A hónap margójára

Elkezdődött az aszfaltozás következő szakasza
Ha némi késéssel is, de a kedvező időjárásnak köszönhetően elkezdődött az
aszfaltozás újabb szakasza városunkban.
Ezúttal több mint 30 utca és járda kerül
felújításra, a munkák mintegy 300 ezer euróba kerülnek.
A munkák a sikertelen s így ugyancsak elhúzódó pályázati kiírás miatt késtek, végül
egy kassai cég kapott megbízást az aszfaltozás kivitelezésére. Mivel váratlanul kellemes tavaszias idő köszöntött ránk novemberben, így semmi akadálya nem volt a munkák
elkezdésének. A Daxner téren és környékén

előbb a régi aszfaltburkolatot távolították el,
majd elkezdődhet az utcák és járdák leaszfaltozása is. Amennyiben az időjárás nem engedi
meg ősszel a munkák befejezését, tavasszal
folytatják a munkálatokat. De a Városi Közterület-fenntartó Vállalat is folytatja az iskola
utcában a járda burkolatcseréjét.
Szinte egy időben a városi utcák aszfaltozásával a kórház is elkezdte a parkolójának
és a kórház területén található járdák és utak
leaszfaltozását. A Strabag által megvalósuló
munkák mintegy 120 ezer euróba kerülnek.
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Jóváhagyták a hátrányos régiók támogatását

A parlament tegnap jóváhagyta a leszakadó
régiók felzárkóztatására kidolgozott jogszabályt, de a projektre szánt összegről még
nem döntött. A támogatottak között lesz
a Rimaszombati, a Nagyrőcei, a Rozsnyói és
Losonci Járás is.
Eredetileg azokat a járásokat támogatta volna
meg a kormány, ahol a munkanélküliség eléri
a 20 százalékot, az elfogadott jogszabályba
viszont a 18 százalékos határ került, így juthat
támogatáshoz a Losonci járás is, ahol a munkanélküliség súrolja a 20 százalékos határt.

Aszeptemberi adatok alapján 14 járás teljesítette
ezt a feltételt, így a már említettek mellett
bekerült a támogatott régiók közé a Poltári,
a Nagykürtösi, a Késmárki, a Szobránci, Varannói, a Kisszebeni, Gölnicbányai, Kassa-vidéki, Felsővízközi és a Tőketerebesi járás is.
A kormány minden régió számára konkrét fejlesztési tervet dolgoz ki; adó- és járulékkedvezményekkel, illetve konkrét egyszeri
támogatásokkal támogatják a kis- és középvállalkozásokat, s kedvezményes feltételek mellett épülhetnek szociális lakások is.
jdj

Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel vettem tudomást arról, hogy szeretett
városi lapjaink, a Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti újra megjelennek. Győzött a józan
ész, s Rimaszombat polgárai örömmel vették
tudomásul, hogy újra értesülhetnek városunk
fejlődéséről, a kulturális eseményekről, s

minden egyéb városi történésről. Nincs mindenkinek, főleg az idősebbeknek lehetősége
arra, hogy a világhálón keresztül értesüljenek
a városi történésekről.
Reméljük, hogy továbbra is értelmes, sok új
információt tartalmazó lesz a lap, s nem pedig
a harcok és viták terepe. Köszönet mindazoknak,

November, mint mindig,
az idén is a Mindenszentek
és Halottak napjával vette
kezdetét. A rimaszombati
temetőt is több ezer
polgártársunk látogatta
meg,
hogy
virágot
vigyen halottai sírjára,
és gyertyát gyújtson az emlékükre.
Örömmel nyugtázhatom, hogy kitettek
magukért a Városi Közterület-fenntartó
Vállalat emberei is, a temetőben rend és
nyugalom honolt, így mindenki elégedetten
térhetett haza. Az idén a helyi autóbuszközlekedés menetrendjét is sikerült az utasok
igényeihez igazítani, így a két nap során
több városi járat érintette a Temető utcát is.
Az igazsághoz tartozik, hogy több városi
képviselő kezdeményezte a járatok sűrítését,
amivel teljes mértékben egyetértett a város
vezetése is.
Kevésbé jó hír számunkra, hogy tovább
húzódik az egykori Megyeházára tervezett
ügyfélközpont létrehozása. S történik ez
mindazok ellenére, hogy a Városi Hivatal
a képviselő-testület döntésével összhangban
az összes szükséges dokumentumot elküldte
a belügyminisztériumba, amely szükséges az
elfogadott épületcseréhez. Ez azt is jelenti,
hogy a város négy épületet kap az egykori
Megyeháza épületéért cserébe. S bár ez
a döntés már hónapokkal ezelőtt megszületett,
semmi érdemi előrelépés a belügy részéről
nem történt, holott a hivatalok egy épületbe
költöztetése jelentősen megkönnyítené az
ügyintézést Rimaszombatban.
Olvasva a belügyminisztérium munkatársa
által küldött infót, az az érzésem, hogy
Rimaszombatban sokkal inkább támogatják a
belügy által kezdeményezett reformokat, mint
azok, akik ezt Pozsonyban nagy dérrel-dúrral
elfogadták.

JUDr. Szántó István,
a Városi Hivatal elöljárója

akik hozzájárultak ahhoz, hogy ismét elindulhat
a Gömöri Hírlap és szlovák testvérlapja.
A rimaszombati Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör és az öregcserkészek nevében is
kívánunk sok sikert a további munkájukhoz.
Maradok hű pártolójuk, örökös olvasójuk és
alkalmi tudósítójuk.
Hadobás Lászlóné
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2005 májusában írták – 2015 novemberében reflektálunk
Milyen lesz a nyári
turisztikai idény?
A közelgő trópusi hőségek felvetik a kérdést, hol is lehet a
nyarat Rimaszombatban eltölteni. Részleges választ a Városi
Közterület-fenntartó Vállalattól
kaptunk, amelyet május 31-én esedékes ülésén a Városi tanács is
megtárgyal majd. Ahogy tavaly,
az idén sem lehet fürödni a Városi strandon, ugyanis a Rima alacsony vízállása és minősége nem
engedi meg a tó feltöltését. A tó
ivóvízzel való feltöltése mintegy
1,5 millió koronával emelné meg a
költségeket. (Idézzük a beterjesztett anyagot: a város lakóinak lehetőségük nyílik a Kurincon való
fürdőzésre, ahol már áprilisban
kiépült a vízvezeték a 33 fokos
termálvíz fogadására, valamint a
csatorna bekötésére is. Egyúttal
sor került a medence elkerítésére,
a zuhanyozók és a medence
kitisztítására is. De…
A medence működtetése mégis
veszélybe került, mivel az épület-

