknak már idén előnyös
feltételek mellett nyújt segítséget
az állam.
www.felvidek.ma/jdj

A hónap műtárgya a Gömör-Kishonti Múzeumban:
Mednyánszky László levelei Gömöry Olivérnek

Májusban A hónap műtárgya a
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban Mednyánszky
László festőművész Gömöry Olivérnek írott levelei lesznek.
Nyolc, köztük hét német és egy

magyar nyelvű levél kerül kiállításra, amelyet Mednyánszky Serkében élő barátjának, Gömöry Olivérnek címzett valamikor a 19.
század végén illetve a 20. század
elején. A levelek többnyire Budapesten születtek, s az ún. Gonda-házból íródtak, ahol Mednyánszky a műtermét bérelte.
A hét német nyelvű levél ún. Kurrentschrift betűtípussal íródtak, s

ezekben Mednyánszky Gömöryt
„Kedves Kígyóm”-ként szólítja
meg, míg a magyar nyelvű levélben
Kedves Oli a megszólítás. Mednyánszky több alkalommal is járt
Serkében, Gömöryék vendégeként,
ahol az egykor budapesti hivatalnok Gömöry Olivér (akit íróként is
számon tart a magyar irodalom) és
felesége, Gömöry Margit színésznő
vendége volt. 		
jdj

Beiratkozás az óvodákba
május 02. és 06. között

Rimaszombat Városa értesíti az óvodáskorú
gyerekek szüleit, hogy az óvodai beiratkozásokra
a 2016/2017-es tanévre az egyes rimaszombati
óvodákban május 02. és 06. között kerül sor.
Minden óvoda nyílt nappal várja a leendő óvodásait
és annak szüleit, amelyekre az alábbi időpontokban
kerül sor:
Daxner utcai Óvoda: május 03.
Dobšinský utcai Óvoda: május 04.
Hatvani utcai Óvoda: május 04.
Rozsnyói utcai Óvoda: május 03.
Halász utcai Óvoda: május 04.
Rima-lakótelepi Óvoda: május 03.

Föld napja 2016

Városunkban sem feledkeztek meg április 22-én a Föld napjáról, az
iskolák mellett a cserkészek is részt vettek környezetük szépítésében;
szemetet gyűjtöttek és fát ültettek.
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D. Kovács
József
is elment

Életének ötvenkettedik évében elhunyt D. Kovács József
újságíró, a Pátria rádió
szerkesztője, akit szülőfalujában, Dobfeneken helyeztek
örök nyugalomra.
D. Kovács József 1964. október 9-én született Dobfeneken,
alapiskolába Almágyba, majd
Ajnácskőre járt. A füleki gimnáziumban érettségizett, diplomát
a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett, újságírói szakon.
Az egyetem elvégzése után az
Új Ifjúság munkatársa lett. 19911999 között az Ifi majd a Heti
Ifi főszerkesztője volt, később
a Mai Lap munkatársaként dolgozott. 2000-től volt a Pátria
Rádió szerkesztője. De több alkalommal helyettesítette Molnár
Juditot is a Szabad Újság élén,
ahogy rendszeresen publikált a
felvidek.ma portálon is. Saját
kötete, gömöri és nógrádi népmesék és anekdoták gyűjteménye,
Gallértalan köpönyeg címmel
1995-ben jelent meg a Microgramma kiadó gondozásában.
Több könyv, többek közt szeretett
barátja, földije, Farkas Ottó
könyveinek szerkesztését is ő
végezte.
A Pozsony melletti Magyarbélen
élt, de Gömörhöz és szülőfalujához, Dobfenekhez hűségesen
ragaszkodott. Aktív tagja volt a
Csemadoknak, lakhelyén, a magyarbéli alapszervezetben több
rendezvény
megszervezése
fűződött a nevéhez.
Amint Farkas Ottótól megtudtuk,
bár egy ideje betegeskedett, a
múlt héten még műsort vezetett,
s halála napján készült kórházba
egy műtéti beavatkozásra.
A szlovákiai és a gömöri magyarság az egyik legjobb és
legfelkészültebb
újságíróját
veszítette el egy olyan időszakban, amikor maga a szakma
egyre mélyebb válságban van, s
nagyítóval is alig találni újságírót.
Béke poraira!
jdj
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Performansz és madárcsicsergés áprilisban

