A hónap fotója

Az elmúlt napok
margójára

Tavasz Nagybalogon (Kresnye András felvétele)
Két ülést is abszolváltak egy napon belül a
rimaszombati képviselők,
akik elfogadták a város
2019-es költségvetését, de
az előzetes terveikkel ellentétben nem tárgyaltak
a Gömöri Hírlap alapító
okiratáról és szerkesztőbizottságáról. Šimko József
polgármester bejelentette,
hogy nem írja alá a 14
szavazattal megtámogaFotó: amb
tott költségvetést.
Mire lapszámunk
megjelenik, véget ért az
idei farsangi báli szezon. Nem maradhattak
ki a mulatságból a
Csemadok Tamásfalai
Alapszervezetének tagjai és a Kereskedelmi
Akadémia diákjai sem.
Gecse Attila felvétele
és archív
Két személyre szóló háromnapos nyaralást ajánlott
fel a mezőkövesdi Hajnal
Hotel*** Gyógyszálloda
olvasóink részére. Kérdésünkre több mint ötvenen
válaszoltak helyesen (Mezőkövesd a matyók fővárosa),
s a nyertest Šimko József
polgármester sorsolta ki.
A szerencse Karczag
Viktória rimaszombati
olvasónknak kedvezett.

Március hosszú hónap, s ahogy
az előrejelzésekből kitűnik,
bőséges program vár ránk.
Alig két héttel vagyunk a köztársaságielnök-választás előtt,
s egyértelműen ez az esemény
tűnik a legfontosabbnak. Meglepően sok volt az elnöki posztra jelentkezők
száma, de a választások közeledtével valahogy
kezdenek megfogyatkozni a potenciális elnökjelöltek.
Az első fecske ezen a téren, aki némileg váratlanul bejelentette a visszalépését, a Magyar Közösség Pártjának jelöltje, Menyhárt József volt, aki
eleve az esélytelenek nyugalmával indult. Úgy
tűnt, inkább a másik magyar elnökjelölttől, Bugár Bélától vehet el szavazatokat, de elsődleges
célja a pártja láttatása volt az Európa-parlamenti
és szlovákiai parlamenti választások előtt. A végeredmény nem sok jóval kecsegtet. Tapasztalatlansága és naivitása főleg akkor mutatkozott meg,
amikor az előrejelzések már egy százalék alatt
mérték, s hogy elkerülje a nyilvánvaló blamázst,
visszalépett Robert Mistrík javára. Annak a Mistríknek a javára, aki pár nappal később maga is
visszalépett, s Zuzana Čaputová támogatására
szólította fel a híveit. Ő szintén megijedt a nyilvános felmérések eredményeit látván, holott egy
nappal a megfutamodása előtt még a feleségével
együtt a televízió kamerái előtt pózolt, hirdetvén,
hogy ő a legalkalmasabb jelölt arra, hogy elfoglalhassa az elnöki palotát. Dacára annak, hogy az
állítólagos takarékoskodásából több százezer eurót költött a választási kampányra, hirtelen rájött,
hogy nincs mit keresnie a politikában. Így vagy
úgy, mind Menyhárt, mind Mistrík esetében politikai rövidlátásról beszélhetünk, s nem utolsósorban a saját potenciális választóik elárulásáról...
Az elnökválasztási kampány árnyékában a helyi
politikai színpadon is zajlanak az események.
Már a számát sem tudom, a novemberi helyhatósági választások óta hányadik alkalommal
találkoztak a Városi Képviselő-testület tagjai.
A legutóbbi ülés fő témája a 2019-es költségvetés
volt, s bár azt sikerült elfogadniuk, sok okunk az
örömre mégsem lehet. A polgármester azonnal jelezte, hogy megvétózza az elfogadott határozatot,
mert a képviselők által megváltoztatott költségvetés likvidáló hatással bírna a város fejlődése
szempontjából. Bízzunk benne, hogy a következő
ülésig közelednek valamelyest az álláspontok, s
végül egy olyan költségvetés elfogadására kerülhet sor, amely maximálisan a város és annak lakói
érdekei szolgálja majd…
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hu.rimavskasobota.sk
A Tompa Központ és a Szlovákiai Fiatal
Vállalkozók
Szövetsége
kezdeményezésére mintegy
közel 50
vállalkozóval
létrejött a Gömör-Nógrádi
Vállalkozók
Klubja.

