Az elmúlt napok
margójára

Tompa Országos Verseny,
Városnapok és Gömör-Expo

Április végén és május első napjaiban több
nagyszabású rendezvényre is sor került
Rimaszombatban és a régióban. 25. alkalommal rendezték meg a Tompa Mihály
Országos Versenyt, Putnokon és Tornalján
a Gömör-Expót, s ha május eleje, akkor természetesen Városnapok Rimaszombatban.
* Jubilált a Tompa Mihály Országos Verseny,
vagyis közkedvelt nevén a Tompika, amelyet
1992-ben rendeztek meg először, s ma már a
szlovákiai magyarság legnagyobb seregszemléjének számít. A felmenő rendszerű verseny
évente több ezer embert mozgat meg, s az idén
is több mint kétszázan jutottak el Rimaszombatba, a végső megmérettetésre. Rimaszombati
sikernek is örülhettünk, a Páko Mária vezette
Csillagvirág együttes a hatodik kategóriában
a második helyen végzett, s itthon maradt a
Kulcsár Tibor-díj is, amelyet Juhász Dósa
Jánosnak ítéltek oda. A lelkes közönség ismét
idehaza üdvözölhette Csendes László színművészt is, aki a zsűri munkájából is részt vállalt, de Heltai-estjét is elhozta magával.
(Képes összefoglaló az 5. oldalon)

Május nyolcadikán zárta kapuit Putnokon a
XVIII. Gömör Expo, amely idén második alkalommal adott teret a gömöri térség gazdasági fejlesztését, a külföldi tőke figyelmének
felkeltését célzó gazdasági-üzleti fórumoknak.
Az Expo újdonságát jelentette öt magyarországi és öt szlovákiai szakiskola kiállítása is, amelyek a munkaerő-utánpótlás lehetséges forrásait mutatták be az érdeklődőknek. 		
		

(Bővebben a 3. oldalon)

* Az időjárás is a kegyeibe fogadta az idei
Városnapok résztvevőit, amelyet Šimko József
polgármester nyitott meg, s amelyen fellépett
a város apraja-nagyja. A polgármester rövid
köszöntőjében emlékeztetett a város dicső
múltjára is, felidézte, hogy Károly Róbert
1335 május 5-én keltezett okiratával városi
kiváltságokkal ruházta fel Rimaszombatot.
„A város nagy ünnepe a mai és a holnapi, amelyen emlékezünk mindazokra, akik munkájukkal és a szívükkel is beírták a nevüket a
város képzeletbeli aranykönyvébe. S mi mást
is kívánhatnék az elkövetkező évtizedekre,
mint hogy olyan várost hagyjunk az elkövetkező generációkra, amelyet ők is otthonuknak
érezhetnek” – hangoztatta köszöntőjében Šimko József. A megnyitó után két emléktáblát
lepleztek le. Az elsőt az ún. Wirtschafter-ház
falán, amely a város egykori gettóira emlékeztek, míg a Városkertben a református egyház és
több más szervezet támogatásával került felújításra Győry Dezső táblája, amelyet Šimko
József és Szesztay Ádám leplezett le. A Városi
Képviselő-testület ünnepi ülésén átadták az
idei Városdíjakat és polgármesteri elismeréseket, míg a Fő téri színpadon a helyi iskolák,
kulturális csoportok és sportklubok, valamint
a két nap meghívott vendégművészei, a Kandráčék zenekar, Zalatnay Sarolta és a Reflex együttes és a Smola a Hrušky reggea punk
banda szórakoztatták a város polgárait.
		

(Beszámoló a 4. oldalon)