Ha április, akkor 2016-ban is Via Nova bál Rimaszombatban. Az idei
sztárvendég a Matyi és a Hegedűs szombathelyi mulatós dance duó volt,
amely több száz bálozónak nyújtott felejthetetlen élményeket.

Új multifunkcionális sportpályájával gazdagodott Rimaszombat, a Szövetkezeti utcán a Hostinský Alapiskola területén fele-fele arányban állami
és városi pénzből (40-40 ezer €) 620 diák vehette használatba a 40x20
méteres játszóteret.

Csank Katalin kezdeményezésére aprók és nyugdíjasok is verset mondtak
és posztoltak április 11-én, a Költészet napján Rimaszombatban.
A Csemadok helyi szervezetének új kezdeményezése nagy sikert aratott,
s reméljük, hogy folytatása következik.

A Városi Művelődési Központban a Föld napján a cseh Lenka Filipová
adott a barátaival teltházas koncertet.

Nincsen tavasz madárcsicsergés nélkül, Gömör-Kishonti Múzem madárhang-felismerő tanfolyam nélkül. Gálffy Mónika ornitológus jóvoltából, aki benevezett, az
számos, a környezetében is előforduló madár hangjával megismerkedhetett.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és mitter

Gömöri Hírlap

Ilma Rakusa, Szászi Zoltán
és a többiek a Nemzetközi Könyvfesztiválon

Minden eddigi rekordot megdöntött a XXIII. Budapesti
Könyvfesztivál a Millenárison.
Több mint 200 új kötet, 600 szerző, 400 program és sok-sok ezer
néző a mérlege a rendezvénynek,
amelynek
idei
díszvendége
Szlovákia és Jostein Gaarder
norvég író voltak. Nem hiányoztak a rimaszombatiak sem, Ilma
Rakusa mellett Szászi Zoltánnal és számos rimaszombati
érdeklődővel is találkoztunk a
négy nap alatt.

A másik idei díszvendég Szlovákia, mintegy negyven új kötet
jelenik meg, szlovák irodalmat az
elmúlt ötven évben nem adtak ki
ilyen terjedelemben, mint most.
Antológiák, vers- és prózakötetek
hirdetik a szlovák irodalom fontosságát, s ahogy a szlovák stand
közös szókincsünkből összerakott
díszlete jelzi, szinte minden összeköt bennünket. Mégis, ahogy Kiss
Gy. Csaba művelődéstörténész
jelzi egy minapi interjújában, alig
veszünk tudomást egymásról.

Magyarország könyvnagyhatalom,
ahol évente legalább két alkalommal (áprilisban a könyvfesztiválon,
júniusban az Ünnepi Könyvhéten)
összezsúfolódnak az irodalom rajongói. Valószínűleg nincs még egy
közép-európai nemzet, ahol ekkora
megbecsülése lenne a szép szónak.
Hogy ereje mennyi van, az persze
más lapra tartozik.
A könyvfesztiválra nem is olyan
könnyű bejutni, kollégámmal percekig várunk az ajtóban, míg végre
sikerül karkötőt kapnunk, s az 500
forintos belépőjegy akár vissza is
térül, hisz le lehet vásárolni. Ilyen
gondjuk egyébként a látogatóknak
nincs, ugyanis minden stand előtt
tömeg áll, egy-egy dedikálásra
néha több száz fős tömeg is összejön. Grecsó Krisztián, Esterházy
Péter, Nádas Péter, Nemes Jeles
László és az idei díszvendég, a Budapest Nagydíjas Jostein Gaarder a
legkapósabb, de szinte minden írót
megtalálják a hódolói.