Újabb négy évre hosszabbították meg a Novohrad-Nógrád Geopark UNESCO Globális Geopark
hálózati tagságát. A régészeti, néprajzi, történelmi, kulturális értékek bemutatásán dolgozó 64
Nógrád megyei és 28 szlovákiai települést magában foglaló geopark 2010-ben nyert felvételt az
Európai Geoparkok Hálózatába, s 2014 után már másodszor újította meg sikeresen a címét.
Hegedűs Márk felvétele

Michal Bagačka egykori nyustyai polgármester lesz Denisa Saková utódja a belügyminisztérium államtitkári posztján, amelyet március
15-én foglalhat el.

Ülésezett a Híd Országos Tanácsa, s döntöttek
az Európa-parlamenti választási listáról is.
A lista élén Nagy József áll, őt Kurilla Norbert, Vitkó Andrea, Michal Goriščák és Csady
Zsuzsa követik.
Mintegy 1 400 néző előtt Gyetván került sor a mindent eldöntő harmadik összecsapásra a rimaszombati HKM és a lévaiak között a II. jégkorongliga
bajnoki címéért. Az első mérkőzést a lévaiak, a
másodikat a rimaszombatiak nyerték 3:2 arányban.
A gyetvai mérkőzés a lévaiaknak sikerült jobban, s
bár vezetésüket a rimaszombatiak még kiegyenlítették Buda találatával, a lévaiak végül 5:1 arányban
győztek, így ők játszhatnak osztályozót az eperjesiekkel az I. ligába való feljutásért. A rimaszombatiak pedig a 2011/2012-es idény után ismét a
második helyen végeztek. Szőke Denis felvétele

Március 16-án köztársasági
elnököt választunk
Már csak pár nap van a köztársaságielnök-választás első fordulójáig, amelyre március
16-án szombaton kerül sor. A választópolgárok
07.00 órától 22.00 óráig járulhatnak az urnák
elé. Lapzártánk idején még tizenhárman vannak versenyben (Robert Mistrík és Menyhárt
József visszalépett), akik közül többen megfordultak a kampány során a városunkban is.
Gecse Attila felvételei és archív

Egy éve újságírót
öltek Szlovákiában

Kollégámmal egy évvel ezelőtt a nyustyai kormányülésre siettünk. Meglepődtünk, hogy
Robert Fico miniszterelnök és Robert Kaliňák belügyminiszter helyett Lucia Žitnanská miniszterelnök-helyettes vezette a kormányülést. Bár már ott is suttogták, bizonyossá
csak estére vált, azért maradtak otthon, mert
megöltek egy fiatal újságírót és kedvesét.
A hírek csak lassan csordogáltak, este a rimaszombati művelődési központban még a szabópusztai börtön volt az elsődleges téma, de már a
közönséget jobban érdekelte, mi is történt Nagymácsédon. Lassan választ kaptunk a kérdésre.
Útban volt egy fiatal oknyomozó újságíró, Ján
Kuciak, s mivel a kedvese is a helyszínen tartózkodott, a gyilkosok őt is eltették láb alól.
Igen, mindez egy éve történt, s ami azóta kiderült illetve nem derült ki, az már az éjszakai rémálom kategóriájába tartozik. Ma már legalább
azt tudjuk, hogyan próbálta illetve folyamatosan
próbálja az államhatalom a nyomozást megakadályozni, s ahogy látjuk, nem is sikertelenül. Pár
hónapja ugyan elkapták a vélt vagy valós elkövetőket (az már csak a hab a tortán, hogy a feltételezett gyilkos magyar volt), de a megrendelők
természetesen nem kerültek elő. Sok mocsokság
kiderült ugyan, s folyamatosan hullanak ki az
újabbnál újabb csontvázak a szekrényből, de
egy év is kevés volt arra, hogy a rendőrség lezárja a vizsgálatot, s végre vádat emeljen azok ellen, akik ezt az aljas gyilkosságot megrendelték.
Apropó, egy év eltelt a gyilkosság óta, de az
újságírók megbecsülése azóta sem nőtt, sőt az
ország egykori, a gyilkosságba belebukott miniszterelnöke folyamatosan első számú közellenségének nevezi őket. Szemmel láthatóan nem
bírja megemészteni, hogy Kuciaknak a halálával
sikerült elérnie a megbuktatását, s innentől számíthatjuk a vesszőfutását, amelynek remélhetőleg még közel sincs vége. Sajtóterroristák, hiénák – sokáig folytathatnánk még Fico nem túl
nívós szókincsét az újságírókkal kapcsolatban
(de nincs ez másképp a szomszédos országokban sem), de egy biztos, Szlovákia 2018 február 21. óta más ország lett. Talán elhisszük már,
hogy a gátlástalanságnak is vannak határai, s a
maffiabőrbe öltöztetett hatalmi elit is elszámoltatható. A harc nem lesz könnyű és veszélytelen,
hisz sokan a hatalmuk megőrzése érdekében továbbra sem riadnak vissza a megfélemlítéstől,
ahogy akár a gyilkosságtól sem, s őket védik az
államhatalmi szervek, a parlament, a megbénított alkotmánybíróság, szinte mindenki szem a
láncban, de valami mégis elindult… S ennek
legfőbb előjele, hogy egyre idegesebbek…
Ján Kuciakot és Martina Kušnírovát egy éve
megölték. Valódi gyilkosaik valószínűleg még
mindig szabadlábon vannak. Meddig még?
Juhász Dósa János, fotó: amb