jdj, fotó: gecse, bartová a BOKIK

Ott folytatom, ahol legutóbb abbahagytam, vagyis a Városnapoknál, amelyet immár magunk mögött
hagytunk. Ideje tehát
értékelnünk az elmúlt pár
nap történéseit.
Azt hiszem, hogy a kétnapos rendezvény elérte a
célját, s mindenkinek nyújtott valami maradandót. Akik ki- és ellátogattak a városba,
azok a társadalmi- és kulturális események
eddig sose látott pompájával találkozhattak,
hiszen egymást váltották az események, sőt
sok esetben választani kellett, melyik rendezvényt is részesítsük előnyben. Ha ehhez még
hozzávesszük a már hagyományos városnapi
vásárt és a képviselő-testület ünnepi ülését,
amelyen átadták a Városdíjakat és polgármesteri elismeréseket, s amelyen fellépett a
Szlovák Nemzeti Színház jeles magánénekese
is, akkor nyugodtan kijelenthetem, tényleg
nincs okunk a panaszra. Ahogy elismerően
nyilatkoztak az idei Városnapokról a külföldi
vendégek és maguk a helybéliek is.
Az élet természetesen megy tovább, s mi lassan
visszazökkenünk a hétköznapok dolgos körforgásába. Május 19-én ismét rendkívüli ülést
tart a Városi Képviselő-testület, amelyen számos fontos, a város jövőjét is befolyásoló téma
kerül terítékre, így van mire felkészülni. Aki
megteheti, jöjjön el személyesen az ülésre, de
azt megtekintheti a regionális tévéadókon is.
Befejezésül egy könnyedebb téma a szlovák parlament ülésterméből, ahová nem
engedték be az egyik honanyát, aki öthónapos
kislányával érkezett az ülésre. Az csak természetes, hogy minél több időt szeretne tölteni a gyerekével, a kérdés inkább úgy hangzik,
hogy képviselősködés helyett nem inkább otthon kellene-e lennie anyasági szabadságon.
De ha már mégis úgy véli, hogy nélküle nem
működne a parlament, akkor a tisztes parlamenti fizetéséből talán bébiszitterre is futná
esetleg. S ha netalán még érdeklődne is a régió
parlamenti képviselőinél, talán azt is megtudhatná, hogy az itteni kábelgyárban dolgozó
anyáknak a munkaidő alatt még azt sem engedik meg a tulajdonosok, hogy telefonon felhívják a gyerekeiket.
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Arany János-díjat kapott Simon Attila

A
Magyar
Tudományos
Akadémia
(MTA)
Arany
János-díját kapta a bátkai származású Simon Attila történész, a
Fórum Kisebbségkutató Intézet
igazgatója.

„A díjat olyan külhoni magyar
tudósok, kutatók jutalmazására
kell fordítani, akik jelentős tudományos munkásságot mutat-

tak fel életük során, kiemelkedő
eredményt értek el, vagy fiatal
kutatóként hoztak létre jelentős
teljesítményt” – olvasható a díj
alapító okiratában. 2004 óta
Felvidékről átvehette már a rangos
elismerést Liszka József, Csehy
Zoltán, Bauer Győző, Benyovszky Krisztián, Vadkerty Katalin,
Sándor Anna, Szabó Pál, L. Juhász
Ilona és Takács Gergely is.
Lovász László, az MTA elnöke
a szervezet 187. közgyűlésén
adta át az elismerést az alábbi indoklás kíséretében: „Simon Attila
egész tudományos pályafutását
választott
tudományszakához,
a történettudományhoz és a kibocsátó közösséghez, a szlovákiai magyarsághoz való szilárd
elkötelezettség jellemzi. Teljesítménye kutatóként, oktatóként és
vezetőként egyaránt kimagasló”.

Az 1966-ban született Simon Attila általános iskolai tanulmányait
Bátkán végezte, majd 1984-ben
a rimaszombati gimnáziumban
érettségizett. 1989-ben a pozsonyi Comenius Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom–
történelem szakos tanári oklevelet.
Ezután a bátkai alapiskolában,
majd a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban tanított. 2001-től a somorjai Fórum
Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, majd az intézet történeti szakosztályának
igazgatója lett. 2005-ben a Pécsi
Tudományegyetemen doktorált és
a Selye János Egyetem Tanárképző
Karán a Történelem Tanszék
vezetője lett. 2011-ben a Pécsi
Tudományegyetemen
habilitált.
Elsősorban a szlovákiai magyarok
két világháború közötti történetével

foglalkozik.
Több
tankönyv
írásában is részt vett. Alapító elnöke a Történelemtanárok Társulásának, tagja az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsának.
Jelenleg a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója.
Művei közül emeljük ki a Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között;
A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 1989–1992. I−
II. (Popély Árpáddal közösen);
az Egy rövid esztendő krónikája.
A szlovákiai magyarok 1938-ban;
a Küzdelem a városért. Pozsony
és a pozsonyi magyarok 1938–
1939-ben; Az elfeledett aktivisták.
Kormánypárti magyar politika az
első Csehszlovák Köztársaságban
és a Magyar idők a Felvidéken
1938-1945
című
hiánypótló
munkákat.
jdj, fotó: archív