be becsöpög a víz, s a javítás
kb. 650 ezer koronába kerülne.
A medence a szükséges engedélyek beszerzése után azonnal
a fürdőzők rendelkezésére áll.
A magas működési költségek
miatt viszont nem gazdaságos
a csónakázó működtetése, ahogy
az idén kiselejtezésre kerültek
a még 1984-ben üzembe állított
vízibiciklik is. A minigolfpálya
megszüntetésre került, a játszótér
megújítása folyamatban van.
A sátortábor, s az egykori
autókemping szociális berendezései szintén nem lesznek
üzembe állítva az idén. A tó mellett található gyerekmedence és
zuhanyozók szintén nincsenek
használható állapotban, ahogy
a betonmóló is balesetveszélyes állapotban található. Nem
üzemképes a röplabda, a teniszés a focipálya sem. Az üdülőközpont területét egy alkalommal
kaszálják le a vállalat munkatársai is, amely 120 ezer négyzetméterre számítva mindez 240 ezer

Szemben a kormánydöntéssel

A szlovák Gazdasági Minisztérium még tavaly májusban
döntött úgy, hogy központosítja
a kazánházakat, az ún. központi
fűtést, s a hőkezelő vállalatokra
bízza, adnak-e ez alól kivételt
vagy sem. Rimaszombat polgármestere, Šimko József viszont
úgy döntött, hogy szembemegy
a kormány döntésével, s a város
több középülete saját kazánház
kiépítésével oldja meg a fűtést
a közeljövőtől – írja az aktualne.
sk portálon Martina Ruttkayová.
Rimaszombat hőellátását a Stefe
SK biztosítja, a cégben Rimaszombatnak 41,3 százalékos részesedése
van. Annak idején három gázkazán
segítségével a Dobšinský utcai
óvoda fűtését sikerült évi 12 ezer
euróból biztosítani. 2010-ben az
óvoda is a Stefe SK-hoz került,
s ma az évi fűtésszámlájuk 27
ezer eurót tesz ki – erősítette meg
a portálnak Szőllősi Iveta, az
óvoda igazgatónője is. A polgármester a gazdasági minisztérium
határozata ellenére úgy döntött,
hogy négy városi épület, két óvoda,
a művelődési központ és a városi
uszoda fűtését oldja meg saját kazánház kiépítésével. Šimko minden ehhez szükséges engedélyt és
pozitív állásfoglalást beszerzett
már, egyedül a Stefe nem nyilatkozott eddig. Az aktualne.sk szintén
kérte a cég állásfoglalását, de mindhiába. A törvénymódosítás szerint

koronába kerül majd.
Mindent összegezve, Kurincon az
idén sem igazán lesz lehetőség a
kikapcsolódásra, így a fürdőzni
vágyóknak marad Meleghegy,
Tornalja vagy valahol még távolabb.
-r-

Tisztelt Polgártársak!
Gondolom, ahogy én, Önök is
jót nevettek a Gemerské zvestiben 2005 május 30-án megjelent
cikken, amely a 2005-ös strandolási lehetőségeket ecseteli.
Igen, tisztelt olvasók, tíz évvel úgy
nézett ki Zöld Víz Üdülőövezet
Kurincon, ahogy a lap akkori
szerkesztője, -r- megírta.
Ajánlom, olvassák el még egyszer
figyelmesen.

Az üdülőövezet, amelybe kb. 220
millió koronát beleöltek, így rohadt szét.
A 2010-es választások óta sikerült
kiépítenünk
egy
gyönyörű
üdülőövezetet, kiépíteni egy
50 méteres kettős medencét,
csúszdával,
gyerekmedencét
törökvárral, vízipuskával, ahogy elkészült a kerékpárút,
amely része a készülő, egykori poltári vasútvonalon kiépülő
kerékpárútnak, s turistavonat
szállítja az utasokat a város és
Kurinc között, amely ráadásul az
idén ingyen szállította a turistákat.
Külön örömmel tölt el, hogy
a szivattyú meghibásodása ellenére is, amely miatt hetekkel
később indult el az idei turistaszezon, 53 ezer turista látogatott el Kurincra. Csak remélni
tudom, hogy jövőre még több
turistát tudunk majd fogadni,
s nem a kaszálásra fogunk 240
ezer koronát (8 ezer €) kidobni.
JUDr. Šimko József,
polgármester

Kiértékelték a kérdőíveket

a hőkezelő vállalatok az építési
folyamat részeseivé válnak, s elvileg a jóváhagyásuk is szükséges
a kisebb kazánházak kiépítéséhez.
De ha nem értenek egyet, a végső
döntés a város kezében van. Mivel
a város is részese a folyamatnak,
Šimko nem dönthet önmagáról, így
a végső állásfoglalást egy környező
település polgármestere adhatja ki.
Mivel a polgármester nem akar
törvényt sem szegni, sajátos álláspontot képvisel az ügyben: „Mi
nem válunk le a központi hőszolgáltatóról, a fűtés 95 százalékát mi
biztosítjuk, a maradék 5 százalékot
pedig továbbra is a Stefe SK biztosítja” – mondja a polgármester.
A rimaszombati döntés precedenst
is teremthet, ugyanis a tavalyi
törvénymódosítás nagy felzúdulást
váltott ki, Pozsonyban júniusban
tüntetést is szerveztek a döntés
ellen, sőt petícióban követelték a
törvénymódosítás eltörlését. Andrej
Kiska köztársasági elnök a petíció
kézbevétele után a gazdasági
minisztériumhoz fordult jogorvoslatért, de az elutasító választ adott.
Az ügy jelenleg az Egyszerű Emberek parlamenti párt képviselője,
Jozef Viskupič előterjesztése alapján már az Alkotmánybíróság előtt
fekszik, amely napirendre tűzte azt.
Döntés egyelőre még nem született
– írja az aktualne.sk portál.
jdj