A négy nap alatt a szlovák irodalom szinte minden jelese megjelenik, Vilikovskýtól Dušeken át az
elsőkötetes losonci Peter Balkoig.
Ez utóbbi a fesztivál keretében
16. alkalommal megrendezett Európai Elsőkötetesek Fesztiválja
szlovákiai vendége, akinek a tavaly
megjelent Vtedy v Lošonci (Anno

Lošoncon) című kötete komoly
szakmai sikert aratott, s az egykori kétnyelvű, ma már nem létező
„Lošoncot” adja vissza hangulatában.
Régiónkat több író is képviseli,
Szászi Zoltán a Kalligram standjánál dedikálta nemrég megjelent
A szokott helyen, hatkor című
regényét, de új könyvvel van jelen Ferdinandy György is, akinek
Kagylócska című kötetét a Magyar Napló adta ki. A négy nap
egyik legnagyobb könyvsikere a
Magvetőnél tavaly megjelent Oravecz Imre verseskötet, a Távozó
fa, míg Tőzsér Árpádnak a Kalligram az összegyűjtött esszéit és
tanulmányait
jelentette
meg.
Rimaszombatot 2016-ban a legintenzívebben mégis Svájc egyik

legismertebb kortárs írója, Ilma
Rakusa képviseli, aki 1946-ban
városunkban született, de ahogy
mondja, egyre nagyobb nosztalgiával gondol szülővárosára, amelylyel tüzetesebben csak 2004-ben
ismerkedett meg, amikor több év
tizedes európai vándorlásai után
végre eljutott Gömörbe. A Magvető
Kiadó az idei könyvfesztiválra a
németül 2001-ben megjelent Love
after love című verseskötetét jelentette meg Kiss Noémi fordításában,
s amelyet a kötet utószavát író Nádas Péter egyszerűen csak nagy
realista műnek nevez. A kötet
bemutatóján Rakusa visszafogottan nyilatkozik, mint mondja, a
karcsú, nyolc költeményből álló
kompozíció egy intenzív, s immár
nem is közelmúltbeli szerelem
megörökítése, s mint ilyen,
számára már a múlt. Alig 20 perc
jut a négyszemközti beszélgetésre, a magyarul anyanyelvi szinten
beszélő (jóllehet, németül álmodó és gondolkodó) Rakusával
szót ejtünk a régvolt múltról,
rimaszombati gyökerekről, ahogy a
széthullóban vagy gyökeresen átalakulóban lévő Európáról is.
Rakusa talán nem is sejti, hogy a
zsúfolt teremben zajló könyvbemutatóján több rimaszombati is
hallgatja őt, s azzal búcsúzik, hogy
szeretne ismét eljutni szülővárosába. Hát így legyen!

Mács Józsefet Bátkában is köszöntötték
Két napon át ünnepelte szülőfaluja díszpolgárát, Mács József
írót, aki a napokban töltötte
be 85. életévét. Volt színházi
előadás, kisfilm, ünnepi torta
és számtalan köszöntő, de ahogy megtudtuk, az író továbbra sem pihen a babérjain,
szakadatlanul dolgozik, hisz
van még mit feldolgoznia.
A bátkai ünnepség első napján
Boráros Imre Kossuth-díjas színművész monodrámát adott elő,
amely az író Szélfúvásban és a
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jdj, fotó: lr

Bolondok hajóján című művei
alapján készült. Másnap az istentisztelet utáni ünnepi fogadáson
jelen volt szinte a szlovákiai
magyarság színe-java, a régió
alapiskolásai egy kisfilmmel
készültek, amely azt a meleghegyi utat örökíti meg, ahogyan az
apa viszi a fiát szlovák szóra valamikor a harmincas években.
(Mács Józsefet lapunk legutóbbi
számában köszöntöttük.)
Gecse Attila felvételei
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Szlovákiában turnézott Andreas Varady