A kőedény költészete a Gömör-Kishonti Múzeumban

A Városnapokon kiállítás nyílt a
Gömör-Kishonti Múzeumban is,
méghozzá a rozsnyói Bányászati Múzeum hozta el vándorkiállítását, amely az egykori helyi
kőedény manufaktúra szépségét
és sokrétűségét mutatja be.
A tárlat június 7-ig tekinthető
meg.
1810-ben Hoffmann János alapította a rozsnyói kőedény manufaktúrát, amely a 19. század második felében, 1851 és 1854 között,
Szontágh Imre irányítása alatt élte
virágkorát, s mintegy hetvenféle
terméket, köztük tintatartókat,
teáskészleteket,
tányérokat,
korsókat állított elő. A termékek
elsősorban a budapesti és debreceni piacra kerültek, de helyben is
jelentős volt irántuk a kereslet.

A minap temetésen voltam
a szülőfalumban. A népszámlálás alapján döntő többségében
magyarok lakta település. Magyar asszonyt temetett magyar
pap szlovákul. Magyarul egy szó
nem sok, annyi sem hangzott el.
Az asszony „bűne” mindössze
annyi volt, hogy vegyes házasságban élt.
Igaz, egész életében nem hagyta
el a falut, de jött a szerelem egy
szlovák erdész személyében (ilyen időket éltünk-élünk, hivatalnok „csak” szlovák lehetett), s jött
a házasság is. A kép árnyalásához
azért tegyük hozzá, hogy a férj és a
gyerekek megtanultak magyarul is,
de a pap már szlovákul mormolta az
igét a koporsója felett. Kis falum-

1823-ban Murányban is nyitottak
kőedény manufaktúrát. A XIX.
század végére a kereslet alábbhagyott, s a kassai kereskedelmi ka-

mara információi szerint 1905-ben
végleg be is fejeződött be a gyártás
Rozsnyón.
A kiállításon a rozsnyói manu-

faktúra azon termékei láthatók,
melyek az akkori alkalmazottak
ügyessége, ötletessége, észjárása
és ízlése alapján készültek el, valamint betekintést nyújt a manufaktúra múltjába is. Kiegészítésképpen
megtekinthető
Hoffman
János életnagyságú árnyképe és
a Rozsnyói Híradó című regionális folyóirat adatai 1912-ből és
1913-ból, amelyekből tudomást
szerezhetünk a rozsnyói kőedény
termékek bekerüléséről a hajdani
rozsnyói Városi Múzeum gyűjteményébe. A kiállítás befejező
szakasza a feltehetően Rozsnyón
gyártott kőedény készítményeknek
van szentelve, de bemutatja a
kiállítás a másik, murányi kőedény
manufaktúra termékeit is.
jdj, fotó: gecse

Megjegyzem
Mi, nyelvünket vesztők

ban az elmúlt évtizedekben nem
egy vegyes házasság köttetett, s általában a faluba érkezett szlovákok
többsége megtanult magyarul, ki
kevésbé, ki jobban. Az utcánkban
két szlovák, Zsolna környékéről
érkezett néni is élt, egyikükről
még a nyelvészek sem mondták
volna meg, hogy nem született
magyar, másikukat harmincévnyi
ittlét után is sokszor alig lehetett
érteni. Nemcsak szlovák szavakat
iktatott előszeretettel a magyar társalgásba, ahogy ugye mi is szoktuk egyre nagyobb előszeretettel,
de sokszor olyan hibrid szavakat
hozott létre, amelyeket önmagán
kívül valószínűleg senki sem értett meg. A csucska kifejezésen
például jó tíz percet gondolkoz-

tam, míg a szövegkörnyezet
segítségével rájöttem, hogy a néni
csak azt szeretné, szedjem össze a
morzsolás után összegyűlt kukoricacsutkát. De hangsúlyozom, semmi gondunk nem volt egymással, a
fent felsorolt esetek közös nevezője, hogy mindannyiuk gyerekei és
unokái már szlovák iskolába jártak, s utóbbiak már alig vagy csak
törve beszélik a magyart. Mintha
törvényszerű lenne, hogy a vegyes
házasságokban született unokák
már elfelejtik a magyar nyelvet.
Évek óta a rimaszombati Városházán dolgozom, ahol a hivatalnokok jelentős része (konyha)
magyar. Egymás között még
magyarul társalgunk, de hivatalos
ügyekben már egyre kevésbé megy

