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December negyedikén tartotta alakuló ülését a rimaszombati Városi Képviselő-testület,
az azóta eltelt nem egész két hónap alatt ma már hatodik alkalommal találkoztak a képviselők. Az ülés legfontosabb témája az idei költségvetés volt, amelyet a Merjünk gyorsítani Klub javaslatára alapjaiban módosítottak volna, de az ülés mintegy háromórás
vita után félbeszakadt. Az eldurvuló vitában a képviselők megvonták az ülésvezetés jogát
Šimko József polgármestertől, majd a polgármester és a város vezetése tiltakozásul kivonult az ülésteremből, ahogy a képviselők egy része is. Bár 21 képviselőből 12 maradt,
ügyészi javaslatra az ülést félbeszakították.
A Magyar Kultúra
Napján több szervezet is
kitüntetéseket nyújtott át,
amelyekből gömöriek is
részesültek. A Csemadok
Életműdíját a nagybalogi
Pál házaspár kapta. Pál
Dénes évekig tanított a
Tompa Mihály Alapiskolában is.
Részletek lapunk 6. oldalán

Tél Rimaszombatban és vidéken (Pósa Judit és Bari Marián felvétele)

Elkezdődött a farsangi báli szezon Rimaszombatban is, a Matica slovenská után
a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai is mulattak. Gecse Attila felvételei

Szinte észrevétlenül repült el az év
első hónapja, amelyet nyugodtan
nevezhetnénk viharos hónapnak is,
amely pontosan tükrözi a társadalmunk jelenlegi állapotát. Országos,
de sajnos helyi szinten is.
Talán még soha nem volt annyira megosztott társadalmunk, mint ezekben a napokban. A közösségi hálok,
ahogy a médiák is, tele vannak botrányokkal. Csak
párat emelnék ki közülük. A köztársasági elnököt azzal vádolják, hogy a telekmaffiával tart kapcsolatot, a
parlament elnöke viszont több mint valószínűleg lopta
a doktoriját. A volt miniszterelnök még mindig egy
adócsaló házában lakik, s most minden erővel alkotmánybíró szeretne lenni. A parlament is obstrukcióba kezdett, hogy Andrej Kiska ne tudja kinevezni az
összes alkotmánybírót. A parlament alelnökét korunk
Mata Harijával hozták hírbe, aki Mucuskának becézi őt, míg a parlament elnöke saját helyettesét egész
egyszerűen lecigányozta. Ezt Marian Kotleba vagy
Stanislav Mizík esetében már bűncselekménynek minősítették volna. A volt rendőrfőnök állítólag közvetlenül meggyilkolása előtt megfigyeltette Ján Kuciakot, s
egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a parlamentben
nemcsak verbálisan, de tettlegesen is egymásnak essenek majd a képviselők. A Plus 7 dní hetilap szerint
valahogy így néz ki jelenleg egy kitűnően működő ország Európa szívében, amelyre köztársaságielnök- és
Európa parlamenti választás is vár a közeljövőben.
Lehet, hogy ez az országos atmoszféra is rányomta a
bélyegét a Városi képviselő-testület legutóbbi ülésére,
amelyen a képviselők szokatlan lépésre szánták el magukat, s megvonták az ülésvezetés jogát a polgármestertől. Még a járási ügyésznek is be kellett avatkoznia,
hogy megmagyarázza a képviselőknek, törvénytelenül
cselekedtek. Miközben a 2019-es költségvetést kellett
volna elfogadniuk.
Apropó, költségvetés. Naivitás lett volna azt gondolni,
hogy a város által előterjesztett költségvetési-tervezetet a képviselők bizonyos csoportja nem próbálja meg
a saját érdekei mentén módosítani. De valószínűleg
nem nagyon gondoltak arra, hogy a város által kidolgozott tervezet szétverésével veszélybe kerültek a
már elindított beruházások, így Kurinc, a Városkert,
a posta előtti tér, arról például nem is beszélve, hogy
a Városi Közterület-fenntartó Vállalat költségvetését
is megkurtítanák 170 ezer euróval, s nem folytatnák
a további utca- és járdafelújítást sem. Miközben a tervezet a törvény által megszabott időben nyilvánosságot kapott, amelyhez minden polgár hozzászólhatott,
míg a bizonyos képviselői csoport által beterjesztett
javaslatot közvetlenül az ülés előtt kapták kézhez az
érintettek…

hu.rimavskasobota.sk
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Tizenöten indulnak
a köztársaságielnök-választáson

Január 31-ig lehetett leadni a jelentkezéseket a köztársaságielnök-választásra, amelynek első
fordulójára március 16-án, szombaton kerül sor. Az esetleges második
fordulóra március 30-án kerül sor.
A jelöltek, akik közül választhatunk: Maroš Šefčovič, Bugár Béla,
Robert Mistrík, Zuzana Čaputová,
František Mikloško, Štefan Harabin,
Milan Krajniak, Eduard Chmelár,
Juraj Zábojník, Menyhárt József,
Bohumila Tauchmannová, Róbert
Švec, Marian Kotleba, Martin Daňo
és Ivan Zuzula. Bugár Béla 34 656,
míg Menyhárt József 26 800 aláírást
gyűjtött össze. Az induláshoz 15 parlamenti képviselő vagy 15 ezer polgár támogatására volt szükség.

Röviden

Szerkesztőségi
közlemények
• Idei első számunkban Danyi Zoltán versével és Kresnye András fotójával köszöntöttük az új esztendőt. Utóbbi neve tévedésből lemaradt, ezért mind a szerzőtől,
mind olvasóinktól elnézést kérünk.
• Nagyon sok panaszlevelet kapunk olvasónktól, mivel nem minden postaládába jut
el lapunk. Az érintettektől elnézést kérünk,
ugyanakkor felhívjuk a figyelmüket, hogy
lapunkat a Szlovák Posta terjeszti. Kérjük,
panaszaikkal forduljanak hozzájuk!
• Felhívjuk figyelmüket, hogy
az Így írtuk mi a Gömöri
Hírlapot című antológia,
amely az első 50 év anyagaiból válogat, továbbra is kapható a rimaszombati Tompa
Mihály Könyvesboltban és a
Turisztikai Információs Központban.
• Borbás Marcsi
gasztroangyal
után az MTVA
egy újabb stábja,
a Hazajárók is
felkeresték régiónkat, akik jártak
Gesztetében, Détérben, Simonyiban, Serkében és
Feleden is.

• Még január
elején egy súlyosan sérült
nőhöz hívták
a
rendőrséget, miután a
sérülthöz kiérkezett orvos
megállapította, nagy valószínűséggel idegenkezűség okozta a 29 éves
nő sérüléseit. A nő súlyos sérüléseibe később belehalt a kórházban, a
rendőrség két fiatal nőt őrizetbe vett, akik alaposan gyanúsíthatók a
támadással.
A rimaszombati rendőrség kiderítette az agyonvert hajléktalan nő halálának
körülményeit. A sértett rokonai jelentették, hogy január harmadikán magatehetetlen állapotban találták a nőt, így azonnal kihívták hozzá a gyorssegélyt. A nyomozás kiderítette, hogy a hajléktalan nő haláláért az áldozat nővére és a sógornője felelős, akik az év utolsó napján a rokonok összevesztek
az áldozattal. A nézeteltérés odáig fajult, hogy az áldozat testvére sógornőjével a 29 éves Máriát előbb kirángatták hajlékából, majd kikötözték őt egy
faoszlophoz és összevissza ütötték-rugdosták. A nő legalább két órát volt
kikötve, miközben állandóan verték és rugdosták. Később behurcolták az
összetákolt hajlékába, és lefektették az ágyra. A súlyosan megsérült Mária
így feküdt január 3-ig, étlen-szomjan három napig. Rokonai csak ekkor
fedezték fel, és hívtak orvosi segítséget, aki a gondos orvosi ellátás ellenére
a kórházban január 5-én belehalt sérüléseibe. A nyomozók a guszonai 24
éves Sindát és a 34 éves Olgát személyi szabadság akadályozása és gyilkosság vádjával előzetes letartóztatásba helyezte. A büntetés, mivel azt védett személy ellen követték el, akár 9 és 12 évnyi börtönbüntetés is lehet.

• Jelentős pénzbüntetésre számíthat az a háztáji gazdálkodó, aki nem jelenti
be a disznóvágást a megadott határidőn belül. A sertéstartásra vonatkozó
bejelentési kötelezettség alól tavaly novemberig kivételt kaptak azok, akik
egyetlen állatot tartottak saját, vagy családjuk számára. A kivételt viszont
a sertéspestis terjedése miatt törölték, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
mindenki köteles bejelenti a területi Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelőségnél, hogy sertést tart. Nincs ez máskép a disznóvágást
illetően sem.