Április második felében két hétig
Szlovákiában koncertezett a
rimaszombati származású, alig
18 éves Andreas Varady, de két
szlovákiai fellépés között elugrott
New York-ba is. Májusban a koncertek sora az USA-ban, Berlinben és Prágában folytatódik.
Andreas Varady, vagyis Várady
András a szüleivel évekkel ezelőtt
munkát keresve vándorolt ki előbb
Ausztriába, majd Írországba, ahol
szó szerint az utcán fedezték fel
kivételes tehetségét. Ma Amerikában sorban állnak hozzá a
különböző Grammy-díjas zenészek.
A legendás zenész-producer Quincy Jones (többek között Michael
Jackson és Frank Sinatra producere) látta-hallotta meg a fiatalember kivételes tehetségét, akinek a
patinás Verve kiadónál jelent meg
tavaly nagylemeze, s aki járja a
világot, s tavaly a Kristályszárny
elismerésre is jelölték. András magyar muzsikus családba született
Rimaszombatban, de ahogy sok

más nagyon tehetséges gömöri zenész, ő is elkallódott volna, ha nem
hozza össze a vakszerencse Quincy Jones-szal. Zeneiskolába sosem
járt, mindent zenész apjától tanult.
Az Andreas Varady Trióban édesapja basszusgitározik, és 12 éves
öccse, Adrián ül a doboknál, a lemezére viszont dzsesszlegendákat
és Grammy-díjasokat is hívott

vendégszerepelni.
A szlovákiai koncerteken Varadyék
Radovan
Tariška
szaxofonművésszel közösen léptek fel, aki
2002-ben elnyerte a Ladislav Martoník-díjat, de egy-egy koncerten
voltak ún. speciális vendégeik
is. Az idei koncertkörút Kassán
kezdődött, majd Nagyszombatban,
Turócszentmártonban, Pozsonyban,

a Szlovák Rádió koncerttermében
és Nagytapolcsányban folytatódott.
S a nagyszombati és a turócszentmártoni fellépés között pénteken
Andreas fellépett New Yorkban is,
ahol az Ír Művészeti Központ új
előadóközpontot épít, amely az 52.
sugárúton található MCC Színház
mellett épül majd, a 11. sugárút és a
Nyugati 51-es utca sarkán, s április
22-én nagyszabású adománygyűjtő
koncertet rendeztek, s ezen Andreas Varady, mint tiszteletbeli ír
olyan született ír világsztárok társaságában léphetett fel, mint az Oscar-díjas Liam Neeson vagy Panti,
Zadie Smith, Colm Tóibín és Cassandra Wilson.
A szlovákiai koncertkörút végeztével április 29-én Kanadában,
Markhamban láthatta őket a
közönség, május 13-án és 15-én
New Jersey-ben lépnek fel, ezt
követően visszatérnek Európába,
május 20-án Berlinben, míg május
30-án Prágában, az ottani tavaszi
fesztiválon mutatkoznak be.
jdj, fotó: archív

A speciális alapiskolások is megmérettették magukat

Április 20-án valósult meg a
rimaszombati MTSAI rendezésében a Magyar Speciális Vers- és
Prózamondó Verseny, amelyen
a rimaszécsi és a rimaszombati
speciális iskolák diákjai vettek
részt.
A megmérettetés öt kategóriában,
az iskola tornatermében zajlott – számolt be lapunknak a
rendezvényről Agócs Elvira, a
rimaszombati iskola pedagógusa.
A versenyzők teljesítményét öttagú
zsűri (Bettes Eszter, Dulay Olívia,
Gál Ágnes, Šťavina Ingrid és Csank
József – a zsűri elnöke) bírálta el.
A tanulók idén inkább versmondásban jeleskedtek. A klasszikusnak
számító költemények mellett elhangzottak ritkábban hallható frappáns,
kortárs versek is.
A verseny az alábbi kategóriákban
valósult meg: I. kategória: 1-3. osz-

tályosok – vers, II. kategória: 4-6.
osztályosok – vers, III. kategória:
7-9. osztályosok – vers, IV. kategória: készségfejlesztő szakiskola
tanulói, V. kategória: próza, VI.
kategória: középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók.