az anyanyelv, s mivel többségük
már vegyes házasságban él, gyerekeik már nem beszélik az anya
(apa)nyelvüket. A egyik testületi
ülésen olyan képviselők követelték a városi magyar lap szimultán
formáját (vagyis hogy a szlovák
változat jelenjen megy magyar
fordításban), akiknek valamelyik
szülője még magyar anya- vagy
apanyelvvel bírt. Emlékszem, pár
éve véletlenül megleptem egykori
főnökömet, amint az elöljáró hivatalában lelkesen magyarul társalogtak. Nos, akkor tudtam meg,
hogy ő, akivel mindig csak szlovákul beszéltem, anyanyelvi szinten beszéli a magyart. Véletlenül
ugyanis az édesapja magyar volt.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Expo az Új Gömör jegyében

Vasárnap zárta kapuit Putnokon
a XVIII. Gömör Expo, amely
idén második alkalommal adott
teret a gömöri térség gazdasági fejlesztését, a külföldi tőke
figyelmének felkeltését célzó
gazdasági-üzleti
fórumoknak.
Az Expo újdonságát jelentette
5 magyarországi és 5 szlovákiai szakiskola kiállítása is, amelyek a munkaerő-utánpótlás lehetséges forrásait mutatták be
az érdeklődőknek.
Az Expo ún. nulladik napján, május
5-én, csütörtökön Tornalján került
sor gazdasági fórumra, amelynek
a putnoki rendezvénnyel együtt
a szervezők – Tornalja és Putnok város önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar
Nemzeti Kereskedőház rimaszombati irodája, valamint Magyarország Kassai Főkonzulátusa
– szerint a magyar-szlovák határvidéken való munkahelyteremtés
eszközévé kell válnia. A bevezető
előadás a térség gazdasági fejlesztéséhez igénybe vehető EU-s
források felhasználásáról hangzott el a Szlovák Kereskedelmi és
Iparkamara Besztercebányai Regionális Kamarája menedzserének
előadásában. A régió iránti
érdeklődésről tett tanúbizonyságot

Belgium szlovákiai tiszteletbeli
konzuljának, a szlovén-szlovák, a
francia-szlovák és a magyar-francia kereskedelmi kamara, valamint
a szlovákiai AmCham képviselőjének részvétele és felszólalása is.
Több pozsonyi székhelyű diplomáciai képviselet – többek között az
USA Nagykövetsége kereskedelmi
osztályának vezetője – üdvözölte
a fórumot, jelezve, hogy figyelemmel kísérik a rendezvényt és
érdeklődnek jövőbeli alakulásáról.
A Putnokon, a május 6-i hivatalos
megnyitó előtt lezajlott gazdasági
fórumon a magyarországi szakmai szervezetek, intézmények és
vállalkozások mellett a tornaljai
rendezvény számos résztvevője –
így a nemzetközi érintettségű kereskedelmi kamarák képviselői – is
megjelentek. A régió fejlesztéséért
felelős országgyűlési képviselő,
Riz Gábor mellett a magyarországi kereskedelmi és agrárkamarák
vezetői, Igor Furdík, Szlovákia
békéscsabai főkonzulja, valamint
a Magyarországra akkreditált
szlovák és cseh diplomáciai
képviseletek vezető munkatársai,
továbbá a határvidék két oldalán
működő sikeres vállalkozások is
beszámoltak tevékenységükről és
eredményeikről.
A két fórumon több olyan bejelentés
is elhangzott, amelyek a térség
iránti nemzetközi növekedését
tükrözik: a Gömörhorkán működő,
svéd érdekeltségű SCA Hygiene
Products Slovakia s.r.o. vezetője a nyilvánosság számára kiírt
pályázatukról számolt be, amely
a gömöri térség fejlesztése
érdekében végzett tevékenységek
feltérképezését és ismertetését tűzte ki célul; a magyar-szaúdi üzleti
tanács alelnöke a Közép-Európa
iránti arab érdeklődés egyik lehetséges helyszíneként jelölte meg
a Gömör-Kishonti régiót; a szlo-