• Január 24-én
harminc
tonna
krumpli égett meg
a rimaszombati
nagyraktárban,
amely során a tulajdonosnak 8 autója, egy traktorja
égett bent és 30
tonna burgonya is
károsodott. A tűzben szerencsére
személyi sérülés
nem történt. Nem
váltak a tűz martalékává további gépjárművek, és kihordták az épületből a
gázpalackokat is és egy emelőt. Mivel négy farkaskutya is tartózkodott a
területen, ezeket a Városi rendőrség ketrecekben helyezte el.

Szavazzon, hogy újabb játszótere
legyen Rimaszombatnak!

• A bürokratikus terhek csökkentése érdekében január elsejétől a
magánszemélyeknek és vállalkozóknak már nem kell beszerezniük a
közigazgatási szervek számára a feddhetetlenségi igazolást, büntetlen
előéletükről ezután ugyanis az állami szervek elektronikus úton maguk
győződnek majd meg.

Nem akármilyen dráma után a II. liga döntőjébe jutott a rimaszombati
HKM jégkorongcsapata, amely előbb 650 néző előtt 3:1-es vezetés
után kapott ki 4:3 arányban a bártfaiaktól, majd a visszavágón Bártfán
egyetlen gól is elég volt, hogy kiegyenlítse a párharcot. A mindent eldöntő harmadik mérkőzésre 300 néző előtt került sor Rimaszombatban,
s a hazaiak ugyan már 4:1 arányban is vezettek, mégis az utolsó percig
izgulni kellett, nehogy megismétlődjön az egy héttel ezelőtti dráma.
Podkonický mester legénysége végül 4:3 arányban győzött, így először
9-én, Léván csap össze az I. ligába való jutásért.
Visszavágó 16-án Rimaszombatban.

Rimaszombat Városa a tavalyi sikeres pályázat után
ismét bekapcsolódik a LIDL által elindított
Žihadielko játékba. A tét egy újabb játszótér, amelyet
ezúttal a Rima-lakótelepen szeretne a város felépíteni.
A szavazás tegnap indult, s egészen február 28-ig
lehet szavazni. Részletek a www.zihadielko.sk oldalon.

Gömöri Hírlap

Tovább éleződik a helyzet
a polgármester és a testület között
December negyedikén tartotta alakuló ülését
a rimaszombati Városi Képviselő-testület, az
azóta eltelt nem egész két hónap alatt már
hatodik alkalommal találkoztak a képviselők.
A január 29-én tartott ülés legfontosabb témája az idei költségvetés volt, amelyet a Merjünk
gyorsítani Klub javaslatára alapjaiban módosítottak volna, de az ülés mintegy háromórás
vita után félbeszakadt. Az eldurvuló vitában
a képviselők megvonták az ülésvezetés jogát
Šimko József polgármestertől, majd a polgármester és a város vezetése tiltakozásul kivonult az ülésteremből, ahogy a képviselők egy
része is. Bár 21 képviselőből 12 maradt, ügyészi javaslatra az ülést félbeszakították.
Az év törvényének elfogadására készültek a képviselők, de erre nem kerül sor, mivel az ülés mintegy háromórás vita után félbeszakadt. A város a
törvényes előírtaknak megfelelően 15 nappal a
testületi ülés előtt nyilvánossá tette a 2019-es
költségvetés tervezetét, amelyről első ülésén tárgyalt a költségvetési bizottság is, de különböző
képviselői egyeztetésekre is sor került. A bomba
mégis akkor robbant, amikor a Merjünk gyorsítani Klub képviselői az ülés előtt szétosztották
a módosító javaslataikat, amely több helyen is
jelentősen eltért az eredetitől. „Meglátják, ha ebben a formában fogadják el, ősszel megesznek
bennünket a város lakói, de ettől függetlenül aláírom a javaslatot” – hangsúlyozta Šimko József,
s miután Michal Demeter felolvasta a módosító
javaslatot, több éles szóváltás következett, Juhász Péter (MKP) például jelezte a polgármester
felé, hogy sok igazság, de ugyanannyi féligazság is elhangzott a polgármester beszédében, s
főleg a sport, Kurinc, az elmúlt évek pályázatai
illetve az Iskola utcai kollégium (amelyben a
polgármester fiatal családokat akar elhelyezni,
míg a Merjünk gyorsítani Klub nyugdíjas otthont
szeretne létrehozni) jövőbeli sorsa miatt alakultak ki heves viták. A Merjünk gyorsítani Klub
képviselői a polgármester szemére vetették,
hogy nem foglalkozott érdemben a munkanélküliség csökkentésével, kevés uniós pályázatot
nyújtott be, s nem működött együtt az aktuális
kormányokkal. Šimko válaszul közölte, hogy a
kormány több kihelyezett ülést is tartott a régióban, legutóbb három esztendeje Rimaszombatban, de az akkori ígéretekből gyakorlatilag sem-

mi sem teljesült, az ígért kétezer munkahelyből
alig pár jött létre, sőt az orosz embargó miatt a
régió egyik legnagyobb üzeme is kénytelen volt
420 embert elengedni. (Itt jegyezzük meg, hogy
ha minden igaz, február 13-án ismét kihelyezett
kormányülésre kerül sor Rimaszombatban – a
szerk. megjegyzése.) A Merjünk gyorsítani Klub
képviselői azt is kifogásolták, hogy bár Kurinc
ténylegesen fejlődik, a városnak nincs kidolgozott koncepciója a folytatást illetően, többnyire
ad hoc döntések születnek. Képtelenek voltak
megegyezni az Iskola utcai Kollégium ügyében
is, amely lassan már romos állapotban leledzik,
s ha nem jutnak dűlőre (nyugdíjasotthon, de bérlakások fiatal, többgyerekes családok számára is
létrejöhetnének a hatalmas épületben, de akár a
Szabópusztára tervezett börtön személyzetének
is lakhatást biztosíthatna), a város szégyenfoltja
lesz. „Az általunk javasolt költségvetés sokkal
közelebb viszi a várost egy modern járási városhoz” – hangoztatták a Merjünk gyorsítani Klub
képviselői, Šimko szerint viszont ilyen módon
nem lehet költségvetést elfogadni. Ján Jurkemík
javaslatára kilenc szavazattal úgy döntöttek, elveszik az ülésvezetői posztot a polgármestertől, s
azt egyik alpolgármesterére, Andrea Andrášiovára ruházták, aki a költségvetési javaslat megszavazása előtt ötperces szünetet rendelt el, mivel
a számok nem egyeztek a kiadási és a bevételi
oldalon. Ekkor az alpolgármester bejelentette,
hogy nem hajlandó tovább vezetni az ülést, s ezt
elutasította Rigó László (MKP) is, majd a város
vezetése testületileg távozott az ülésről. Több
mint negyedórányi tanácstalanság után az ülés
vezetését a teremben maradt 12 képviselő Juhász
Péterre ruházta, aki az ügyészi (Gabriel Geško)
és főellenőri (Csirmaz Miklós) javaslatot is figyelembe véve az ülés félbeszakítását javasolta,
amit egyhangúlag elfogadtak.
jdj, fotó: gecse

Képviselői nyilatkozat

Alulírottak, a rimaszombati Városi Képviselő-testület tagjai kijelentjük, hogy azon komoly
erőfeszítéseink ellenére, amelyet kifejtettünk a
költségvetés előkészítésével kapcsolatban, annak
elfogadására a polgármester és két alpolgármestere obstrukciója miatt mégsem került sor. Velük
együtt távozott az ülésről a Városi Hivatal több
vezető munkatársa is.
Az ülésen jelenlévő ügyésszel való egyeztetés után
az ülés felfüggesztésére került sor. Az ügyész azt is
jelezte, hogy az ülés folytatását ismét a polgármester
vezetheti, s nagyon bízunk benne, hogy az tárgyilagos és konstruktív lesz.
Bízunk benne, hogy a jövőben a mostanihoz hasonló
sértő kijelentések már nem hangzanak el, s a tárgyalások tiszteséges hangnemben folytatódnak, kizárólag
a város polgárainak érdekeit szem előtt tartva. His�-

szük, hogy a túlfűtött érzelmeket sikerül visszafogni,
a város vezetése is konstruktívan áll a dolgokhoz, s
visszatér a tárgyalóasztalhoz.
Kérjük a polgármester urat, hogy felelőségteljesen
álljon a félbeszakított ülés folytatásához, amellyel
lehetőséget biztosít a tárgyalások folytatásához, s így
a költségvetés s más fontos határozat elfogadásához.
Legfontosabb prioritás számunkra, hogy mielőbb
minőségi és progresszív költségvetést fogadjunk el,
amely elősegíti Rimaszombat további fejlődését.
A Városi Képviselő-testület tagjai: Jaroslav Bagačka, Cziprusz Zoltán, Michal Demeter, Figei Tibor,
Ivan Hazucha, Juhász Péter, Ján Jurkemík, Róbert
Kuvik, Jaroslav Matzenauer, Sliva Tamás, Tankó
István és Roman Vaľo. A nyilatkozathoz csatlakozik
Roman Slanina és Pavel Zvara is, akik nem tudtak
részt venni az ülésen.