Április 13. és 16. között a
rimaszombati Műszaki, Mezőgazdasági
és
Éelmiszeripari
Sakközépiskolát meglátogatták a
budapesti Eötvös Lóránd és a Katona József Szakközépiskola tanulói. A több mint 50 vendég
három csoportban tanította a helyi tanulókat a programozás rejtelmeire.
Az „Eötvös” a Vizual C# nyelvet
ismertette meg a diákokkal. E programozási nyelv ismeretlen volt,
de az egyes algoritmusok lépései
már ismerősen köszöntek vissza a

Delphiben tanultakkal. A diákok
előadták projektjüket, melybe egy
kalandos történetet sikerült beleszőni. Mivel a királylányt nem
sikerült sehogy megmenteni, így a
mese sok diák arcára mosolyt csalt.
A jókedvű alkotásban főleg a buda-

Eredmények:
I. kategória: 1. Busa Scarlett, 2.
Horváth Éva, 3. Sárközi Angelo,
Lázók Roland
II. kategória: 1. Rácz László, 2.
Lázók József, 3. Bari Giovanni Angelo

III. kategória: 1. Busa Chiara, 2.
Dunka Natália, 3. Horváth Péter
IV. kategória: 1. Kalocsai Mónika,
2. Balog Anasztázia
VI. kategória: 1. Rácz Marko,
2. Trifonti Kiara és Busa Scarlett
kettőse, 3. Balog Zoltán
A mezőnyből kiemelkedett az első
kategória győztese, Busa Scarlett.
Kovács Barbara A pöttyös zsebkendő című versével a zsűrit sikerült
úgy elkápráztatnia, hogy teljesítményéért maximális pontszámot
kapott. Felkészítője, az idei pedagógusnapon elismerésben részesült
Šťavina Ingrid volt.
A remek hangulatú, irodalmi délelőttöt Tóth Ivetta igazgatóasszony
köszönőbeszéde
zárta, aki egyúttal meghirdette a
verseny következő évfolyamát.
jdj, fotó: Csépe Beáta

Határtalanul nálunk is

pesti diákok sziporkáztak.
A „Katona” a Scratch programozási nyelv megismertetésével szórakoztatta a rimaszombati diákokat.
Közös munkájuk eredménye egy
kvízprogram lett: Ki tud többet
Rimaszombatról? Másik közös

alkotásuk egy képnézegető lett.
Ebben használták fel a városnézés
alatt elkészült képeket.
Délutánonként a vendégek kirándulásokon vettek részt Zólyom és
Besztercebánya irányában, másnap
pedig Betlér, Krasznakorka és Domica volt a cél. Hazafelé megtekintették Füleket is.
A
megismert
programozási nyelveket a diákok otthon is
próbálhatják online, az Interneten.
Kívánunk nekik sok sikerélményt!
Kép és szöveg: polri

Gömöri Hírlap
Június 03.:
Irigy Hónaljmirigy, TNT és Hooligans
a JúniusFeszt programján