Gömöri Hírlap

Elfogadták a 2019-es költségvetést

Egy hónapos egyeztetés és egyezkedés után a februárra betervezett ülés mintegy előjátékaként folytatódott a
Városi Képviselő-testület januárban botrányos körülmények között megszakadt ülése, amelyen előbb megvonták
a szót a polgármestertől, ezt követően a város vezetői távoztak az ülésről, így az végül félbeszakadt. Most végre
sor került a folytatásra, amelyen elfogadták a 2019-es
költségvetést, igaz, Šimko József polgármester bejelentette, nem írja alá.

A januári ülésen a Merjünk gyorsítani Klub képviselői az
ülés reggelén nyújtották be módosító javaslataikat, amellyel
elég jelentősen megváltoztatták az év legfontosabb törvényét. Ahogy az a februári folytatáson is kiderült, legalább
hat nappal előtte kötelező volna a javaslatokat leadni, hogy
azt mind az egyes szakbizottságok, mind a Városi Tanács
véleményezhesse. Emiatt ma már több, váratlanul napirendre tűzött javaslatot (tárgyalási rend, etikai kódex, Gömöri
Hírlap alapító okirata) levettek a napirendről, s azt a márciusi ülésre sorolták át. A januári ülésen az egyik képviselő
javaslatára többségi szavazattal elvették az ülésvezetés jogát
a polgármestertől (érdekes módon ugyanaz a képviselő most
meg sem szólalt), tiltakozásul a polgármester és a Városi Hivatal egyes vezető munkatársai elhagyták az üléstermet. Az
ülés ugyan folytatódott, annak vezetését Juhász Péter (MKP)
vette át, de ügyészi javaslatra azt berekesztették.
A folytatásra egy hónapot kellett várni, s ahogy megnyitójában Šimko József bejelentette, hivatalosan ugyan nem
vezethetné az ülést, de mivel a főellenőr és az ügyészség álláspontja szerint is jogtalanul vonták meg tőle a szót, kérte
a januári törvénysértő határozat hatályon kívül helyezését,
amelyre sor is került. Így sor kerülhetett (volna) a költségvetés vitájára, amelyet viszont procedurális javaslattal
megakadályoztak. Šimko József így is többször kísérletet
tett egyes, általa vitatott pontok felvezetésére, de nem sok
sikerrel. Šimko szerint a Merjünk gyorsítani Klub képviselői
nem a város fejlesztésének gyorsításáról, hanem a fejlesztés
leállításáról döntenek, ha elfogadják a költségvetés általuk
javasolt módosítását, s teszik azt ráadásul törvénytelenül.
Példaként az Iskola utcai Kollégiumot hozta fel példaként,
amelyet a hatályos törvények értelmében nem lehet nyugdíjas otthonná átalakítani, ahogy szerinte a Városi Közterület-fenntartó Vállalat költségvetésének megnyirbálása már
annak működését veszélyezteti. Azt is bejelentette, hogy
amennyiben nem hagyják jóvá a kért támogatást a tobogán
befejezésére a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben, akkor azt
félbe kell hagyni, s ezáltal veszélybe kerülhet a nyári turistaidény beindítása is. De ugyanúgy nem folytatódhat a Városkert vagy a posta melletti tér befejezése is. A Merjünk
gyorsítani Klub főszónoka, Roman Vaľo szerint megfelelő
átcsoportosításokkal és pályázással minden megoldható, s szeretnék, ha átlátható lenne a város gazdálkodása, s
mindenről nyilvános elszámolást kapjanak a képviselők.
A képviselők 14 szavazattal elfogadták a költségvetést,
Šimko viszont jelezte, hogy nem hajlandó azt aláírni, s a következő ülésen részletesen kifejti, miért tarthatatlan a most
elfogadott változat. Kurinc és aszfaltozás – erről szóltak az
elmúlt évek – mondta érdeklődésünkre az egyik név nélkül
nyilatkozó képviselő, aki szerint teljesen átláthatatlan a város gazdálkodása, ráadásul semmilyen koncepció nem szü-