vákiai AmCham pedig a térségben
tartandó szlovák-magyar fórum
szervezésének tervét jelentette be.
A magyar-szaudi üzleti tanács és
az Amcham a jövőben nagyobb
figyelmet fog a térségre fordítani –
ígérték az előadók.
A rendezvény középpontjában „Az
új Gömör” jelszava alatt elfogadott
integrált fejlesztési tervek bemutatása és azok megvalósításával
kapcsolatos törekvések álltak.
Bemutatkoztak a határ mentén
működő vállalkozások is, olyan
sikertörténeteket hallhattak a résztvevők, amelyek bizonyítják az
együttműködés fontosságát.
A
Putnokon
megrendezett
nemzetközi szakvásáron több
mint 50 kiállító mutatta be termékeit, szolgáltatásait. Gömör
Felvidéki részéről is egyre többen érkeznek, az idén sem hiányozhatott például a rimaszombati székhelyű Gemerprodukt
vállalat, amely gyümölcslevek és
borok készítésével is foglalkozik.
Tóth Ferenc kertészmérnök, – aki
egyúttal a Gömöri Mezőgazdasági
és Élelmezési Ipari Kamara elnöke
is –, rámutatott, a Rimaszombati járásban az emberek jelentős
része még mindig a mezőgazdasági termelésből él. „Nem arra
kell összpontosítani, hogy több
ezer hektárt műveljünk meg egykét géppel. Újra hozzá kell látnunk a zöldségtermesztéshez, a
gyümölcshöz, a szőlőhöz, amiből
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valamikor nagyon-nagyon sok
volt a járásban. Ezek aztán adnak munkalehetőséget mindazok
számára, akik egy kicsikét kevésbé tanultak, akik meg tudják
fogni a kapát, a kaszát, de másra
jelenleg nem képesek” – fejtette ki
véleményét Tóth.
Ehhez kapcsolódó hír, hogy a határ
két oldalán elhelyezkedő gömöri
térség együttműködése jegyében
a minden év szeptemberében a
rimaszombati
Gömör-Kishonti
Vásár keretében megrendezésre
kerülő Mezőgazdasági és Kertészeti Kiállítás az idei évtől Gömöri
Mezőgazdasági és Kertészeti
Expo néven kívánja tevékenységét
folytatni – tájékoztatta lapunkatt
Szesztay Ádám, Magyarország
kassai főkonzulja.
A magyarországi és szlovákiai
szakiskolák kiállításának megnyitóján Bihall Tamás, a BOKIK
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke megnyitó beszédében a duális
szakoktatás jelentőségét hangsúlyozta, Prékop Mária, a rozsnyói
Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola igazgatónője pedig
Peter Krajňák szlovák oktatási államtitkár üdvözletét tolmácsolta a
résztvevőknek.
Az idén már négynaposra bővült
Gömör Expóról nem hiányozhatott a már hagyományos vadászkiállítás és a kulturális fesztivál
sem.
jdj, fotó: BOKIK

Ahol az Isten egyáltalán nem tévedett
Mindig különös izgalommal
várom a Tompa Mihály Református Gimnázium májusi műsorait, amelyek tele vannak buja
szülőföld-szeretettel, s amely
az idén a művészeti és természeti
mellett még a kulináris élvezeteket sem nélkülözte.
Gömörország a szlovákiai magyar
irodalom faluja, írta 1978-as híres
esszéjében Tőzsér Árpád, s akik
itt születtek, azok tudják, hogy
Gömör egyedi és megismételhetetlen, amelyet génjeinkben egy
életen át hordozunk magunkkal,
vetődjünk is bármerre. Ez utóbbira egyre több az esély, Gömört
ugyanis a nagy- és a regionális ha-

talmak is magukra hagyták, s éhen
halni még Gömörben sem annyira
szívderítő.
A Tompa Mihály Református
Gimnázium diákjai alig egyórás,
mégis lelket- és szívet melengető
műsorukban Gömör népi, természeti és irodalmi kincseiből adtak ízelítőt. Tari Mária, Majercsík
Mária, Zsélyi Katalin és Károlyi
Katalin összeállításában Medveshidegkút, Óbást népdalai mellett

megszólaltak Tompa Mihály, Veres
János, Batta György, Cselényi
László, Tőzsér Árpád és Tóth Elemér költeményei, illetve Páko
Mária megzenésítésében, s a Tűzvirág előadásában felcsendültek
Gömör szülötteinek megzenésített
versei is. Két tanulmányi kiállítás
felelevenítésével ellátogathattunk
a somoskői várba és a Szárkőre is,
s az est végén gömöri finomságok
várták a szép számú közönséget.
jdj, fotó: gecse
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Városnapok 2016