A tavalyi nagysikerű Augusztusfeszt és Szeptemberfeszt után az
idén már június 3-án, pénteken
várják mindazokat a rimaszombati szabadtéri színpadra, akik egy
felejthetetlen estét szeretnének eltölteni neves sztárok társaságában.
Eljön „sokadmagával” az Irigy
Hónaljmirigy, itt lesz a TNT és
visszatér Rimaszombatba a Hooligans is.
Az Irigy Hónaljmirigy gondoskodik
róla, hogy a magyar zenei szakma
teljes palettája meg legyen jelenítve,
de pár világsztárt is „elhoznak”
Rimaszombatba, bár picit másképpen. WellHello, Majka, Gangan
style, Edda és még másokkal találkozhatunk a rimaszombati színpadon.
Őket a TNT követi, akik tíz év szünet után 2015-ben pár koncert erejéig
újra összeálltak, s az elsöprő siker után úgy döntöttek, hogy 2016-ban is
vállalnak limitált számban pár fellépést. A Hooligans 2016-ban ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját, így a zenekar az eddigiekhez képest is
nagyobb szabású koncertsorozaton vesz részt, amely plusz két vokalistát,
valamint rengeteg új plusz showelemet is tartalmaz. A banda menedzsere
szerint 2015-ben a rimaszombati volt a zenekar egyik legjobb hangulatú
koncertje, ezért örömmel látogatnak vissza tavalyi sikerük helyszínére.
Kapunyitás 18.00 órakor, kezdés 19.00 órakor, jegyek elővételben 9 eurós áron a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban,
illetve Füleken, a Városi Művelődési Központ bárjában kaphatók. 6-14
éves kor között a belépő 5 euróba kerül. A helyszínen a beugró 12 € lesz.
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Június 10.:
Már most biztosítsa jegyét a nyár bulijára
A tavalyi év egyik legnagyobb bulija volt a Felvidéki mulatós és retro
show, amely az idén sem kerüli el
Rimaszombatot. Mert a nézését meg
a járását címmel június 10-én, pénteken 19.00 órától a rimaszombati szabadtéri színpadon olyan sztárok
lépnek színpadra, mint Szűcs Judith,
ódi Guszti és Margó, Lagzi Lajcsi,
Varga Viktor, valamint Jolly és Suzy.
Az est házigazdája Felvidéki Mulatós
Sanci lesz.
Jegyek elővételben 7 eurós áron
kaphatók a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban (0903/302 416), valamint a buli napján a helyszínen 9 euróért. Bővebb infó a 0905/520 425-ös telefonszámon kérhető.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Szlovákiai Magyar
Amatőr Zenekarok 3. Szemléje

Portálunk a rendezvény médiapartnere

Felhívás a hatvanas évek Nyári
Ifjúsági Táborozások résztvevői
számára

A Kassai Polgári Klub és a Csemadok Kassai Városi Választmánya 50
éves találkozót szervez a hatvanas évek Nyári Ifjúsági Táborozások
résztvevői számára június 24. és 26. között „A NyIT 50 évvel ezelőtt
ABARÁN – Találkozzunk – emlékezzünk” címmel.
Érdeklődni és jelentkezni május 30-ig lehet a következő
elérhetőségeken
lehet:kpk.kok@hotmail.sk,
info@kpk-kok.sk,
titkarsag@kassacsemadok.eu, Tel.: 0915/182 396

Földi adókon keresztül is
sugároz a LocAll TV

A LocAll regionális televízió
a bővítés és a minőségjavítás
jegyében több újdonsággal is
várja a jelenlegi és a leendő
nézőit. Az eddigi kábelkapcsolat mellett ugyanis már földi adókon keresztül is fogható
a LocAll, elég hozzá egy
szobaantenna.

A DVB-T rendszeren keresztül az UHF sávban a 25-ös csatornán immár száz százalékban le van fedve Rimaszombat, beleértve annak egyes
városrészeit, de Rimajánosiban, Pálfalán és Feleden, ahogy északon
Nagytöréken és Rimaráhón is fogható már a LocAll TV adása.
A LocAll Regionális Televízió adását befogni igen egyszerű. Elég a
tévékészüléket a külső vagy a szobaantennához csatlakoztatni az UHF
sávban, s kikeresni a 25-ös csatornát. A csatorna beolvasása után a képernyőn hat televízió képe jelenik meg, köztük a LocAll-é. Mind a hat
televízió vétele ingyenes.