3
A Városi Képviselőtestület mellett működő
szakbizottságok
összetétele
A rimaszombati Városi Képviselő-testület elfogadta az elkövetkező négy évben a
testületet segítő szakbizottságok névsorát.
A szakbizottságok a testület munkáját
segítik és ellenőrzik, tanácsokkal látják
el, véleményezik az egyes javaslatokat.
Az egyes szakbizottságok elnöki tisztét minden esetben egy-egy képviselő látja el, tagjai
pedig képviselők, illetve a város polgáraiból
(többnyire szakemberekből) verbuválódnak. Az egyes szakbizottságok általában háromhavonta találkoznak, de igény esetben
akár többször is értekezhetnek.
1. Mandátumvizsgáló bizottság: Andrea
Andrášiová, Ivan Hazucha, Jaroslav Bagačka,
Štefan Baláž, Michal Demeter, Ján Jurkemík,
Tankó István, Juhász Péter, Jozef Tóth, Anna
Zsóriová
2. Pénzügyi bizottság: Michal Demeter, Csúr
Dániel, Ivan Hazucha, Dušan Hlinka, Aneta
Vargicová, id. Jaroslav Matzenauer, Básti Róbert, Szókovács Róbert, Anna Zsóriová
3. Iskolaügyi és kulturális bizottság: Rigó
László, Lukáš Kvietok, Jaroslav Bagačka,
Miriam Szántóová, Roman Slanina, Ján Jurkemík, Páko Mária, Orosz István, Cziprusz
Zoltán
4. Közbiztonsági bizottság: Jozef Tóth, Eva
Bornayová, Szántó Gábor, Ján Caban, Ján Karas, Katarína Baboľová, Jana Kišová, Kusza
Csaba, Vas Vilmos
5. Városfejlesztési és az európai uniós és határontúli együttműködésért felelős bizottság: Pavel Zvara, Radovan Ceglédy, Boros
András, Jaroslav Matzenauer, Dušan Hlinka,
Csúr Dániel, Tóth Ferenc, Monika Drugdová,
Anna Zsóriová
6. Szociális és roma ügyekért felelős bizottság: Štefan Baláž, Erika Juhászová, Alena
Okošová, Radovan Kováč, Danica Köbölová,
Danyi Zoltán, Ida Melichová, Ľubomír Mikláš, Farkas György
7. Építésügyi, közlekedési és területfejlesztési bizottság: Roman Vaľo, Eva Bornayová,
Erik Klaubert, Branislav Veselko, Robert Kuvik, Milan Kocka, Básti Tamás, Máté Zoltán,
Máté Tamás
8. Polgári Ügyek Testülete: Erika Juhászová, Ľubica Varjúová, Gabriela Sabová, Eva
Čarnoká, Aneta Cvachová, Povinszky Elvira,
Páko Mária
9. Lakásügyi bizottság: Roman Slanina, Koós
Zoltán, Jaroslav Matzenauer, Iveta Ferenczová, Tankó István, Branislav Bukviar, Andrea
Andrášiová, Elena Tóthová, Sliva Tamás.
10. Ifjúsági- és sportbizottság: Figei Tibor,
Pavel Zvara, Jaroslav Dóbi, Szántó Gábor, Michal Slovák, Ondrej Bakša, Lévay Tibor, Juraj
Svoreň, Auxt Ferenc
11. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és
környezetvédelmi bizottság: Tankó István,
ifj. Ladislav Sedmák, Michal Demeter, Radovan Slocík, Valér Cmorík, Ivan Hazucha, Szőke István, Tóth Ferenc, Vojtech Kovalčík.
12. Panaszbizottság: Jaroslav Matzenauer,
Ján Jurkemík, Tankó István, Pavel Zvara.

4

Folyamatosan csökken
a város lakossága

Tavaly Rimaszombatban csökkent a lakosság
száma, ahogy csökkent a születések, de az elhalálozások száma is. Egyedül a válások száma növekedett 2018-ban. December végén a
városnak 22 437 lakója volt, amely 181-gyel
kevesebb, mint 2017-ben. Tavaly 358 ember
költözött el a városból, míg 268 itt talált magának állandó lakhelyet.
A helyi kórházban 1 123 gyerek született (ez
közel 100 gyerekkel kevesebb, mint 2017-ben),
akik közül 562 volt a lány, s eggyel kevesebb a
fiú. 172 gyereknek (92 lány és 80 fiú) van állandó lakhelye Rimaszombatban. A legtöbb újszülött (110) júliusban látta meg a napvilágot, míg
decemberben 91 szülésre került sor. Szülési előkészületeket 127 nő végzett el. A lányok közül a
legtöbben a Sophie, Emma, Viktória, míg a fiúk közül a Tamás, Máté, Dominik
és Szebasztián nevet kapták. Most sem hiányoztak az egzotikus nevek, így bejegyeztek Chloét, Arianát, Zoét, Bíborkát, Milent és Dimitrijt is. S bár csökkent
a születések száma, a Svet zdravia hálózatában működő szlovákiai kórházak
között az iglói és a galántai kórház után még mindig városunkban született a
legtöbb gyerek.
A kórház szülészeti osztálya több fejlesztést is végrehajtott tavaly, új szülőágyat s kardiotokografikai műszert vásároltak, amelyek jelentősen növelték
a szülőanyák komfortérzetét. A www.rodinka.sk internetes portál és a Health
Policy Institute (HPI) közös felmérésén 82,9 százalékos eredménnyel a megye
legjobb szülészeti osztályává választották.
Kevesebb esküvő, több válás
2018-ban 113 esküvőt tartottak Rimaszombatban, ebből 46 volt egyházi, míg
67 polgári szertartás. Egy évvel korábban még 120 pár kelt egybe. A legtöbb
esküvőre augusztusban került sor, amikor 20 pár mondta ki a boldogító igent.
Négy pár az esketőtermen kívül mondta ki az igent, tartottak esküvőt az Ivan
Krasko Gimnáziumban és a tamásfalai kastélyban is. A házasulandók között
akadt cseh, német és ukrán állampolgár is. Öt pár nem a hivatalos esketési
napokat választotta. 54 válást is regisztráltak tavaly, ez viszont héttel több mint
2017-ben. Az Anyakönyvi Hivatal tavaly 22 névváltoztatást is regisztrált.
Kevesebben haltak meg
616 halálesetet jegyeztek fel 2018-ban, ebből Rimaszombatban 610-en haltak
meg, Jánosiban négyen, míg Zeherjén ketten. Egy évvel korábban negyvennel
több halálesetet regisztráltak.

Ünnepnapok és munkaszüneti
napok 2019-ben

Nézzük meg, milyen ünnepek várnak ránk és mikor 2019-ben.
A tavaszi szünetre megyénkben március 4. és 8. között kerül sor. A húsvéti ünnepek ebben az évben április második felében lesznek, április 19-ére esik nagypéntek, 22-ére pedig húsvéthétfő. A gyerekek húsvéti szünete április 18-tól (csütörtök) április 23-áig (kedd) tart majd.
A májusi ünnepnapok ebben az évben a hét közepére esnek, május 1-jén a munka napját, május 8-án pedig a fasizmus feletti győzelem napját ünnepeljük.
A nyári szünidő ideje a gyerekek számára július és augusztus, a 2018/19-es tanév
szeptember másodikán, hétfőn kezdődik. Cirill és Metód napja, július 5-e az idén
péntekre, míg augusztus 29-e (a szlovák nemzeti felkelés napja) csütörtökre esik.
A szlovák alkotmány napja, amelyet hagyományosan szeptember elsején ünneplünk, idén vasárnapra esik. Két héttel később szeptember 15-én a Hétfájdalmú
Szűzanya, Szlovákia patrónusának napját ünnepeljük majd, ugyancsak vasárnap.
Októberben nem lesz államünnep, november viszont egy újabb meghosszabbított
hétvégével kezdődik a mindenszenteknek köszönhetően. November 17-ét, a szabadságért és demokráciáért vívott küzdelem napját is vasárnap ünnepeljük idén.
A karácsonyi ünnepek az idén keddre, szerdára és csütörtökre esnek majd. Szilveszter pedig kedden lesz.
A hatályos szlovák jogszabályok értelmében csak az üzemanyagtöltő állomások,
reptéri és pályaudvari árusító helyek, illetve a gyógyszertárak és az ajándékboltok tartanak nyitva az állami ünnepeken.
jdj
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Bemutatjuk a képviselőinket –
Roman Vaľo

Roman Vaľo 41 éves, vállalkozó, projektmenedzser. Három gyerek, két fiú és egy kislány
édesapja. Egykori gimnáziumi osztálytársa,
Radovan Ceglédy felkérésére vállalta, hogy
belép a regionális politikába, s indult a tavalyi
helyhatósági választásokon. Ma a kilenc főt
tömörítő Merjünk gyorsítani Klub vezetője a
Városi Képviselő-testületben.