Rimaszombat Városa még a októberben kérdőívvel fordult a város
polgáraihoz. Ahhoz ugyanis, hogy
a város ki tudja használni az EU forrásokat az elkövetkezendő programidőszakban (2014-2020), szüksége
van jóváhagyott Gazdasági és Szociális Városfejlesztési Programra
(PHSR), melynek részét kell képeznie
a városfejlesztési szándékoknak
is. A névtelen kérdőívre, amelyet a
Városi Hivatal munkatársa, Mag
Fodor Enikő dolgozott ki, 177 ember
válaszolt.
Ez Rimaszombat lakosságának a 0,7
százaléka, a válaszadók 55 százaléka férfi volt. Többségükben a 25-44
év közöttiek éltek a lehetőséggel (49
%), de aktívan bekapcsolódott a 4564 év közötti korosztály is (38 %).
Nem érdekelte viszont a kérdőív a
fiatalokat (8 %) és a nyugdíjasokat
(5 %). Az is figyelemreméltó, hogy
a válaszadók 46 százaléka felsőfokú
végzettséggel rendelkezik, míg további
45 százalékuknak van érettségije. Túlnyomó többségben (73%) azok
válaszoltak, akiknek van munkahelyük.
Ahogyan azt az adatok is mutatják,
a legfontosabb aktivitásnak a válaszadók az önkormányzat megerősítését,
míg
legkevésbé
fontosnak
az
önkormányzat
intézményi
kapacitásának és teljesítményének a hatékonyságát tartják.
Egy további, az önkormányzatokat érintő kérdéssel kapcsolatban
a válaszadók 64,5 százaléka vélte
úgy, hogy a polgárok biztonságának
a növelése a legfontosabb, nem tartják viszont lényegesnek a szociálisan

veszélyeztetett lakosok aktív bekapcsolását (36,4%).
A válaszadók
a fejlesztések szempontjából a csatornahálózat és vízellátás kiépítését tartják a legfontosabbnak (54,1%), míg
szerintük az árvízvédelem egyelőre
nem érinti lényegesebben a várost.
Természetesen a kérdőívet kitöltők
túlnyomó többsége az új munkahelyek kialakítását (90,8%) tartja a leglényegesebbnek, viszont nem számol
szociális intézmények kialakításával
(5,3 %).
A kérdőíven lehetőség nyílt saját városfejlesztési projektet is tanácsolni, számos érdekes javaslat került terítékre,
így pl. sportcsarnok, menedékház,
nyilvános fitneszközpont, szociális cég
létrehozása stb. A megadott projektlehetőségek közül a legtöbben az ipari
parkra (29,3%), míg a legkevesebben a
szálláshelyek kiépítésére (0,4%) „szavaztak”.
A kérdőív egyik kérdése arra irányult, mit is tartanak a válaszadók
a legégetőbb gondnak a városban.
Nos, a kérdőívet kitöltők többsége az
alacsony iskolázottságot, a munkanélküliséget és a roma helyzetet jelölte
meg.
Az utolsó pontban egyes városi
szolgáltatások értékelésére kérték
a válaszadókat, s mint kiderült, a felsorolt szolgáltatások több mint 80
százaléka közepes értékelést kapott,
ennél jobb érdemjegyben (kettes)
a kereskedelmi hálózat, a közétkeztetési szolgáltatások, a tömegközlekedés és
a gyerekek oktatása részesült.
A kérdőív részletes kiértékelése
a www.rimavskasobota.sk oldalon
található meg.
jdj
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Az idén is díjazták a legszebb előkerteket és erkélyeket
Megérkeztek az első fagyok,
s bár napközben még hétágra
süt a nap, a legszebb virágok
is megadták magukat a természet örök törvényének, s a
nyáron sok-sok fáradsággal és
törődéssel gondozott erkélyek
és kiskertek is egy éjszaka leple alatt átadták magukat az elmúlásnak.

A rimaszombati Városi Hivatal
hosszú évek óta megrendezi
a legszebb előkertek és erkélyek versenyét, s díjazza azokat,
akik szabadidejükben ápolják és
szebbé varázsolják a közvetlen
környezetüket, igazolva a köz-

mondást, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.

Szeptember végén, a Gömör-Kishonti Vásár keretén belül ki is
értékelték a legszebbeket, íme az
eredmények:
Erkélyek – 1. Karellová Miroslava (Cseh u. 8.) 20 ponttal, 2.
Čipka család (Halászi u. 5.) 18
ponttal, 3. Stančok család (Bodon
u. 3.) 9 ponttal.
Előkertek – 1. Lénárt család
(Štefánik u. 42.) 21 ponttal, 2.
Stano család (Szeles u. 73.) 14
ponttal, 3. Bořuta család (Körúti
u.) 7 ponttal
Az elismeréseket a Városi Hivatal
esketőtermében Šimko József
polgármester adta át.
jdj

Az idén is találkoztak az absztinensek

Hosszú évek óta egy találkozó
erejéig minden év októberében
összejönnek a rimaszombati
absztinensek, hogy találkozzanak és új impulzusokat
kapjanak egymástól, ugyanis
leszokni az alkoholról nagyon
komoly teljesítmény, s talán
még nehezebb nem visszaszokni.
A találkozón az idén is részt vett
a rimaszombati kórház alkoholellenes osztályának főorvosa,
Korcsog Péter, aki a találkozón
őszinte csodálatát fejezte ki és
fejet hajtott mindazok előtt,
akik képesek voltak leszokni a

káros szenvedélyről, s már évek
óta nem fogyasztottak alkoholt,
vagy csak mértékkel tették azt.
Remek hangulatban telt az idei
találkozó, több résztvevő saját műsorszámmal gazdagította
a délután kulturális programját.
A rendezvényen a Városházát
Rigó László alpolgármester
képviselte, de a kórház igazgatója,
Ivan Mokrý is tiszteletét tette. Az
alkoholellenes osztály vezetője,
Mária Ďurčíková 120 absztinensnek adott át emléklapot, de mint
hozzátette, szívesen vennének
újabb, az alkohol hatalmától
megszabadult polgárokat is.
jdj, fotó: gecse

Bár a rimaszombati MŠK futballcsapata csak a II. liga utolsó helyén
szerénykedik, középpályása, Köböl
Máté helyet kapott a Felvidék labdarúgó csapatában, amely Bősön
Délvidék ellen játszott válogatott
mérkőzést. Felvidék válogatottja 2:1
arányban kikapott ugyan, de a hazaiak
egyetlen gólját Köböl Máté szerezte.