A TUMULTUS Polgári Társulás és a Szlovákiai Magyar Zenészek
Egyesülete (SZMAZE) harmadszor rendezi meg a Szlovákiai Magyar
Amatőr Zenekarok Szemléjét július 15-16-án a perbetei futballpályán.
Jelentkezni június 20-ig lehet.
A szemle nem verseny, azonban együttműködik más tehetségkutatókkal. A szervezők célja, hogy minél több hazai magyar amatőr zenekarnak segíthessenek az érvényesülésben. A jelentkező zenekarok közül
természetesen a rátermettségük alapján választják ki azokat, amelyek
a szemlére meghívást kapnak. A szemle egyben az Öröm a zene nevet
viselő tehetséggondozó program felvidéki állomása, ahonnan az arra hivatott zenekar egy neves szakmai zsűri jóvoltából egyenesen bekerül a
budapesti döntőbe, ami a Music Expo hangszer-, hang-, fény-, színpad- és
stúdiótechnikai kiállítás egyik kiemelt rendezvényeként Budapesten kerül
megrendezésre, és ahol nem mellesleg a fődíj egy millió forint!
A Szlovákiai Magyar Amatőr Zenekarok 3. Szemléjére nevezhetnek:
szlovákiai lakhellyel rendelkező, magukat szlovákiai magyarnak valló
személyek ill. zömmel szlovákiai magyar tagokból álló, szlovákiai bázissal rendelkező csoportok; zenekarok, együttesek; műfaji megkötés nincs,
a lényeg, hogy élő muzsikáról legyen szó; magyarországi jelentkező nem
nevezhet.
Jelentkezési feltételek: legalább két értékelhető minőségű, saját szerzeményeket tartalmazó felvétel, amit a jelentkezők e-mailben (mp3
formátumban, vagy audió illetve videó link csatolásával) az info@tumultus.eu e-mail címre küldhetnek el; a döntőben előadott számoknak saját
szerzeményeknek kell lenniük + Újfalusi Gábor emlékére egy Led Zeppelin vagy Beatles dalt feldolgozás. Minden zenekarnak 15 perc zenélési
idő és 10 perc szerelési idő áll majd a rendelkezésére. A szelektálás módja:
előzsűrizés. Nevezési díj: 30 €, melyet csak az előzsűrizés által bejutott
zenekaroknak kell átutalniuk július 10-ig a Tumultus Polgári Társulás hivatalos számlájára. Maga a jelentkezés ingyenes!
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A harmadik helyen
végzett a VK Slovan

Május 14-én gyűjtik a veszélyes hulladékot
Május 14-én, szombaton kerül sor a veszélyes hulladékok (pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi, festékek, kémiailag szennyezett textilneműk) stb. mobil begyűjtésére.

Utca

Iskola u.		
Vasutat u. 		
Mikszáth K. u.
Rima-lakótelep
Tamásfala		
Nyugat-lakótelep
Szabatka		
Tormás
Felsőpokorágy
Alsópokorágy
Bakti
Szőlős		
Dúsa		
Mezőtelkes