Kassán végezte egyetemi tanulmányait, kilenc hónapig még katonáskodott is Turócszentmártonban és Jolsván, voltak lehetőségei máshol
is, de lokálpatrióta révén maradt Rimaszombatban, ahol családi céget
alapított, amelynek jelenleg már 19 alkalmazottja van. Mivel sokat utazik országszerte, látja és tapasztalja, mit is lehetne másképp csinálni
Rimaszombatban. „Mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalok
itt maradjanak, hisz ők jelentik a város jövőjét, s ha elmennek, akkor
tíz-húsz év múlva nagyon szomorú jövő vár ránk” – mondja Vaľo, aki
szerint az a legnagyobb gond a városban, hogy annak nincs szisztematikus koncepciója a város jövőjét illetően. Azt sem lehet megengedni,
hogy a város vezetése ne álljon szóba az épp regnáló kormánnyal, egyes
befektetőkkel vagy a szomszédos önkormányzatokkal. „De a legszomorúbb, hogy nem használtuk ki megfelelően az európai uniós alapokat, s
bizony, a vonat a legtöbb esetben már elment, de egyes pályázatoknál
még van némi esélyünk” – mondja Vaľo, aki szerint nem várhatunk a
sült galambra, s akár az ördöggel is szövetkezni kell, ha el akarunk érni
valamit a város polgárainak az érdekében. Vaľo fontosnak tartja, hogy
bár különböző pártok színeiben indultak, egyikük sem tagja semmilyen
pártnak, ugyanis ahogy hangsúlyozza, a nagypolitikának semmi keresnivalója nincs a regionális politikában. Kérdésemre, hogy elégedettek-e
a választási eredményekkel, egyértelmű nemmel válaszol. 12 jelöltjük
közül ugyan 8 bekerült a testületbe, s csatlakozott hozzájuk Jaroslav
Bagačka képviselő is, ahogy több képviselő is jelezte, hogy hajlandó
a konstruktív együttműködésre, de tudomásul kell venniük, hogy polgármesterjelöltjük, Radovan Ceglédy sima vereséget szenvedett. Ennek
ellenére szeretnék megvalósítani választási programjuk nagy részét,
amelyet már beépítettek az idei költségvetés-tervezetükbe is. Elsősorban a munkanélküliség csökkentése, a pályázási lehetőségek eddiginél
sokkal effektívebb kihasználása, az átláthatóság, valamint a kulturális
és sportolási lehetőségek ésszerű kihasználása szerepel a prioritásaik
között. Vaľo a 3. számú körzetben (Rima-lakótelep) győzött, de mint
mondja, nemcsak a lakhelyéért, hanem az egész városért óriási felelőséget érez, de ami konkrétan a lakóhelyét illeti, a legfontosabbnak tartja a
konténerek biztonságos elhelyezését, kerékpárutak kiépítését, valamint
integrálásukat az eddigi hálózatba, kutyapiszkító helyek kialakítását,
további zöldövezetek létrehozását, ahogy a parkolóhelyek biztonságosabbá tételét is.
A választások előtt társaival együtt sokat járták a várost, meghallgatták
a polgárok javaslatait, amelyeket igyekeztek is beépíteni a választási
programjukba. „Egy modern, tiszta és zöld várost szeretnénk, ahol egyre több lesz a munkalehetőség, s ahol meg is fizetik az elvégzett munkát” – teszi még hozzá Vaľo, aki támogatja a városi lapok megmaradását
is. Főleg az idősek nagyon várják a Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti
rendszeres megjelenését, de fontosnak tartja, hogy a lapok független orgánumként működjenek, s nem vet rájuk jó fényt, hogy a Transparency
International felmérésében ugyancsak gyengén szerepeltek. „Mielőbb
meg kell változtatni a lapok alapító okiratát, hogy azok ismét függetlenül működjenek” – mondja Vaľo. Rákérdezek a fociakadémiára is, az
újdonsült testületi tagok ugyanis már tárgyaltak a magyar féllel. „Sajnos, a labda most a másik térfélen pattog, de mi mindent megteszünk,
hogy a beruházás megvalósuljon Rimaszombathoz. Ehhez viszont félre kell tenni az érzelmeket, amelyeknek semmi keresnivalójuk nincs
a regionális politikában, ahogy a tárgyalóasztal mellett sem. Minden,
ami a gyerekeinkről szól, ahogy a futballakadémia is, nagyon fontos
a számunkra”, s elárulja, ha van szabad ideje, a fiaival együtt szívesen
kerékpározik, s már nagyon várják március harmincegyedikét, amikor
a Peter Sagan által támogatott bemutató annak első állomásaként Rimaszombatba érkezik.
jdj/amb
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Településeink: Nemesradnóton iskola és óvoda is épül

Új rovatot indítunk lapunkban,
amelyben a régió településeit mutatjuk be. A Rimaszombati járás,
annak ellenére is, hogy a mečiari
„közigazgatási reform” több járásra tépte szét, még mindig az ország
harmadik legnagyobb járása. Budapesthez hasonlóan kicsit vízfejű
település, hiszen a munkahelyek és
a hivatalok többsége minden gömörit ideköt, nagyon sokan be is
költöztek a városba. Nem igen van
gömöri, aki ne fordulna meg hetente-havonta Batyiban.
Elsőként Nemesradnóton jártunk,
amely a Balog patak jobb partján,
Rimaszombattól 16 km-re délkeletre fekszik. Ahogy a krónikák írják,
a község területe a 13. században a
gömöri királyi váruradalomhoz tartozott. 1423-ban Radnótfalu néven
említik először. A 15. században a
Pölhös és Bebek családok tulajdonában állt. 1427-ben 20 portával
adózott. Luxemburgi Zsigmond a
falut 1430-ban a Perényi családnak
adományozta. A török támadások
idején a község a Balog alsó folyása
vidékének a központja volt. Nevének
előtagja arra emlékeztet, hogy a török
elleni harcokban tanúsított vitézségéért a falu egész lakossága nemesi
címet kapott a királytól. 1828-ban
113 házában 922 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal foglalkoztak.
2011-ben 825 lakosa volt, akik közül
718 vallotta magát magyarnak, 52
romának, míg 20 szlováknak. 2019ben a falunak 951 lakosa van, nagy
többségük roma.
A községházán Bari Aladár (MostHíd) polgármester fogad, aki második ciklusát kezdte a polgármesteri
tisztségben, 2014-ben első roma polgármestereként független jelöltként
került a falu élére, s mint mondja,
nem volt könnyű dolga, hisz nem volt
tapasztalata a közigazgatás területén.
A 43 éves faluvezető mezőgazdasági iskolába járt, majd kőművesnek
tanult ki Rimaszombatban, s négy

Bari Aladár
éve Tóth Elemért követte a polgármesteri poszton. Bár sikeresnek tartja
az első négy évet, hisz vezetése alatt
megújult a romos állapotban lévő
kultúrház, ahol most már bálokat
és lakodalmakat is tudnak rendezni,
sikerült a közvilágítást felújítaniuk,
ma már LED-lámpák ontják a fényeket, de megújították a falunap
intézményét is, amelyet már az egész
régióban várnak, s tavaly is mintegy
ötezer ember vonzott. A fellépőket az
egyik közösségi oldal segítségével
mindig maga a közönség választhatja
ki. „Igaz, eddig még mindegyik falunap veszteséges volt, viszont nagyon
fontos, hogy a falut az egész régióban
láttatja” – mondja Bari Aladár.
„Négy év alatt sikerült egy közösséget felépítenünk, függetlenül attól,
hogy ki milyen nemzetiséghez tartozik, a hivatalban Horváth Csaba
segíti a munkámat, de nagyon sokat
segített a Most-Híd, ahogy a Purt is,
hisz a romák is megmutatták, hogy
közös célokért igenis lehet együtt
dolgozni” – mondja Bari Aladár, akit
mégis nagyon megviselt a választási
hercehurca. Egyeseknek sikerült alaposan felkorbácsolni a kedélyeket,
megzavarni a magyar-roma békés
együttélést, de miután fölényesen
győzött (306 vokssal a szavazatok
mintegy kétharmadát szerezte meg),
mára lecsillapodtak a viszonyok, s
ismét a munkáé a főszerep. Amiből
van is bőven, hisz decemberben már
tető alá került az iskola új épülete,