A hónap műtárgya a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban – Juraj Mertuš fafaragó kisplasztikái
1981 és 2012 között a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum
gyűjteménye számos Juraj Mertuš-kisplasztikával gazdagodott.
Novemberben a hónap műtárgyává Mertuš kisplasztikáját
választották.

Juraj Mertuš (1925-1994) Gócson
(Gočovo) született, s az iskolái mel-

lett itt dolgozott zootechnikusként
a helyi szövetkezetben. Később
Dobšinán, a helyi Szolgáltatások
Háza alkalmazottja lett. A fával
még kora gyerekkorában kezdett
foglalkozni, annál is inkább, mivel édesapja ács volt, s így szabadidejében neki is segített. Munkái
elsősorban a helyi embereket, szakmákat örökítették meg, de egykor
népszerű, s időközben elfeledett
gyerekjátékokat is újra felfedezett
az utókornak. Számos plasztikája örökíti meg a neves gömöri
betyárt, Michal Vdovčíkot. 1984ben munkássága elismeréseként
megkapta a Dr. Ladislav Leng-díjat.
A Gömör-Kishonti Múzeum számos
alkotását, de fényképdokumentációt
is őriz az alkotói tevékenységéről.
jdj

Gömöri várak a múzeumban
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum idei kilencedik
tárlata a Gömör és Kishont
területén található várakat
hozza egy fedél alá. 37 várról,
földvárról, erődítményről van
tudomásunk, sajnálatos módon
egy-két hely kivételével szisztematikus feltáró munkákat
alig végeztek, s vannak olyan
váraink a régióban, amelyről
alig-alig tudunk valamit.

Bevallom, a mostani kiállítás
megnyitója előtt pár nappal
hallottam először a jesztei vár
létéről, s bizony, a kiállításon is
sok meglepetés várt rám. Amíg
a szomszédos Fülek vára romjaiban is káprázatos látványt nyújt,
s a helyiek törődnek is vele, hisz
a lehetőségeikhez mérten évente
végeznek régészeti feltárásokat,
s messze földről özönlenek
a turisták Fülekre, addig Gömörben csak a murányi és a 2012ben leégett, s máig fel nem
újított krasznahorkai vár várja
a látogatókat. Na, és ezen várak
legendás történetei, amelyeket
többek között Szombathy Viktor

Száll a rege várról várra című
kötete őrzött meg számunkra.
A most megnyitott kiállítás
a várak történetének bemutatása mellett az eddig elvégzett feltárások eredményeire
hagyatkozik, így a várgedei,
ajnácskői, sajógömöri, jolsvai,
jesztei, murányi, alsósziklási, rimaszécsi, rimaszombati
(Törökvár), serkei, nagybalogi és
tornaljai (Csonkavár) feltárások
eredményeit
veszi
számba.
Rimaszécsen, Rimaszombatban
és Sajógömörön B. Kovács István végzett ásatásokat, Ajnácskőn és Alsószikláson (Maginvár)
a mostani kiállítás kurátora, Botos Sándor. Gömör legöregebb
vára valószínűleg az egykori megyének is nevet adó Sajógömör vára lehetett, amelyről
már 1200 körül említést tesznek,
bár a régészeti feltárások ezt
nem feltétlenül erősítették meg.
De a tatárjárás előtt épülhetett
a jesztei és az ajnácskői vár is. Ez
utóbbi romjait az elmúlt években
látogathatóvá tették, s a csúcsról
remek kilátás nyílik a környékre.
A várak többsége fontos szerepet
töltött be a törökök elleni védekezésben. A törökvész után
a várak, erődítmények jelentősége
megcsappant, s mindössze pár
vészelte át az idő könyörtelen
múlását. A várgedei várhegyet
például a falu lakói takarították
el, utakat és járdákat építve az
egykor sok rejtélyt megélt vár
romjai alól.
jdj
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Közeledik az év utolsó hónapja, megélénkült a közösségi és társasági élet is városunkban. Egymást
követik a kiállítások, a kulturális rendezvények, s lassan belépünk az adventi időszakba. Októberben
és novemberben sorjáztak a rendezvények, képes összeállításunkban a teljesség igénye nélkül ezekből
válogattunk egy csokorra valót.

Megalakulásának 30. évfordulóját kilenc helyszínes koncertkörúttal
ünnepelte a rimaszombati kötődésű, Matyinkó testvérek által alapított Maduar együttes, amely első koncertjét hol máshol is tarthatta
volna, mint Rimaszombatban. A kilencvenes évek egyik legsikeresebb
zenekara, több platina- és aranylemez, számos egyéb elismerés és díj
birtokosai. A koncerteken az együttes egykori tagjai és közreműködői
(Anna-Katarina Schatzl, Cathy Dvořáková, Ivana Poláčková, Erik
Aresta – MC Erik) is felléptek.

1990-ben állítottak ki először Rimaszombatban a antalfalvai naiv festők.
A siker akkora volt, hogy november negyedikén már a hatodik tárlatukat nyitották
a Gömör-Kishonti Múzeumban. 2000-ben hárman közülük, Pavel Hajko, Pavel
Cicka és Martin Markov úgy döntöttek, hogy szorosabbra fonják az együttműködésüket. A trió Markov 2013-ban bekövetkezett haláláig működött együtt,
de Hajko és Cicka a nevet később megtartották. A tárlat 2016 január 31.-ig tart
nyitva, s a kiállított festmények megvásárolhatóak.