letett az egyes projektekkel kapcsolatban, így pontosan nem
tudják, mik is a hosszútávú elképzelések Kurincon, a Városkertben, de más építkezéseknél sem. Šimko jelezte, hogy a
város remekül gazdálkodott 2018-ban, így a tartalékalapban
mintegy 700 ezer euróval számol. Juhász szerint a költségvetés dinamikus dolog, amely év közben is folyamatosan
változik, így ők is az igényekhez mérten állnak hozzá annak
esetleges változtatásához, s figyelmeztette a polgármestert,
hogy a várost nem Jozef Šimko vagy Šimko József irányítja,
hanem a polgármester és a képviselők együtt. Šimko válaszában jelezte, hogy ebben az esetben maximálisan egyetért
a képviselővel. Nem értett egyet viszont Juhásznak a Gömöri
Hírlapban tett kijelentésével, hogy a kórház B pavilonjának
be nem fejezéséért elsősorban ő és a volt megyeelnök, Marian Kotleba a felelős. Mintegy egyórás személyeskedő vita
után azzal zárták le a vitát, hogy a polgármesternek joga van
válaszolni a Gömöri Hírlapban. A polgármester kifogásolta
Juhász azon nyilatkozatát is, hogy a futballakadémia elvetésével négy, de akár tízmilliós kárt okozott a városnak. Šimko
szerint a teljesen bizonytalan kimenetelű futballakadémia
helyett inkább a Szlovákiai Labdarúgó-szövetség ajánlatát
kell elfogadnia a városnak. Mivel Šimko Andrea Andrášiovát kinevezte második helyettesének, visszahívták a Városi
Tanácsból Jozef Tóth képviselőt. A képviselők további szigorításokat is elrendeltek, ahogy főellenőri vizsgálatot is
kezdeményeztek több városi beruházással kapcsolatban.
A januári ülés befejezése után közvetlenül került sor a februári ülésre, amelyre meghívták a Járási Hivatal elöljáróját,
Csízi Csabát, számoljon be a feledi kihelyezett kormányülésről, amelyre se a rimaszombati, de a nyustyai és a tiszolci
polgármestert se hívták meg. Csízi Csaba, ahogy korábban,
úgy most se jelent meg az ülésen. Šimko József keményen
bírálta a kormány akciótervét, amelyet három éve Rimaszombatban fogadtak el. Šimko szerint az akcióterv nem
oldja meg a régiók helyzetét, ráadásul a kormány folyamatosan hazudozik, kozmetikázza a számokat, s Andrej Kiska
köztársasági elnököt idézte, aki egy nappal korában Nagyrőcén szintén azt hangsúlyozta, az akcióterv nem hozta meg
ezen elmaradott régiók felzárkóztatását. A hosszadalmas vita
során abban megállapodtak, hogy 1989 után egyik kormány
sem segített ezen a régión. Szót kapott Šimko legnagyobb
ellenlábasa, a tavalyi polgármesteri választáson alulmaradt
Radovan Ceglédy is, s mint hangsúlyozta, diametrális eltérések vannak az ő és a polgármester elképzelései között, tavaly ugyanis, amikor választani kellett a tobogán és az ipari
park között, a polgármester az előbbit, míg Losoncon utóbbit
választották, amely azóta már sokszorosan megtérült, az ott
megtelepedett vállalatok ugyanis munkalehetőséget és pénzt
hoztak Losoncra.
jdj, fotó: amb