amelyet a kormány akciótervéből sikerült felhúzni. 200 ezer eurót kaptak
az államtól. Nagy szükség is van az
új épületre, hisz a gyerekek száma
folyamatosan növekszik, s hozzájuk
tartozik Balogújfalu és Zsíp is. Az új
épületben négy tanterem, egy tantestületi s egy raktárhelyiség található.
Az iskolában jelenleg csak alsótagozat van, de gondolkoznak azon, hogy
idővel kilencéves iskolává avanzsáljanak, jelenleg ugyanis Bátka és
Rimaszécs között választhatnak a felsőtagozatosok. Bari szerint rendkívül
fontos, hogy a roma gyerekek ne az
alapiskolában fejezzék be iskolai tanulmányaikat, s mint mondja, a fiával
is megegyezett, hogy mindenképpen
eljut a főiskoláig. „Jó lenne, ha gyerekeink helyben fejezhetnék be az
alapiskolai tanulmányaikat, s nem
kellene utazniuk” – mondja a polgármester, aki szerint az utazás nagy
gondot jelent a foglalkoztatásban is.
Jár ugyan pár ember Miskolcra is, de
a nyolcórás munkaidő mellett mintegy napi négy órát utaznak, ami sokszor fárasztóbb, mint maga a munka.
A falu legnagyobb munkaadója most
természetesen maga a községi hivatal, ahol állandó vagy ideiglenes
jelleggel mintegy hatvan ember dolgozik. Páran Rimaszombatban is dolgoznak. Az iskolában a pedagógusok
mellett asszisztens is foglalkoztatnak,
de jelenleg a diákok még csak száraz
kaját kapnak tízóraira is. Már tárgyalások folynak az egyik rimaszombati

iskolai étteremmel, szeretnék ugyanis
megoldani a meleg étkezést is a diákjaiknak, hisz a kormányrendelet erre
kötelezi majd őket. Az étkezdét már
kialakították erre a célra. A községben
van óvoda is, ahol 20 gyereket tudnak
fogadni, viszont a faluban az óvodáskorú gyerekek száma már most eléri a
120-at, s közülük hatvan gyerek már
óvodaköteles. Ezért nagyon fontosnak tartja egy új óvodaépület mielőbbi felhúzását, hisz a legfontosabb a
legfiatalabb nemzedékek tisztességes
életfeltételeinek a megteremtése. A
projektet már leadták, az új épület 96
férőhelyes lenne. Tavaly már táborozni is elvitték a gyerekeket Rimakokavára, s ezt is szeretnék tovább folytatni. Terveik között szerepel a roma
polgárőrség létrehozása is, amelyet
már régebben megpályáztak, de egy
adminisztratív hiba miatt nem kerültek be a sikeres pályázók első körébe.
Már elkezdődött a szociális lakások
kiépítése, amelyben 30 család lelhet
új otthonra. Ahogy tervezik egy modern, progresszív tisztítási módszer,
az ún. gyökértisztító rendszer kiépítését is, amelyben négy falu, rajtuk
kívül Cakó, Gesztete és Rakottyás
venne részt. Ahogy egy szociális cég
létrehozásán is aktívan dolgoznak.
Mindemellett nem feledkeznek meg a
kultúráról sem, a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Szervezete, – amelynek
elnöke, Homoly Erzsébet a községben lakik –, rendszeresen megemlékezik a község jeles szülöttjéről, Pósa
Lajosról, míg az iskola évente megszervezi a Pósa Lajos Szavalóversenyt. Tavaly megemlékeztek a 100
évvel ezelőtti nagy tűzvészről, amely
szinte az egész falut elpusztította.
A Gólyahír program keretében pedig
a település újszülötteit köszöntötték.
De rendszeresen megkoszorúzzák
Radnóti Miklós szobrát is, amely
előtt igen sok vendég is tiszteletét
teszi.
jdj,
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„Juhász”-ok estje a Rimaszombati Kávéházban

Testvéri könyvbemutatóval nyitotta meg 2019-es évadát a Rimaszombati Kávéház, amely két rimaszombati alkotó, Juhász Katalin
és öccse, Juhász László kötetét mutatta be a Három Rózsa Kávéházban.
Juhász Katalin jelenleg az Új Szó kulturális rovatának a vezetője. Nyeretlen címet viselő verseskötete, amely a Nap Kiadó gondozásában jelent
meg, a költő immár hetedik kötete, amelynek versei a nyereségről és veszteségről szólnak, illetve arról, hogyan és miért csap át egyik a másikba
(talán sejthető, melyik melyikbe). Született vesztesek, naiv, nyeretlen kétévesek, a dolgok pozitív oldalát látni képtelen hősök bolyonganak bennük.
A kukák tele vannak nyeretlen szelvényekkel. Öccse, Juhász László – aki
annak idején az Új Szó főszerkesztő-helyettese is volt –, viszont első kötetével jelentkezett. A Fotósuli címet viselő munkája a Vámbéry Polgári
Társulás gondozásában látott napvilágot. A kötet kevés elmélettel, ám annál több gyakorlati tanáccsal szolgál amatőr fényképészeknek. Gazdagon
illusztrált lapjait nemcsak azok forgathatják eredményesen, akik most
ismerkednek a fényképezés alapjaival, hanem a már aktívan fotózó olva-

sók is sokat tanulhatnak belőle. A szerző
olvasmányos
stílusban, részletes képaláírások, tippek és
trükkök segítségével vezeti
be olvasóit a
fényképezés
rejtelmeibe.
A két alkotóval
Juhász
Dósa
János beszélgetett, az esten jelen volt Barak László, a Nap Kiadó igazgatója és Hizsnyai Zoltán, az Opus című lap főszerkesztője is.
Kresnye András felvétele
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Gömöri lovagok és életműdíjasok

Bár Gömörben sajnálatos módon nem tartják
számon a Magyar Kultúra Napját, amelyet
1989 óta január 22-én ünnepeljük annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Ha Rimaszombatban nem is ünnepeltek, több
gömöri kultúrmunkás tevékenységét is díjazták, így elismerték a nagybalogi Pál házaspár,
az almágyi Agócs Ildikó, a balogtamási Benedek László, illetve posztumusz a hanvai Igo
Aladár munkáját is. A Palóc Társaság pályázatán az egyházasbásti Csank Mónika nyerte
meg a korosztályát, Balassagyarmaton pedig
a kassai Thália Színház tevékenységét értékelték.

1998 óta adják
át a Magyar
Kultúra Napja
Gálát a budapesti Stefánia
Palotában
és
Honvéd Kulturális Központban. Itt adták át a Kultúra Lovagja címeket, amelyet idén hat felvidéki
személyiség kapott meg. A gála díszvendége ezúttal Gömörország volt, amely nevében B. Kovács
István gömörológus, a Gömör-Kishonti Múzeum
Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
A lovagi címet az idén harmincan kapták meg,
köztük Benedek László, Slavo Haľama és posztumusz Igó Aladár. A Rimaszombatból származó, jelenleg Balogtamásiban élő Benedek László
fotóművész, barlangkutató, Gömörország magyar
kultúrájának emblematikus személyisége. Ő alapította a Gömöri Fotóklubot, s lányával, Balázs Emesével szintén alapító tagja a Kultúráért Gömörben
és a Gömörön Túl Polgári Társulásnak. Felvidék
400 magyar iskolájában szerveznek kulturális rendezvényeket, s az általa létrehozott galériákkal és
kiállításokkal a térség népszerűsítője. Rimaszombati fotógalériájukban a város összes nevezetes
személyiségét bemutatják, de számos galériát
működtetnek Felvidéken, így például Beretkén is.
Benedek László két alkalommal nyerte meg a Barlangkutatók Világszövetsége fotóversenyét. Nyolc
éven át őt tartották a „világ legjobb barlangos- és
természetfotósának”. Igó Aladár fafaragó posztumusz kapta meg a Magyar Kultúra Lovagja címet,
melyet fia, Igó Sándor vett át. Egy szlovák, Slavo
Haľama is átvehette a díjat a szlovák és magyar
kulturális kapcsolatok ápolásáért, aki nem egy
magyar könyv és kiadvány tervezője. Tevékenységének eredménye a Gömörország című folyóirat
arculata, fotósa és grafikai szerkesztője a Felvidék
középkori kolostorait bemutató kiállításnak, illetve
ő irányítja a kékkői vár évek óta tartó műemléki
felújítását. Az ünnepségen posztumusz Igó Aladár
hanvai fafaragó is megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet, melyet fia Igó Sándor vehetett át.