Két emléktábla leleplezésével vette kezdetét, s a Városdíjak és a polgármesteri elismerések átadásával folytatódott a 2016-os Városnapok. A két nap
során az idén sem maradhatott el a Szlovák Vöröskereszt egészségügyi versenye, ahogy a város apraja-nagyja, összes kulturális csoportja bemutatkozott a Fő téri színpadon. Az idén – bár sokat borult –, az időjárás megkegyelmezett a szervezőknek, így Kandráčék, Zalatnay Sarolta és a Reflex
együttes, ahogy a két napot záró Smola a Hrušky banda is telt házat vonzott. Gecse Attila fotóriportja.

Az idén is átadták a Városdíjakat és a polgármesteri elismeréseket. A Városdíjat Korcsog Péter pszichiáter, Oľga Bodorová muzeológus és a Gömörország negyedévi
lapot is gondozó Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület kapott. Šimko József polgármester szintén három elismerést osztott ki, Páko Mária tanárnő, a Gitáros Sokk vezetője,
Konstantín Hrivnák és in memoriam Gejza Lacko, a vokális kvartett és Bona fide februárban elhunyt tagja kapta meg a 2011 óta létező díjat.

A Páko Mária vezette Gitáros Sokk is bemutatkozott a szabadtéri parádén.

Vásári hangulat sok-sok vásárfiával.

Két emléktábla leleplezésével vette kezdetét a Városnapok, a Bartók Béla utcában a zsidó gettók áldozataira emlékeztek, míg a Városkertben a felújított Győry Dezső-emléktáblát leplezték le.

A Városnapok idei magyar sztárja a legendás magyar énekesnő, Zalatnay
Sarolta, aki a Reflex zenekar kíséretében legismertebb slágereit hozta el.

A második világháború befejezésének 71. évfordulójáról
is megemlékeztek.

Gömöri Hírlap
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Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Tompa Szavalóverseny

A mai napig nem döntetett el,
hogy mozgalom-e vagy szigorúan
vett verseny, avagy a kettő kevercse a Tompa Mihály Országos
Verseny, amely 1992-ben alapíttatott Kamenár Éva és Bárdos
Gábor hathatós támogatásával
Rimaszombatban, felszabadítva
ezzel a túlzsúfolt Jókai Napokat
és Duna Menti Tavaszt. A 25.
évfolyam szervezői megadták
a módját az ünneplésnek,
a három nap során a verseny
mellett remek kísérőrendezvények egész sorának tapsolhatott az a több ezer ember, aki valamilyen módon kivette a részét
a rendezvényből.
Soha ennyi versenyző nem
vett még részt a Tompa Mihály
Országos Versenyen, közked-

velt nevén a Tompikán. Ismét
benépesült a felnőttek kategóriája,
és soha ennyi lírai színpad nem
volt még egyszerre Batyiban, mint
most. A rimaszombatiak közül a
legjobb eredményt a Páko Mária
által vezetett Csillagvirág érte el,

akik a megzenésített versek kategóriájában a 2. helyen végeztek.
A III. kategória prózáját a balogfalai származású, Csákányházán
élő, s a ragyolci alapiskolába járó
Galamb Krisztián nyerte. Az idén
a Kulcsár Tibor-díjat a kuratórium
a verseny egykori főszervezőjének,
Juhász Dósa Jánosnak ítélte oda.
A három nap során nyitottak
kiállítást Az élet szép címmel,
visszapillantottak az elmúlt 25
esztendőre a verseny egykori
„sztárjainak” közreműködésével,
ahogy a résztvevők meghallgathatták a Kicsi Hang koncertjét, Benkő
Géza, valamint Csendes László
egyszemélyes estjét is.
jdj, fotó: gecse