Nyilatkozat – A bátor képviselők meggyorsították a költségvetést

Mi, a Merjünk gyorsítani Klub képviselői, ahogy Juhász, Cziprusz, Sliva, Hazucha és Kuvik képviselőtársaink,
voltunk bátrak elkészíteni és elfogadni egy olyan költségvetést, amellyel bebiztosíthatjuk és felgyorsíthatjuk Rimaszombat fejlődését. Sikerült összegeket átcsoportosítani az ipari park előkészítésére, a Nyugdíjasok Központjának
előkészítésére, óvodák és alapiskolák rekonstrukciójára, kerékpárutakra, architektonikus versenypályázat kiírását
a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetre és a Városkertre, a karácsonyi díszkivilágításra, a tamásfalai kanalizációra, autóbuszmegállók rekonstrukciójára, Szabatka utcáinak a kivilágítására, a kultúra fejlesztésére, fitneszközpont és
verseny-kerékpárpálya létrehozására a Városkertben és sok más fejlesztésre, amelyek hozzájárulhatnak a foglalkoztatottság növeléséhez, a sportolási és kulturális aktivitásokhoz Rimaszombatban.
Az idei év további prioritásai közé tartozik a Városi Közterület-fenntartó Vállalat gépparkjának a megújítása, hogy
ezáltal is javuljon a szolgáltatások színvonala.
Az elfogadott költségvetés segítségével Rimaszombat közelebb kerülhet azokhoz a városokhoz, ahol érdemes élni.
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Bemutatkozik
Virsinszky
Tamás

A magyar
kormány
támogatásával egy éve
új magyar
lapcsalád
jelent meg
a szlovákiai
magyar piacon. A Magyar 7
rimaszombati
szerkesztője
Virsinszky Tamás lett, akit
nem sokan ismerhetnek, hisz
a Duna melletti Helembáról
származik, s „férjként” került
Rimaszombatba.
„Komáromba készültem magyar-történelem szakra, de mivel nem akartam tanár lenni,
Nyitrán kötöttem ki, hungarológia szakon végeztem, s itt kerültem kapcsolatba az újságírással.
Csoporttársam, a rozsnyói Fábián Gergő javaslatára lettem
a hirek.sk szerkesztője még
2012 tavaszán. Mindent menet
közben kellett megtanulnunk,
a szövegszerkesztéstől a képszerkesztésig. Bedolgoztam a
Párkány és Vidékébe, valamint
a Helembai Hírmondóba is”
– mutatkozik be röviden Virsinszky Tamás. Szülőfalujában
végezte a szakmai gyakorlatát
is, ahol felkérték a falu krónikásának is. A párján keresztül került Rimaszombatba, aki a Gömör-Kishonti Közművelődési
Központ munkatársa. Egyetemi
tanulmányai alatt egy-egy nyarat csaposként Angliában illetve
brigádmunkásként az Egyesült
Államokban töltött. Tavaly,
amikor létrejött a Pro Media,
Molnár Judit főszerkesztő kérte
fel rimaszombati tudósítónak.
Mivel nem idevalósi, sok időt
kell a kapcsolatépítésre fordítania, viszont nagy előnye az,
hogy kívülállóként tudja nézni a
rimaszombati, sokszor elég bonyolult történéseket. A Magyar
7 mellett szerkeszti a Gömörilapot is, s feleségével együtt nevelik kislányukat, aki már alapiskolás. S mivel egyre több a
dolga, s az események többsége
is hétvégén van, egyre kevesebbet tud a szüleihez hazalátogatni. „Évekig a szerkesztés kötött
le, most már csak írnom kell, de
egyre inkább el tudnám magam
képzelni tanárnak is” – mondja Virsinszky Tamás, akivel és
munkatársaival március 20-án,
szerdán 17.30 órától személyesen is megismerkedhetnek
az Esték a Gömöri Hírlappal
következő rendezvényén.
jdj
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Gömöri szlovák írók magyarul