Soros hirdetés:

Eladó ovális konyhaasztal (króm-tölgy), 4 szék (króm-bőrözött), Shagy szőnyeg
GH-009
(narancs-bordó), 2 bárasztal, képek. Ár megegyezés szerint.

Hirdetés:

A Maduar együttes mellett a Kandráčovci zenekar valamint Petr Rezek
társaságában a cseh könnyűzene nagyasszonya, Hana Zagorová is ellátogatott
Rimaszombatba, s addott nagysikerű koncertet.

GH-007

A rimaszombati cserkészotthonban Kovács Tamás a Majer István Emléktúráról
tartott élménybeszámolót.

Fotó: gecse

Gömöri Hírlap
Szőlőskertek vincellérjei Détértől Dobfenekig

Október 15-e és 16-a között hatodik alkalommal került megrendezésre Hát akkor szüret
– szüreti étkek, szüreti hagyományok
és
szokások
mottóval egy hagyományőrző
nemzetközi
gasztronómiai verseny a Szent Lőrinc
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium szervezésében Egerben.
A verseny célja egy-egy borvidékhez és a szürethez kötődő
gasztronómiai szokások, hagyományok összegyűjtése, felelevenítése volt, amelyre nyolc
vendéglátó
szakközépiskola
és szakiskola csapata nevezett
be: Egerből, Szegedről, Győrből, Gyöngyösről, Kenderesről,
Tatabányáról, Rimaszombatból
és Frenštát pod Radhoštěmből. A rimaszombati Magán
Szakközépiskola
csapata
a

Szőlőskertek vincellérjei Détértől
Dobfenekig fantázianevet viselte,
mivel idén a gömöri Barkóság
(amely Ajnácskő, Détér, Dobfenek, Gesztete, Gömöralmágy,
Gömörpéterfala és Jeszte összefoglaló neve) szüreti népszokásait
és gasztronómiáját mutatta be.
A csapat tagjait, Csók Gábor,
Csúr Mónika, Nagy Gergő és
Singlár Edina III.F osztályos tanulókat Mede Katalin és Szabó
Katalin szakoktatók, valamint
Dávid Márta és Kovács Tünde
pedagógusok készítették fel.
A tanulók szüreti matracsos
vadtokányt készítettek krumplilaskával tálalva, desszertnek
szüreti
szőlős-diós
vánkost,
a
borkorcsolyatálon
abárolt
szalonnát,
sült
kolbászt,
sült hurkát, paprikakrémet, tepertős
pogácsát,
kolbásszal
töltött vesepecsenyét, valamint
natúr és füstölt sajtokat tálaltak fel. Az elkészült ételeket
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség jeles képviselői
kóstolták és értékelték. A csapat sikeresen szerepelt, a zsűri
Aranysávos minősítésben részesítette, valamint elnyerte a Leglátványosabb szüreti bemutató
különdíját is.

Mindenki előtt nyitva áll
a Rimaszombati Kávéház ajtaja
Sokadik virágzását élik már a
beszélgetőest sorozatok a szlovákiai magyarság körében. Se
a háborúk utáni csüggedtség,
se a szigorú pártállami cenzúra
nem fogott ki rajtuk. Manapság
pedig felértékelődtek: közösségmegtartó, problémafelvető és
vitakultúrát nemesítő szerepet
is betöltenek, mindezt önkéntesen és ingyenesen. Ez alól a
Tompa Mihály Klub szervezésében megvalósuló Rimaszombati
Kávéház sem kivétel!

A fentebbi gondolat mentén lehetne röviden és lényegretörően
megfogalmazni e rendezvénysorozat alapvető küldetését.
Városunk és régiónk megannyi

jdj

felfedezetlen kincset, tehetséget
és sikert rejt, s legalább ugyanennyi problémát és feszültségforrást is. Legyen az kultúra vagy
közéleti témák, múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli momentumok.
Bár az internet és a korlátlan
információáramlás korát éljük,
gyakran mit sem tudunk a közvetlen környezetünkben zajló
eseményekről. Egy olyan városban, amelyet egyre többen hagynak el, ahol már évtizedek óta
nem látni a kilátástalanságból
kivezető utat, pedig minden friss
és pozitív kezdeményezést meg
kellene becsülni, sőt támogatni.
Jelenléttel, tanácsokkal és tettekkel.
A Rimaszombati Kávéház lassan két éves ténykedése alatt
nem egyszer felmerültek olyan
témák, amelyek bár aktuálisnak
és érdekesnek tűntek, a közönség
hullámzó részvétele miatt nem
vállaltunk be. Ugyanis, amely kérdések nagy érdeklődést
hoznak
Komáromban
vagy
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Agócs Lídia is a díjazottak között
Október 27-én Rimaszombatban tartotta kerületi jubileumi
kongresszusát a Szlovákiai Nők
Uniója, amellyel alapításának
70 évfordulójára emlékezett.
A szervezet több tagját is kitüntette, a díjazottak között volt az
almágyi Agócs Lídia is.