Füleken, a Kállai borozóban Bárdos Gyula, a
Csemadok országos elnöke és Agócs Attila polgármester jelenlétében adták át a Nógrád Közművelődéséért Díjat, amelyet az idén a kalondai
származású karnagynak, Simon Jánosnak ítéltek oda. Az ünnepségen a Fülekről elszármazott
Szvorák Katalin adott ünnepi koncertet, akit 60.
születésnapja alkalmából Agócs Attila a város oklevelével lepett meg.
Galántán az idén is átadták a Csemadok elismeréseit, az életműdíjakat és a közművelődési
díjakat. Életműdíjat vehetett át a nagybalogi Pál
házaspár, Dénes és Erzsébet, akik évtizedeken
szervezték a magyar kultúrát a Balogvölgyén. Pál
Dénes nyugalmazott pedagógus, 20 évig (19641984) volt a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnöke. Elnöksége termékeny ideje alatt
az alapszervezet mellett működő színjátszócsoport több színdarabot is bemutatott, rendszeresen
szerveztek író-olvasó találkozókat, megemlékeztek a jeles évfordulókról, gyermek-citerazenekar alakult és működött a faluban, megalakult
a Gyöngyösi István Irodalmi Kör és többször is
megrendezésre került a járási dal- és táncünnepély, a Daloló Balogvölgy. A Csemadok alapszervezete az ő elnöksége alatt megkapta a Munka
Érdemrend bronz fokozatát. Nyugdíjba vonulása
óta 3 könyvet írt és adott ki (Nagybalog múltja
és hagyományai, Balogvölgy múltja és hagyományai, Életem korképe). Felesége, Pál Erzsébet a
kezdetektől fogva támogatta férje ötleteit és aktívan részt vállalt a rendezvények szervezésében.
Leginkább az egykori énekkar és tánccsoport
munkáját irányította. Szeretetét a magyar kultúra
iránt mi sem bizonyítja jobban, hogy máig aktív
és lelkes tagja a Szivárvány Énekkarnak.
Közművelődési díjat vehetett át Agócs Ildikó, aki
2011 óta a Csemadok Almágyi Alapszervezetének
elnöke. Elnöksége alatt a már jól működő Almágyi
Népdalkör mellett két új hagyományőrző csoport
is alakult a községben, melyek az alapszervezet
égisze alatt működnek: a Piros Rózsák Asszonykórus és az Almágyi Férfikórus. Számos rendezvénynek ötletgazdája, szervezője, rendezője.
Ilyenek a Mesterségünk címere – hagyományőrző
gyerekfesztivál, a Gortva-völgyi Hagyományőrző
Ünnepség, amit 2013 óta kétévenként rendeznek
meg. 2018-ban szintén az ő ötlete alapján Együtt a
kultúráért magyar-roma kulturális ünnepélyt szervezett az almágyi alapszervezet, amit két évente
felváltva a Gortva-völgyi Hagyományőrző Ünnepséggel a továbbiakban is szeretnének megrendezni. Agócs Ildikó a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmányának 2012 óta tagja, 2016
óta pedig egyik alelnöke is.

Balassagyarmaton Madách Imre születésének
196. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Balassagyarmaton. A január 18-i eseménysorozat keretében átadásra kerültek a Madách-díjak is. Idén ezt az elismerést a fennállásának 50.
évfordulóját ünneplő kassai Thália Színháznak
és Pozsgai Zsolt írónak ítélték oda. A díjátadóra
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban került sor. Pásztó András, a kassai Thália egykori
dramaturgja méltatta Európa legészakibb magyar
színházát, amelyet 50 éve, 1969-ben alapított az
idén 80. születésnapját ünneplő Beke Sándor.

A Palóc Társaság a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 23. alkalommal hirdette meg tanulmányíró
pályázatát, melynek ünnepélyes eredményhirdetésére Budapesten, a Magyarság Házában, a
Duna Palotában került sor, s amelyen a III. korosztályban az egyházasbásti Csank Mónika első
helyezést ért el.
A Pál család otthonában készült riportunkat következő számunkban olvashatják.
Összeállította: jdj,
fotó: Virsinszky Tamás, Neszméri Tünde,
Schnelczer Zoltán és Pósa Homoly Erzsébet

Gömöri Hírlap
A Rákóczi Szövetség,
valamint a Rimaszombat és Vidéke Polgári
Társulás jóvoltából
Gömörbe is megérkezett
a Mozgó Mozi, amely
Rimaszombat mellett
eljutott Feledre is.
A Csillagházban
megtartott esti vetítést
(Lovásíjász) iskolaválasztási fórummal is
egybekötötték, amelynek vendége Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség szervezeti és magyar
iskolaválasztási programokért felelős munkatársa volt, akivel Csúsz László
beszélgetett. Február 11-én Tornalján és Rimaszécsen is tartanak majd
filmvetítéseket. A Mozgó Mozi áprilisig több mint száz településre jut el.
Programjában délután a fiatalabb korosztály számára vetítenek magyar
meséket, filmeket, az iskolaválasztást tematizáló kisfilmekkel együtt, majd
este a szülőket várják a magyar filmművészet egyik emblematikus alkotásával. A vetítések előtt és után színes programokkal és beszélgetéssel
készülnek a szövetség munkatársai, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek
az iskolaválasztáshoz, hiszen a következő hetekben kell döntést hozniuk a
szülőknek arról, hogy iskolakötelessé váló gyermekük számára a magyar
vagy államnyelvű oktatást választják.
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A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetsége polgári társulás a Himnusz születése alkalmából, a Magyar Kultúra Napján ünnepi délutánt rendez már ötödik
esztendeje, hogy felhívja a figyelmet kultúránk gyöngyszemeire. A műsorban
többek között felléptek a helyi alapiskola tanulói, a cakói alapiskolások, Lichtmannegger Tibor nótaénekes Ligárt Róbert társaságában, Kovács Magdaléna,
a Páko Mária vezette Ütős Ötös kiegészülve rimaszécsi diákokkal.

Decemberben ünnepelte 70. születésnapját egyetlen szlovákiai magyar napilapunk az Új Szó, s az 50. születésnapját színes hetilapunk, a Vasárnap.

Nagybalogon az idén sem feledkeztek meg a Málenkij robot áldozatairól.

Munkatársunk, Kresnye András
Budapesti képeslapok című kiállítása, – amelynek bemutatója
tavaly a Városháza Galériában
volt –, ezúttal egykori iskolájában, a rimaszombati Magán
Szakközépiskolában (Hotelakadémia) mutatkozott be.

Zsúfolt ház előtt második évfolyamát
tartotta a Konfereska nevet viselő
ifjúsági konferencia, amelyen kilenc
tehetséges fiatal, köztük Csúr Dániel
mutatkozott be terveivel, elképzeléseivel.

Zsúfolt ház előtt mutatta
be a budapesti Gergely
Theater a Pasik a
pácban című angol
bohózatot, amelynek
főszerepeit Beleznay
Endre, Heller Tamás,
Rátonyi Hajni és
Csomor Csilla alakították. A Barátok közt
egykori sztárja hat éve
a budapesti Bethlentéri
Színházban mutatta be egyszemélyes játékát Blaha Lujza életéről, amelyet az
idén valószínűleg végre városunkban is megnézhetnek.

A branyiszkói csata
170. évfordulója tiszteletére egy csokor szárított virág lesz a hónap
műtárgya februárban a
Gömör-Kishonti Múzeumban. A branyiszkói
ütközet az 1848–49-es
szabadságharc téli hadjáratának egyik jelentős következményekkel járó ütközete
volt, ahol a Branyiszkói-hágónál Guyon Richárd honvéd ezredes csapatai
vereséget mértek Franz Deym tábornok csapataira, és ezzel kierőszakolták a feldunai hadsereg áttörését a Tiszánál összpontosított magyar főerő felé. A győztes
koszorú a nagyrőcei Pétermann János ajándéka volt, amelyet a múzeum 1906
március 27-én kapott ajándékba egy helyi állatorvostól, Palma Nándortól.
A Daxner utcai Óvoda nagycsoportosai január 10-én téli sétára
indultak a Meleghegy közelében
elhelyezkedő vadaskertbe. Ahogy
Horváth Zsuzsa igazgatónő beszámolójában olvashatjuk: „Csodálattal néztük a hóborította téli tájon
csillámló napsugarakat. Nagy élménynek számított a dámszarvasok látványa, valamint az állatnyomok vizsgálata.
Megnéztük az állatok etetőit, a kősókészletüket, a vízforrásukat és a vadászleseket.
Mindenkinek nagyon jól esett a friss levegőn tett kiadós erdei séta. A hazafelé tartó
buszozás közben őzeket és rókát is sikerült megpillantanunk. Visszatérve az óvodába mindenkinek jólesett a szakácsnénik finom főztje és a délutáni pihenő. Ébredés
után lelkesen mesélték el kisebb csoporttársaiknak a téli túra élményeit”.
Pósa Lajos Los Angelesben is hódít. A helyi
magyar cserkészbálon Pósa tengerentúli
propagandistái: Jánossy Mária, a Magtár
vezetője, Oriold Alpár, cserkésztiszt és Pizarro-Vilmos Petra, a Vadrózsa óvoda és iskola
vezetője, akik tavaly júniusban Pósa szavalóversenyt is szerveztek. A fotó a Los Angeles-i
cserkészbalon készült.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, kresnye, Somogyi Tibor, Zibrin Klaudia és a szervezők
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Február 09.:

Február 24.:

Nagybalogi Csemadok-évzáró kiállítással Ötödször rendezik meg a fekvenyomók versenyét

A régió egyik legjobban működő Csemadok szervezete, a Nagybalogi Alapszervezet február 9-én, szombaton 14.30 órai kezdettel a helyi kultúrházban
tartja évzáróját, amelyre minden tagot és érdeklődőt szeretettel várnak.
Program:
Kresnye András Budapesti képeslapok című tárlatának megnyitója Nagybalog
község és az alapszervezet közös szervezésében. Megnyitja: Juhász Dósa János
és Kluka Norbert polgármester; a Csemadok Nagybalogi Alapszervezet évzáró
gyűlése, ahol lehetőség lesz új tagok belépésére is; a Csemadok Életmű Díjas Pál
Dénesről és Erzsébetről készült kisfilm vetítése; vendéglátás a tagság és a meghívott vendégek részére. A helyszínen lehetőség lesz Pál Dénes Életem korképe
című kötetének megvásárlására és dedikálására.