Gömöriek is remekeltek a Dobré slovo országos döntőjében
A komáromi Selye János Gimnázium dísztermében került megrendezésre a Dobré slovo elnevezésű szlovák nyelvű vers- és
prózamondó verseny kerületi,
országos és nemzetközi fordulója. A tornaljai elődöntőből
gömöriek is bejutottak az
országos döntőbe, s négy harmadik helyet (Farkas Dániel,
Sztankovics
Bolda
Zonga,
Burszki József, Barkai Natália)
is elhoztak a versenyről.
A
verseny
kezdeményezője, megalapítója és a mai napig
főszervezője Csémy Marianna,
az iskola szlovák szakos tanára.
A 2015/16-as tanévben harmadszor rendezték meg az országos
fordulót, s a Besztercebányai
kerület legjobbjai is ellátogat-

tak a Selye János Gimnáziumba.
Rimaszombatban még 2003-ban
követték a komáromi példát, s a
Csemadok Területi Választmánya
Bátkában rendezte meg a verseny
első évfolyamát, amelyet azóta
is évente megrendeznek a Győry
Dezső napok keretén belül. Az itteni legjobbakra aztán a tornaljai
kerületi forduló vár, s a kerület
legjobbjai jutottak el a komáromi
országos döntőbe. A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos
gimnáziumok alsó évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be.
Az előadott versek és prózai
művek szlovák írók alkotásai, de a
diákok gyakran a világirodalomból
is választanak műveket.
jdj
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Gömöri Hírlap
Május 21.:
Múzeumok éjszakája új kiállításokkal

Néhányan, ha szóba kerül az
Éjszaka a múzeumban, maguk elé
képzelik a filmet, melyben a kiállított tárgyak életre kelnek, szabadon járnak-kelnek és történeteiket
mesélik. Pedig az Éjszaka a múzeumban nem csak egy film. Egy
olyan európai kulturális esemény,
melynek célja, hogy bemutassa
kulturális örökségünket, rámutasson védelmének fontosságára,
továbbá, hogy szórakoztatóan mutassa be a múzeumok működését,
azok jelentőségét, mely értékeket
őriz az eljövendő generációk
számára.
A párizsi múzeumok felhívására
tehát a Gömör-Kishonti Múzeum
is immár hagyományosan várja az érdeklődőket állandó honismereti és a legújabb időszaki kiállításainak tárlatvezetésein (A kőedény
költészete, Tornalja – Dobogó: Jelentős bronzkori régészeti lelőhely, Mednyánszky László: Rajzok). Az est vendége Václav Furmánek
professzor, a szlovákiai és európai régészet elismert szaktekintélye.
Az éjszakai tárlatvezetést hagyományos kézművesek bemutatója tarkítja. A látogatók megismerkedhetnek a len termesztésének és feldolgozásának fortélyaival, a szövés mesterségével, a rokkán és szövőszéken
való szövéssel, a rongyszőnyegek hagyományos készítésével és kötelek
fonásával, az agyag megmunkálásával, a fujarák és sípok készítésével
és díszítésével, kosárfonással és fafaragással. A gazdasági udvaron házi
állatokat tekinthetnek meg, hagyományos kézművességgel ismerkedhetnek, vagy megkóstolhatják a vadászgulyást. Kicsiket és nagyokat számos
szórakoztató program vár – rajzolás, 2D-s és 3D-s puzzle, agyagformák
készítése, szövőszéken szövés, rongyszőnyegkészítés. Minden kedves
100. látogatót pedig ajándékkal lepnek meg.

Felvételt hirdet a rimaszombati
Művészeti Alapiskola

A
rimaszombati
Művészeti
Alapiskola
értesíti
az
érdeklődőket, hogy az alábbi
időpontokban tartja a felvételi
meghallgatásokat a 2016/2017-es
tanévre:
Zenei tanszak: június 13. és 14.
I ro d a l m i - d r á m a p e d a g ó g i a i
tanszak: június 15.
Képzőművészeti és fotó tanszak:
június 13.
Audiovizuális és multimediális
tanszak: június 13.
Tánc tanszak: június 15.
A felvételi adatlap letölthető a
www.zusrs.sk oldalról, de elérhető
az iskola titkárságán is.