A II. liga keleti csoportjában a harmadik helyet szerezték meg a
2015/16-os idényben id. Alena Kudlíková védencei, ezzel teljesítették
az előzetesen kitűzött célt. A jól megérdemelt pihenő után következhet
a nyári strandröplabda és az őszi nemzetközi torna a Város Díjáért.
Alaposan megfiatalodott a VK Slovan női röplabdacsapata az idei szezonra, ezért nem is lehetett vérmesebb elvárása a klub vezetésének, mint az
összecsiszolódás és a tisztes helytállás – mondta el lapunk érdeklődésére
Štefan Baláž, a klub elnöke. A csapat tavaly a középső csoportban szerepelt, de az idén a szövetség már visszasorolta őket a keleti csoportba, ahol
a batyiakon kívül az eperjesiek, a szinnaiak és a kassai Kométa csapata vágott neki a bajnoki küzdelmeknek. Id. Alena Kudlíková védenceire
több változás is várt, ugyanis év közben több eddigi kulcsjátékos, Zora
Megelová, Jana Drugdová (Panicová) és Lucia Kačániová különböző
okok miatt távozott, így ifj. Alena Kudlíková és Andrea Žírošová mellett a
serdülő csapat játékosai kaptak lehetőséget a felnőtt csapatban, akik többnyire éltek is a kínálkozó lehetőséggel. A csapat 11 győzelmet aratott, 25
alkalommal vesztesen hagyta el a játszóteret, s végül 33 pontot összegyűjtve a 3. helyen végzett a mezőnyből kiemelkedő eperjesi Elba és a szinnai
MVK csapatai mögött. Az örök rivális kassai Kométa csapatát viszont
sikerült megelőzni. „Ha a körülményeket is figyelembe vesszük, akkor
teljes mértékben elégedett vagyok az idei évvel” – értékelt Štefan Baláž,
aki elmondta azt is, hogy a csapatot Miroslav Juríček főszponzor mellett
elsősorban a város támogatja, amelytől az idén is 6 700 eurót kapnak.
A játékosokra most nyári szünet vár, de augusztus 6-án és 7-én ismét
megrendezik a hagyományos kurinci nemzetközi strandröplabda tornát,
amely egyúttal az országos bajnokság része is, valamint a 2016/2017-es
évad előtt szeptember 24-én sor kerül a Polgármester Díjáért kiírt nemzetközi tornára is, amelyre a miskolci partnerklub csapatát is várják.

A megálló helye

a Hviezda kocsmával szemben
az élelmiszerüzlet előtt			
Kereskedelmi Akadémiával szemben		
az M-Market melletti parkolóban		
az OTEX épülete előtt
		
a Bodon utcai parkolóban
		
az élelmiszerüzlet előtt
		
az élelmiszerüzlet előtt 			
a kultúrház előtt			
a kultúrház előtt			
a kultúrház előtt			
az élelmiszerüzlet előtt			
a kultúrház előtt
			
a buszmegálló mellett			

Időpont

7.30-7.50
7.55-8.15
8.20-8.40
8.45-9.05
9.10-9.30
9.35-9.55
10.00-10.20
10.30-10.50
11.00-11.20
11.30-11.50
12.05-12.25
12.35-12.55
13.15-13.35
13.40-14.00

Amennyiben nem felel meg a nagykapacitású konténerek kihelyezésének időpontja és helyszíne, szükség és igény szerint egyeztetni lehet a Városi Hivatal Építészeti-, környezetvédelmi- és közlekedési osztályán Bozó Jánosnál (Svätopluk u. 5., 1. emelet, tel: 047/56 04 648) vagy
a DETOX cégnél a 047/56 04 153-as telefonszámon. A veszélyes hulladékokat folyamatosan
le lehet adni a DETOX rimaszombati telephelyén (az egykori ZŤS területén a Kassai úton) is.

Május 15.:
Kerékpáros körverseny a Város Díjáért
Május 15-én, vasárnap
kerül sor a Rimaszombat Város Díjáért kiírt
tavaszi kerékpáros
körversenyre, amely
101,7 kilométer
hosszúságú lesz, vagyis
10 kilométerrel hoszszabb, mint 2015-ben.
A mezőny 10.30 órakor
startol el Rimaszombatból, s Pálfala, Martonfala, Gesztete, Almágy,
Csoma, Fülek, Terbeléd,
Nagydaróc érintésével
kb. 13.00 óra magasságában érkezik meg
Rimaszombatba.

jdj, fotó: jg

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

Nie .

Áno

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)

Kíváncsiak vagyunk az Ön véleményére is...

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)