Február 21.

Gömöri szlovák könyvek magyar tálalásban

Februárban folytatódik az Esték a Gömöri
Hírlappal, amely ezúttal gömöri szlovák
könyveket mutat be,
mégpedig magyarul.
A február 21-én, csütörtökön este 17.30 órától a Három Rózsa Kávéházban (Rimaszombat, Fő tér 20.)
sorra kerülő rendezvényen (Gömöri szlovák könyvek magyar tálalásban) Lea Victory Szerelmed könnyei és Mark E. Pocha A 490-es számú ház című köteteinek
bemutatójára kerül sor a két szerző, Dadka Csóri és Marián Kluvanec jelenlétében.
Az est házigazdája Juhász Dósa János lesz.

Február 8-ig lehet jelentkezni a FIKIV-re

A Csemadok Országos Tanácsa
megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti
Művelődési Központ 2019-ben
meghirdeti a XVIII. Ferenczy
István Országos Képzőművészeti Versenyt.
Beküldési határidő: február 08.

A verseny témái:
1. Radnóti Miklós (portré) /a költő születésének 110. évfordulója tiszteletére
2. Régi hangszerek
3. A hely, ahol élek (tájkép)

Ajánlott technikák: grafika, festészet
Kategóriák:
I. kategória: az alapiskolák 4–6. évfolyama (a 8-éves gimnáziumok 1 - 2. évfolyama)
II. kategória: az alapiskolák 7–9. évfolyama (a 8-éves gimnáziumok 3 - 5. évfolyama)
III. kategória: középiskolások
Versenyfeltételek:
A képzőművészeti versenybe csak A3-as és A2-es méretű rajzlapra készített alkotásokat lehet beküldeni, illetve csak ezeket fogja bírálni a szakmai bizottság.
A pályamunkán kérik feltüntetni az alkotó nevét, a felkészítő pedagógus nevét,
az iskola címét, a kategóriát és a témát. A pályamunkákat nem küldik vissza.
A határidőn túl beérkezett munkákat a zsűri nem értékeli.
Cím: Oblastný výbor Csemadok, Jesenský u. 5., 979 01 Rimaszombat
A szervezők kérik, hogy a körzetükhöz tartozó kisiskolákhoz is juttassák el ezt a
felhívást, hogy bekapcsolódhassanak a versenybe! A verseny kiértékelésére, az
eredményhirdetésre és a díjak átadására február 22-én, pénteken, 13.30 órától kerül sor Rimaszombatban a Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola
Novomeský utcai (Nyugat-lakótelep) épületében, ahol a legjobb pályamunkákból
kiállítás is nyílik. A kiállítás anyagát a Tompa Mihály Országos Versenyen is megtekinthetik a résztvevők.
A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
0907/871 451 (Csemadok TV)
Hirdetés:
• Darabos feketeszén rendelhető. 14 €/q – kiszállítással.
Tel. szám: 00421/908 135 194 		
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A füleki FTC erőemelő klubja február 24-én, vasárnap 08.30
órától a papréti Szlovák Alapiskola tornatermében ötödik alkalommal rendezi meg amatőr fekvenyomó versenyét a Purt
Kupáért, amelyre az egész régióból várják az érdeklődőket.

Felhívás a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díjra és a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Díjakra
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége április 6-án és
7-én Rozsnyón megrendezi a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XXV. Jubileumi Országos Találkozóját. A pedagógustalálkozón a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj mellett átadásra kerül
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj öt kategóriában.
A díjak azoknak a pedagógusoknak vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik
(amelyek) munkájuk során jelentős nevelői-oktatói eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető pedagógiai módszereket az oktatásban, a tehetséggondozásban
vagy a nevelés területén, akik pedagógiai-közéleti tevékenységükkel példaként szolgálnak környezetük számára, akik szlovákiai magyar nemzeti közösségünk értékeinek
gyarapításán fáradoznak. Az SZMPSZ díjaira jelölhetők azok is, akik a szlovákiai magyar közoktatásban kiváló eredményeket értek el, illetve azok a személyek, akik tevékenységükkel hathatósan támogatják a magyar nyelvű oktatást.
Az SZMPSZ díjaira az az alábbi kategóriákban lehet jelölni:
1. A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért
2. Pedagógus életpálya díj
3. Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
4. A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért
5. Óvópedagógusok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért
A díjra javaslatot tehetnek magánszemélyek és közösségek. Az odaítéléséről az
SZMPSZ Országos Elnöksége dönt.
Az SZMPSZ ezúton is kéri tagjait, alapszervezeteit és területi választmányait, hogy ebben az évben a díj odaítélésére javaslataikat február 20-ig elektronikus levélben juttassák el elnok.szmpsz@gmail.com címre.

Várják a jelentkezőket
a 44. Duna Menti Tavaszra
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet – a seregszemle főszervezője – társrendezőivel, Dunaszerdahely Város Önkormányzatával és a
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal közösen meghirdették a 44. Duna Menti Tavaszt, a gyermekbábosok és színjátszók országos fesztiválját. A jelentkezési határidő március 10.
A Duna Menti Tavasz az amatőr gyermekbábos és színjátszó csoportok és bábszólisták egész
évi alkotótevékenységének a bemutatkozása, seregszemléje.
A verseny kategóriái:
a. bábjátékos kategória, csoportok és szólisták részére
b. színjátszó kategória
c. szerkesztett játékok kategória.
A verseny fordulói és időpontjai:
A regionális fesztiválok és a válogatások május másodikától 14-ig zajlanak majd több helyszínen: Komáromban, Királyhelmecen, Tornalján, Galántán, Ipolyságon és Nyárasdon.
Az országos döntő Dunaszerdahelyen május 28-án kezdődik és 31-ig tart.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, a Csemadok honlapján található linken. Képzőművészeti verseny is lesz A 2019-es évben a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Rákóczi emlékek címmel a Duna Menti Tavasz fesztivál idejére gyermek képzőművészeti versenyt
hirdet alapiskolás diákok számára. Az alkotásokat április 20-ig kell beküldeni a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet címére. Az eredményhirdetésre a szakmai zsűrizést követően a
Duna Menti Tavasz országos döntőjén kerül sor. A Duna Menti Tavaszról és a képzőművészeti
versenyről részletes információkat a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet honlapján (csemadok.sk) találnak az érdeklődők.

Sportolj nyitott szívvel

A Halász utcai Óvoda bekapcsolódott a Tesco Pintas
projektjébe, amely a Sportolj nyitott szívvel alcímet
viseli, s amelynek célja, hogy minél több mozgáslehetőséget biztosítson az óvodásoknak, ezzel is segítvén
a betegségek megelőzésében, olyan speciális játék- és
sportolási lehetőségek kialakításával, amelyekkel hagyományos játszótereken nem találkozhatnak. Az üóvoda a projektet rajzokkal és kulturális fellépésekkel is támogatja, s azt kérik a szülőktől és a Tesco vásárlóitól, hogy
szavazatukkal támogassák az óvoda projektjét. Ezt február 17-ig tehetik meg.

Gömöri Hírlap

Értékeltek a barlangkutatók

A legtöbb civil szervezethez hasonlóan a rimaszombati barlangkutatók is évértékeléssel kezdték a
2019-es évet. Már hagyományosan
a csoport szilistyei kutatóházában
találkoztak.

A rimaszombati barlangkutató
csoport a Szlovák Szpeleológiai
Szövetség keretében 1972-től dolgozik folyamatosan. Kezdetben a
Derencsényi-karszt területét dolgozták fel, tevékenységüket később
fokozatosan kiterjesztették a Rőcei-hegységre, a Rima-medencére, a
Cseres-hegységre és a Gömör–Tor-

nai-karszt nyugati szegélyére, majd
átkutatták az Osztroski-hegység,
a Pojána, a Korponai-fennsík és a
Selmeci-hegység vulkános barlangjait. Ennek az áldozatos munkának
köszönhetően vált ismertté járásunk
leghosszabb barlangja, a Podbanistye (1 570 m), amelyet rendkívüli
természeti értékei miatt 2001-ben
nemzeti természeti emlékké nyilvánítottak, de sok más, Szlovákiában
eddig ismeretlen barlangtípus is,
mint a vulkáni barlangok, a magnezitbarlangok vagy a falenyomatbarlangok.