Besztercebánya, Zsarnóca, Garamszentkereszt, Poltár, Losonc,
Nagykürtös és Rimaszombat
járásának női képviseltették magukat a rimaszombati emlékünnepségen, amelyet megtisztelt
jelenlétével Jana Laššáková, a
szlovák
törvényhozás
alelnöke, valamint Šimko József,
Rimaszombat
polgármestere
is. Helena Husárová, a Szlovákiai Nők Uniója kerületi
szervezetének elnöke beszédében vázolta a szervezet megalakulásának körülményeit, s mint
elmondta, bár Európában a női
mozgalmak az első világháború
után kezdték bontogatni a
szárnyaikat, Szlovákiában az
első országos szervezet, a Szlovákiai Nők Szövetsége Eperjesen
1945. február 13-án alakult meg
Hana Gregorová vezetésével.
Első számú feladata a második
világégés
borzalmainak
a felszámolása volt, többek
között a háború túlélőinek, az
árva gyerekeknek a segítése.
A szervezet jogutódja a Szlovákiai Nők Demokratikus Uniója lett,
majd 1997 novemberében Irena Belohorská vezetésével jött
Somorján, nem biztos, hogy ugyan
azt a hatást keltik Rimaszombatban. Más vidék, más emberek,
más igények megfűszerezve egy
általános fásultsággal, amely a
szoba négy fala között marasztalja
a rimaszombati magyar kultúrafogyasztót. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a Tompa Mihály Klub
tagjai, a Rimaszombati Kávéház
szervezői, törvényszerűnek tartanák a fennálló állapotokat, sőt
minden egyes alkalommal a rendezvény határait feszegetik!
Ezért szerveztünk a klasszikus
könyvbemutatókon és vitákon túl,
divatestet, étel- és borkóstolót,
vagy előadóként meghívtunk

létre a Szlovákiai Nők Uniója.
Husárová szólt a rimaszombati
szervezet tevékenységéről is, így
kiemelve a 2005 január elsején
létrejött krízisközpontot, ahol
a férjeik által bántalmazott nők
kaptak ideiglenes menedéket. Ma
már hét ilyen központ működik
Szlovákiában. Beszéde végén
köszönetet mondott a szervezet
több mint 12 ezer tagjának odaadó
és önfeláldozó munkájáért.
Šimko József rimaszombati polgármester üdvözlő szavai után
az egyes járási szervezetek legaktívabb tagjai elismerő oklevelet
vehettek át. A Losonci, Poltári,
Nagykürtösi és Rimaszombati
járásból oklevéllel ismerték el
Želmíra Kupcová, Margita Palušová, Viera Gregorčoková,
Marta Kamenská, Darina Zajacová, Marta Dobiašová, Ľudmila
Stančíková, Eva Chovancová,
Sonja Sauerová, Karolína Krajčová és az almágyi Agócs Lídia
munkáját.
Utóbbi sok éven keresztül, 1971
és 1986 között képviselte nemcsak a gömöri, de a magyar nőket
is Csehszlovák Nőszövetség
országos
választmányában,
Prágában. De elnökségi tagja volt
hosszú évekig a járási választmánynak is. Ma már boldog nyugdíjasként él, három unokájának
örvendve.
Tevékenységének, s aktivitásának
köszönhetően
több
almágyi
létesítmény (kultúrház, szabadtéri
színpad) valósult meg. Az ünnepi
rendezvényt a helyi Relax Szabadidőközpont Estrella mazsorettjei,
a Lieskovček gyermek folklórcsoport és Štefan Skrúcaný
színesítették fellépésükkel.
jdj

fiatal és tehetséges zenészeket,
írókat, szavalókat. Ha a Facebook alapján számszerűsítenénk
a közönségünket, már rég
megtöltenénk
minden
alkalommal a kultúrház színháztermét. Reméljük erre is sor
kerül majd a jövőben! Ahogy
az önkéntes szervezőcsapatunk
terebélyesítésére is, hiszen mindig szükség van a segítő kezekre és kreatív gondolatokra. S
talán épp a Te ötletedből születik
meg egy felejthetetlen élménynyel járó rendezvény. Jelentkezz a
rszkavehaz@gmail.com címen és
légy te is részese a Tompa Mihály
Klub csapatának!

Hangácsi István
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Provokálva nem provokál
„Tudnánk-e felmutatni valami
tettet, melyre azt mondhatnók,
ezt magyarok tették, ezt szlávok
vitték végbe. Nem közös erővel
történt-e minden?” – Mocsáry
Lajos sorait választotta különleges és provokálónak szánt
kiállítása mottójául Koronczi
Dávid első önálló kiállításán,
a
rimaszombati
Városi
Galériában. Talán nem is az ő
hibája, hogy mégsem képes provokálni, legfeljebb elgondolkoztatni.

A ragyolci Koronczi Dávid
ugyan magyar családból származik, de iskoláit szlovák és
cseh nyelven végezte. Losoncon
barátaival létrehozta a Priestor
kortárs galériát, Peter Balkoval
a Medzihmla fesztivált (amelyre
az idén december 18-án kerül
sor). Barátai többsége szlovák. De
ha hazalátogat Ragyolcra, marad
a magyar. Önkéntelenül adódik
a kérdés, magyar, szlovák, netán
„szlovmagyar”? Vajon minden ott
dőlt el hatéves korában, amikor
vagy ő (legalábbis ezt állítja),
vagy a szülei úgy döntöttek, hogy
a könnyebb érvényesülés érdekében a szlovák iskolát választja.
Koronczi Dávid többféle művészi
stratégiából összegyűrt műalkotása (videó, fotók faltelepítés,
szöveg) arra keresi a választ,
megőrizhető-e az ember genetikailag adott identitása, esetleg
tud-e nyelvet, identitást váltani
vagy a végeredmény egy hibrid

lesz, amelyet nevezhetünk akár
„szlovmagyar” identitásnak is.
Az alkotó a válasz reményében
számtalan történelmi művet elolvasott, ahogy kiadós vizsgálatot
végzett családtagjai és barátai
körében is. A falra felkerülnek
Duray, Mocsáry, Štúr, Jászi, Eco,
Deák, Janics, Huska és mások
szövegei, ahogy a galéria egy
másik termében két fiatal népmeséket olvas párhuzamosan, bizonyítani próbálván a fent idézett
Mocsáry-idézet hitelességét.
Koronczi
őszintén
bevallja,
huszonöt évesen döbbent rá arra,
hogy egy nemzetiség tagja, s ekkor
lettek fontosak magyar gyökerei
is, s mint a bevezetőben utalt is
rá, számára minden konfliktus
esetén a gyengébb fél védelme a
mérvadó, s máig nehezen viseli el, hogy az egyes nemzetek
mindig a másik rovására próbáltak-próbálnak érvényesülni és
sosem azt keresik, ami összeköti,
hanem ami elválasztja őket. Utal
a történelmi múltra is, amikor
még nem volt a nyelvnek akkora szerepe, s például a Rákócziszabadságharcban egymás mellett, vállvetve harcoltak magyarok
és szlovákok is.
A
kölcsönösség
jegyében
a rimaszombati tárlat megnyitóján
fellépett a Rimavan két énekese,
valamint a ragyolci Nógrád Táncegyüttes két párosa is. A tárlat
december negyedikéig nézhető
meg, amikor is rendhagyó módon
kerül sor majd annak lebontására,
s az alkotó (aki barátnőjével,
Martina Szabóval dolgozott
együtt az installáción) várja a
visszajelzéseket, amelyeket bárki az előre elkészített jegyzetlapokon kitűzhet a falra.
jdj, fotó: gecse