Május 20.:
Feketén-fehéren a gömöri romák helyzetéről

Az áprilisi szünet után májusban ismét
jelentkezik a Rimaszombati Kávéház, amely ezúttal kényes témával foglalkozik, a
gömöri romák helyzetével.
Május 20-án, pénteken 18.00 órától a Három
Rózsa Kávéházban Vavrek István rimaszécsi
polgármester, Ravasz Ábel romaügyi biztos
tanácsadója, Horváth Csaba roma aktivista
és Juhász Dósa János újságíró lesz Hangácsi
István vendége. A rendezvényhez a hangulatzenét Horváth Roland és diákjai szolgáltatják.
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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.

Pályázat a Városi Lakásigazgatóság
ügyvezetői posztjára
A Városi Lakásigazgatóság Kft. közgyűlése, JUDr. Jozef Šimko
polgármester, mint a közgyűlés egyedül jogosult képviselője révén
az 552/2003 számú munkavégzésről szóló törvény és módosításai
ötödik paragrafusának értelmében nyilvános pályázatot hirdet

a Városi Lakásigazgatóság Kft. (Piac u. 2., 979 01
Rimaszombat) ügyvezető igazgatói posztjára

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:
befejezett főiskolai tanulmányok (I. vagy II. fokozat)
- legalább három éves szakmai gyakorlat, vezetői jártasság üdvözlendő
További követelmények:
szakmai gyakorlat megléte előny, büntetlen előélet, a kultúra
kérdéskörének alapos ismerete (általános érvényű rendeletek, az adott szakterületen való jártasság), menedzseri és szervezési képességek,
krízishelyzetek megfelelő kezelése, számítógépes ismeretek, kreativitás
és professzionális hozzáállás
A pályázathoz mellékelni kell:
- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához, szakmai életrajzot a telefonszám feltüntetésével, a művelődési központ vezetésének
írásbeli tervezetét, a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
és a jelölt írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a
pályázati eljárás során (a 122/2013-as, a személyes adatokról rendelkező
törvény keretein belül)
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen zárt „VK – MsKS –
neotvárať” borítékban legkésőbb 2016. június 23-án 24.00 óráig kell
eljuttatni az alábbi címre:
Mesto – Mestský úrad, Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestie 2.,
979 01 Rimavská Sobota.

Azok a pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben, írásban lesznek értesítve. Azok a
jelentkezők, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek vagy időn túl
nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.
Rimaszombatban, 2016 május 3-án

JUDr. Jozef Šimko
társtulajdonos – alapító

hu.rimavskasobota.sk
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Győzelem
az eneszkeiek ellen
Már nem Vladimír Goffa (aki időközben sportigazgató lett) a rimaszombatiak vezetőedzője,
az eneszkeiek ellen a rájátszás 6. fordulójában
Miroslav Kéry és Domík Attila készítette fel az
MŠK csapatát, amely végre ismét győzni tudott,
a poprádiak elleni 2:2 után Vargic és Hattori
góljaival 2:0 arányban legyőzte az eneszkeieket,
így jelenleg 13 pontja van a bajnokságban.
A rimaszombatiak az alábbi összeállításban
léptek pályára: Brza–Gazda, Rudiuk, Nemergut,
Morháč–Petrán, Petrusz–Lupták, Vargic, Hattori
(85. Forlandsas)–Kemény (90. Balog)

Megemlékezés

Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él, s örökre ott marad!

Emlékezünk halálának
5. évfordulóján

Oláh Pistikére
(Feled)

aki 19 évesen, búcsúszó
nélkül hagyott itt bennünket
Szülei és nagymamája.
GH-28/16

Magyarországon járt az FBC Slovan

Április végén Magyarországon járt az FBC Slovan floorballcsapata, amely a magyar U19-es válogatottal mérkőzött meg, s bár 5:0 arányban is vezetett, végül 12:9 arányú vereséget szenvedett.
A rimaszombati csapat összetétele: Szabó Gergely, Šándor Juraj; 1. ötös: Totkovič Richard (kapitány),
Rapčan Pavol–Bodor Andrej, Havran Peter, Nôta Lukáš; 2. ötös: Franko Filip, Brozman Tomáš–Mišurák
Michal, Zadrobilek Gregor, Farkaš Denis; csere: Nosáľ Marián, Benda Lukáš és Alušík Jozef.

Soros hirdetés:

•

Eladásra kínálok otthoni
készítésű dunyhát, paplant és
párnát. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 047/56 49 553. Csak 18.00
óra után hívjanak!
GH-26/16

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

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)