Az elmúlt évben a rimaszombati barlangkutatók a Hrussótól nem
messze fakadó Kadlub forrás felett
nyíló karsztosodott hasadék kiásásán dolgoztak. Abban a reményben,
hogy sikerül bejutniuk a Podbanistye és Kadlub barlangok között húzódó, mintegy 150 m hosszúságú
ismeretlen vizes járatba. A hasadékot 4,5 méterig sikerült lemélyíteni.
További munkák az Ispánmezei-barlang folytatására irányultak. A barlangot még 1978-ban fedezték fel
41 m hosszúságban és már több éve
próbálják átásni azt a szűk, eltömő-

dött csatornát, amely feltételezhetően a barlang folytatásába vezethet.
A múlt évben több mint 700 talicska
üledéket hordtak ki belőle, ami 10
méterrel juttatta előbbre őket. Közben egy fiatal barlangi medve csontjaira leltek. A barlangi medve 10-15
ezer évvel ezelőtt élt tájainkon.

Már évek óta dolgoznak a Kövi feletti karsztos hasadék kiásásán is.
Annak reményében, hogy bejutnak
a fennsík alatt fakadó karsztforrást
tápláló földalatti patak ismeretlen járataiba. A terjedelmes Kövi-fennsík
belsejébe még senkinek sem sikerült
behatolni, pedig feltehetően több
barlangjárat is kialakulhatott benne.
A szűk, ferde hasadékban azonban
csak nehezen, kemény munka árán
lehet előre haladni, ezért a munkákba besegítettek a kassai és liptói
barlangászok is. Egy munkanapot a
divényi kastély mögötti hasadék kiásásra is szenteltek, ahol 7,5 m mélységig sikerült lejutniuk.
A csoport jelentős sikerként könyvelhette el a Selmeci-hegységben
nyíló, a szakmában eddig ismeretlen
Zlejko-lyuk
átkutatását.

Jaroslav Dóbi lett az év edzője

Január 12-én Korompán tartották a a taekwondósok második gálaestjét és első bálját, amelyről
nem hiányozhattak a rimaszombati Falcon képviselői sem. A rimaszombati Jaroslav Dóbit az év
edzőjének választották.
Az est tiszteletbeli vendége Eidi Hakimi négydanos
mester volt, aki több taekwondo klubot is alapított
Szlovákiában, így 1994-ben a rimaszombatit is. Ennek
folytatója lett a 2003-ban létrehozott Falcon, amely a
mai napig működik. Mintegy 35 kategóriában hirdették ki a 2018-as év legjobbjait, a Falcon a pomsae kategóriában ifj. Miroslav Bitala vezetésével a harmadik lett az év végi rangsorolásnál. A fogyatékos sportolók mezőnyében (P20 – felnőttek/ paraPoomsae) az első helyen a rimaszombati
Roman Farkaš végzett, míg az edzők mezőnyében Jaroslav Dobit hirdették ki győztesnek.
Az elismerést első edzője, Eidi Hakimi adta át.

Taroltak a rimaszombati
chanbaristák
Zsolnán a helyi chanbara klub szervezésében második

alkalommal rendeztek nemzetközi chanbara szemináriumot, amelyen kiértékelték a 2018-as esztendőt is. A hat
kategóriából ötben a rimaszombati Falcon versenyzői
vitték el a pálmát.
A szemináriumon mintegy 50 chanbarista vett részt, a hazaiak mellett érkeztek Csehországból és Magyarországról
is. A szeminárium oktatói között volt a japáni, de ma Budapesten élő egykori világbajnok, Kaori Kimura, Martin
Bartunek, Pavel Pospíšek, Maroš Novák és Figei Tibor is.
A szeminárium keretében kiértékelték a tavalyi évet is, a hat
kategóriából ötben rimaszombati győzelem született. a 6-8
évesek között Lukáš Černák, a 9-11 évesek között Lukáš Kurek, a 12-14 évesek között
Dávid Laura, míg a felnőttek között Figei Tibor vitte el a pálmát, a klubok között a Falcon TKD klub végzett az első helyen. Samuel Gonda a 6-8 éves gyerekek mezőnyében a
második lett, míg a felnőttek között Ladislav Laššák a harmadik helyet foglalta el. A két
nap során miniversenyre is sor került, amelyen Lukáš Černák mind a három versenyszámot megnyerte, míg Lukáš Kurek két első, s egy második helyet szerzett. Figei Tibor a
tavalyi tokiói világbajnokságon megszerezte a fekete övet (1.DAN), így minden akadály
elhárult, s Figei Tibor asszisztensből a szlovák válogatott edzőjévé avanzsált.
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A rimaszombatiak figyelmét erre a
barlangra a Selmeci-hegység Tájvédelmi Körzet munkatársai hívták
fel. A barlang ugyan nem nagy, de
annál jelentősebb, ugyanis azon ritka üregek közé tartozik, amelyek a
lávában felgyülemlett gázok feszítő
erejével jönnek létre. A hatalmas
Selmeci-rétegvulkán andezitlávája mintegy 13 millió évvel ezelőtt
ömlött a felszínre, tehát ilyen korú a
barlang is.
A csoport tagjai az elmúlt évben számos előadást tartottak főleg iskolák
részére. Érdekes témával rukkoltak
elő a májusban Liptószentiványban
megrendezett barlangnapon is, ahol
a nem hagyományos barlangok kutatásával ismertették meg a résztvevőket. Ilyenek a járásunkban is található
magnezitbarlangok, vulkáni barlangok, hasadékbarlangok vagy tömbközi barlangok. Az előadás a médiumok érdeklődését is felkeltette.
A csoport tagjai ezúttal mondanak
köszönetet Rimaszombat városának,
amely támogatást nyújtott munkáikhoz.
Gaál Lajos

Nyerjen velünk
hangoskönyvet!
Rohanó világunkban egyre többen válasszák az olvasás helyett a hangoskönyvet, amely akár utazás, gépkocsivezetés
közben is élvezhető. De bizonyára látássérültek is örömmel fogadják majd
a tájainkon még nem annyira népszerű
hangoskönyvet. A Teátrum Polgári Társulás kiadásában megjelent hangoskönyv Mikszáth Kálmán
A két koldusdiák című történetét kínálja meghallgatásra Dráfi
Mátyás tolmácsolásában.
A tizennégy fejezetből álló regény az 1690-es évek táján játszódik a Rákóczi-szabadságharc idején. A két árva jobbágyfiút, Veres
Lacit és Istvánt a jólelkű Dobos néni a híres Debreceni Kollégium ingyenkosztosaiként oltalmába veszi. Sajnos a két fiú hamarosan földönfutóvá válik tönkrement pártfogóikkal együtt. A két
fiú kalandos történetében az olvasó megtapasztalja a jó és rossz,
a hűség és az árulás közötti választás következményét. Mikszáth
Kálmán regényében a mese és a történelmi valóság összefonódása jelenik meg izgalmasan, tanulságosan, szórakoztatóan.
Érdeklődésünkre Dráfi Mátyás színművész elmondta, ugyan több
előadást is repertoáron tart a Teátrum (A cigánytábor az égbe
megy, Csáky Pál: Virágeső, Görgey Gábor: Tavaszi hadjárat), de
mivel megromlott egészségi állapota miatt egyre kevesebbet tud
színpadra lépni, a hangja viszont nem kopott meg, döntött a hangoskönyv kiadása mellett.
A hangoskönyv a komáromi FAMBI Stúdióban készült Farnbauer Péter vezetésével, a hangoskönyv grafikáját Lőrincz Zsuzsa tervezte. S mivel a művész úr szerkesztőségünk számára felajánlott egy példányt, így ismét lehetőség van a játékra.
Kérdésünk: Milyen szállal kötődik Dráfi Mátyás Gömörhöz?
Válaszaikat február 15-ig várjuk szerkesztőségünk elérhetőségein (Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat, illetve gomorihirlap@rimavskasobota.sk)
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Érettségizőink

Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) – V. H.
Hátsó sor (balról jobbra): Deme Gábor, Hubay Szabolcs, Fodor Dániel, Sebők Roderik, Gulyás Gergő, Bozó Szabolcs, Ibos Ádám
Középső sor: Cibuľa Evelin, Lázár Angelika, Punka Orsolya, Bräuer Rebeka, Lengyel Bernadett, Harsányi Réka, Fukács Vanessa, Sebők Eszter
Első sor: Szűcs Viktória, Csúr Karolina, Köböl Edina, Molnár Bianka, Bojtos Anna, Oláh Tünde, Mgr. Tóth Balázs osztályfőnök

Tompa Mihály Református Gimnázium – VIII. O. és IV. G.
Hátsó sor: Benedek Gergő, Kovács Péter, Köböl Erik, Gál Viktória, Lenner Egon, Šesták Zsolt, Balog Csenge Panna, Csirmaz Zsuzsanna, Bálint Krisztina,
Majercsík Mária osztályfőnök
Középső sor: Nagy Veronika, Murányi Réka, Gál Laura, Molnár Zsófia, Simon Noémi, Illés Bernadett Mária, Szabómihály Kinga, Mede Bernadett, Šimon Ľudmila
Guggoló sor: Borbás István, Sallai Gréta
Gecse Attila felvételei