Bartókra emlékeztek Batyiban

Elsősorban Pásztory Dittának
köszönhetjük mi gömöriek
Bartók Bélát. Bár édesapja
révén (Szuhafő) is volt gömöri
kötődése, ahogy Pósa Lajos és
Gerlice-puszta révén is. Többet
tett a szlovák-magyar együttműködésért, mint azt követően
tündöklő két országbeli politikusaink egész sora. Rimaszombat méltóképpen emlékezett
meg
Bartókról
halálának
70. évfordulóján.
Pályakezdőként Pósa Lajos
négy versét zenésítette meg,
az Őszi szellőt Balogh Mária
elő is adta az október 28-án, a
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya által megrendezett emlékesten. 1904-ben a
Ratkó-völgyben, Gerlice-pusztán járt, ahol a Fischer család
vendégeként
népdalgyűjtésbe
kezd. Két évvel később visszatér, s tovább folytatja a szlovák
népdalok gyűjtését. 1923-ban
veszi el feleségül Pásztory Dittát, s a rá következő év március
29-én közös koncertet adnak.
Rimaszombat nem feledkezett
meg Bartókról, utcát neveztek el

róla, a Tátra Szállóban, a közös
koncert
egykori
helyszínén
pedig emléktábla őrzi az egykori
nevezetes esemény emlékét.
Az idén márciusban már rendezett a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a
Tátra Szállóban egy emlékestet,
s annak szervezője, Sebők
Valéria már akkor megígérte,
hogy ősszel emlékkoncerttel is
adóznak a világhírű zeneszerző
emléke előtt. Pompás összeállítás
(Zsélyi Katalin és Sebők Valéria
munkája), amely a négy blokk és
a rengeteg közreműködő ellenére
kivételesen szép egységet alkotott, s amely nemcsak a város,
hanem a környék zenészeit is
megmozgatta. A műsorban a
Daxner utcai óvodások mellett
a Művészeti Alapiskola, Páko
Mária és a Gitáros Sokk, Povinszky Elvira, Andrik Máté, a
Blaha Lujza Vegyeskar, a Zeneés Drámatagozatos Magán Konzervatórium és a feledi Művészeti Alapiskola diákjai működtek
közre, valamint ifj. Mács Zoltán
és Gál László.
jdj, fotó: gecse

Fókuszban a Gortva-völgy kultúrája

November első hétvégéjén Almágyban harmadik alkalommal rendezték meg a Gortva-völgy
Hagyományőrző
Ünnepségét.
A rendkívül színes, minden
igényt bőven kielégítő műsorban a környék szinte összes folk-

lórcsoportja és szólistája fellépett,
s a néptáncok és népdalok mellett
ízelítőt kaptunk a mesékből, ahogy
az esketőteremben állandó kiállítás
is nyílt a Salgótarjánban élő
Agócs József fotóiból, aki a község
szépségeit, értékeit és mindennapjait örökítette meg 24 tablón, 28
fotó segítségével.
Almágy a tipikus példa arra, hogy
igenis van igény a kultúrára, s amenynyiben a község vezetése is vevő
a kultúra ápolására, értékteremtő
csodák születhetnek. Kétévente rendezi meg a község a Gortva-völgy
Hagyományőrző Ünnepségét, s a
három évfolyam alatt szinte minden

csoport, szólista és műfaj bemutatkozott Almágyban. De nem ez az
évi egyetlen rendezvénye a helyi
alapszervezetnek, amelyet Agócs
Ildikó vezet, hiszen sorjáznak az akciók. Nemrég Szécsi Pál-emlékestre
került sor, májusban itt rendezték meg
a Bíborpiros szép rózsa regionális
elődöntőjét, s ugyancsak gazdag volt
a falunapi kultúrműsor is. A községben több népdalkórus is alakult, a
már meglévő asszonykórus mellett
létrejött a Piros Rózsa és a férfikar
is, akik szintén bemutatkoztak az ünnepségen. Ahogy nem maradhattak ki
az óvodások, az alapiskolások, a helyi citerások, s az iskolában működő

Heuréka Magán Művészeti Iskola
helyi diákjai is tanáraik, Imre Mács
Katalin, Topor Ferenc és Farkas Csaba vezetésével, de a helyi színeket
képviselte Tóth Nikolett, Illés József,
Agócs Eszter, Agócs Emese és Foglár
Gábor is. A vendégek listája is kedvcsináló volt, fellépett a balogfalai
Fürtöcskék, akik az évszakot is
„képviselve” kukoricát morzsoltak,
a détériek, akik a szüretről érkeztek,
a gesztetei Barkó menyecskék, akik
gondolatban és dalaikban már ágyba is bújtak a kedvesükkel, míg a
talpalávalóról a losonci Folk LC gondoskodott.
jdj, fotó: Agócs József
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November 27.:
Lemezbemutató koncertet tart Rimaszombatban az Ismerős Arcok
Csak a zene! című, 15. albumát mutatja be november 27-én,
pénteken 19.00 órai kezdettel az Ismerős Arcok együttes a
rimaszombati Városi Művelődési Központban. Az együttes
előzenekara a Csillagvirág lesz.

Jegyek elővételben 7 eurós áron kaphatók a helyszínen illetve a Tompa Mihály Könyvesboltban. A belépő közvetlenül a koncert előtt 9 euróba kerül.
Bővebb infó az msksrs@rsnet.sk illetve a jegyrendeles@ismerosarcok.hu
címen illetve a 047/56 21 550-es telefonszámon kapható.

November 24.:
A Thália bohózata Rimaszombatba
is beköszönt
1998-as bemutatója óta ez a színdarab lett az utóbbi évtizedek egyik
legsikeresebb színdarabja, amelyet
a budapesti Katona József Színház
azóta is folyamatosan játszik, de
bemutatták már számos magyar, de
szlovák és cseh színházban is.
A kassai előadás főbb szerepeiben
Nádasdi Pétert, Lax Juditot, Pólos
Árpádot, Szoták Andreát és Madarász
Mátét láthatjuk november 24-én,
kedden 19.00 órától láthatjuk a
rimaszombati Városi Művelődési
Központ színháztermében.
Jegyek elővételben kaphatók a Tompa
Mihály Könyvesboltban 8 eurós
(felnőttek) és 6 eurós (nyugdíjasok,
diákok) áron. A jegyek a helyszínen
egységesen 10 euróba kerülnek majd.
Bővebb infó kérhető a 0907/871 451es telefonszámon.

November 28.:
Jubilál az Új Gömör
Egészestés műsorral ünnepli
megalakulásának 20. évfordulóját november 28-án, szombaton,
18.00 órától a Városi Művelődési
Központban a rimaszombati Új
Gömör néptáncegyüttes. A jubileumra hivatalos a dernői Borostyán
Néptáncegyüttes és természetesen
nem hiányozhat a Kis Gömör sem.
Az est programja: gyerekjátékok,
tréfás verbunk és gömöri táncok
(Kis Gömör gyermektáncegyüttes,
Rimaszombat); moldvai táncok (Új
Gömör néptáncegyüttes, Rimaszombat); bagi táncok (Új Gömör
néptáncegyüttes); magyarbődi táncok
(Borostyán néptáncegyüttes, Dernő);
rábaközi táncok (Új Gömör néptáncegyüttes); Méhkerék (Új Gömör
néptáncegyüttes); zenekari szám
(Pálházy Bence, Tóth Ádám, Juhász
Zsolt, Hrúz Szabolcs); ipolymenti
táncok (Új Gömör néptáncegyüttes);
vajdaszentiványi táncok (Borostyán
néptáncegyüttes, Dernő); gömöri
táncok (Új Gömör néptáncegyüttes).

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk novemberben és decemberben még csak „havilapként”
jelenik meg, s így nem kerülhettük el az anyagtorlódást sem.
Elnézést kérünk az olvasóinktól a néha kisebb betűért, a kimaradt
fotóért, ahogy azért is, hogy a kulturális- és sportajánlók, közlemények
ebben a számban csak szlovák nyelven kerültek be a lapba.
Januártól a tervek szerint kétheti lapként jelenünk meg, s remélhetőleg
semmi akadálya nem lesz, hogy a magyar olvasó számára is fontos
meghívók és közlemények magyarul is elolvashatók legyenek.
Megértésüket köszönjük.

Hirdetés:

A Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap hirdetési árjegyzéke
Rimaszombati tájékoztató közlöny (érvényes 2015 október 12-étől)
Soros hirdetés:
Kedvezmények ismételt hirdetés esetén:
3-5-szöri megjelentetés esetén
10%
1 szó (a telefonszám egy szónak számít,
6-10-szeri megjelentetés esetén
15%
a határozott névelőt nem számítjuk
11-20-szori megjelentetés esetén
20%
külön szónak) …...................... 0, 17 €
Keretes hirdetés:
Hirdetési oldalakon:
1 cm2 ........................................... 0,56€
egész oldalas (190x272) .......... 289,40€
½ oldalas (190x136) ................ 144,70€
½ oldalas (923x272) ............... 141,65€
¼ oldalas (93x136) .................... 70,82€
¼ oldalas (93x141) .................... 73,43€
1/8 oldalas (93x68) .................... 35,41€
1/8 oldalas (44x142) .................. 34,98€
Címlapon:
1 cm2 ............................................ 1,66€
¼ oldalas (93x136) .................. 209,95€
¼ oldalas (93x141) .................. 217,67€
1/8 oldalas (93x68) .................. 104,97€
1/8 oldalas (44x142) ................ 103,71€
Tartalmi oldalak:
1 cm2 ............................................ 0,76€
½ oldalas (190x136) ................ 196,38€
¼ oldalas (97x136) .................. 100,25€
¼ oldalas (93x141) .................... 96,44€
1/8 oldalas (93x68) .................... 48,06€
1/8 oldalas (44x142) ................. 47,48€

GH-011

A címlapon a színes hirdetésre 20 %-os
pótlékot számítunk fel.
Színes hirdetés -egész oldalas: 331,94€, ½
oldalas:165,97€, ¼ oldalas: 82,98 €.
A lap színes oldalai a következők: 1, 4, 13 és 16.

20-szori megjelentetés felett
25%
Kifizetett, de lemondott hirdetés esetén
a hirdetési díj 50 százalékát térítjük vissza.
Hirdetés felvétele:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk,
tel.: 047/564 674, 047/564 076
A szerkesztőség címe:
Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap,
Rimaszombati tájékoztató közlöny,
Svätopluk u. 9., II. emelet, 15/15a iroda,
979 01 Rimaszombat
Megjelenés: havonta, minden hónap
negyedik hétfőjén jelenik meg. Hirdetési
határidő: minden hónap harmadik hétfőjén
16.00 óráig.
A hirdetést az alábbi módon fizethetik ki:
a.) készpénzzel a Városi Hivatal pénztárában (Svätopluk u. 9., földszint)
b.) Rimaszombat Város számlaszámára:
Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat,
Banki adatok: VÚB, a. s.
Számlaszám: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC:SUBASKBXICO:00319031,
DIC: 2021230398

A bizonylatot illetve az igazolást az átutalásról kérjük a szerkesztőség e-mail
címére elküldeni. Ellenkező esetben a hirdetést nem áll módunkban megjelentetni.