Szlovák írók, ráadásul magyarul még nem igen szerepeltek magyar irodalmi
kávéház étlapján Rimaszombatban. Most erre is sor került, az utóbbi hetek két szlovák könyvslágere, egy tipikus női bestseller s egy horror szerzői
mutatkoztak be az Esték a Gömöri Hírlappal sorozat keretén belül, akik a
csekély számú közönség előtt meg valódi nevüket is felfedték. A két író beszélgetőpartnere Juhász Dósa János volt.

timentális női regény is tele lehet horrorisztikus elemekkel, míg a legbrutálisabb
horrorban is akadnak szép számmal érzelmi szálak. Mindketten hangsúlyozzák,
hogy fontosnak tartják a társadalomkritikai szálat is a műveikben, más kérdés,
ki mit szűr le a könyveket elolvasván ezekből. S arról már ne is elmélkedjünk
inkább, mennyire tartja számon ezeket a műfajokat a magát hivatalosnak és egyedül üdvözítőnek nevező irodalomkritika.

Mivel a bevezetőben viszonylag túl sok rejtvényt rejtettünk el, bontsuk ki őket
– ahogy tette a beszélgetés is – szép sorjában. Szlovák írók, hisz mindkettejük
könyvei szlovákul jelennek meg, ez ugyanis az anyanyelvük. Egyiküknek az apanyelve, másikuknak a papanyelve magyar, vagyis, amíg Dadka Csóri édesapja
magyar, s magyar környezetben, Tornalján felcseperedvén, már gyerekkorában apanyelvén olvasta
Petőfit, addig Marián Kluvanec nagyszüleivel társalgott ógyallai otthonukban magyarul, de olvasni
legfeljebb képregényt olvas magyarul. Most persze
azonnal megkérdezhetik, ki is az a Dadka Csóri
és Marián Kluvanec, hisz a könyvbemutató Lea
Victory és Mark E. Pocha nevű szerzők legújabb
könyveinek a prezentációját ígérte. De ahogy már
a nevekből sejthetik, ezek bizony álnevek. Marián
Majo Kluvanec az első, ún. igaz történetét egyetemista éveiből még a saját nevén követte el, de a
horrorhoz már művésznevet választott, s Mark E.
Pocha néven több rémséget megírt, mint amen�nyivel valószínűleg a való életben találkozhatott a
szlovák atyámfia. Álnevet választott Dadka Csóri
is, aki kislánya nevét (Lea Victory) használta fel
álcázásul. De álnév ide vagy oda, Tornalja kisváros, nagyon sokan ismertek vagy véltek magukra
ismerni a regényt elolvasván. A szerző a főhős
nevét (Fabian) eleve úgy választotta ki, hogy az
még csak véletlenül se forduljon elő a tornaljai
névjegyzékben, erre szeptemberben az iskolai beiratkozásoknál az első név, amely szembejött vele
a névsorban, természetesen a Fabian volt. S hogy mi is a közös a látszólag an�nyira távolálló műfajokban, mint a szentimentális női regény és a borzalmakkal
teli horror? A válasz nem is annyira bonyolult, mint első hallásra tűnik. A szen-

Marián Kluvanec több mint tíz éve férjként került Rimaszombatba, s eleinte újságíróskodott (volt a Gemerské zvesti főszerkesztője is), később a bankszakmában helyezkedett el, de ma már szabadúszó íróként dolgozik. Pár év alatt több
kötete is megjelent, s egyre nívósabb kiadók adják ki a regényeit. Új kiadója
már komoly reklámkampányt épített fel a művei
köré – hónapok óta járja az iskolákat, s az olvasókért vívott csatában ő áll nyerésre, a 490-es számú ház című legújabb regényéből három hónap
alatt 600 darab kelt el, s már átvették a csehek is.
A történet szépirodalmi eszközökkel az ún. kriványi szellemház történetét dolgozza fel. Márciusban
jelenik meg az Ők című új kötete, amelynek főhősei rimaszombati bankárok, akik České Budějovice mellett keresik a kikapcsolódást a mozgalmas
banki hétköznapokat kihevervén, de gyorsan kiderül, életre-halálra szóló élmények várják őket, ahol
a túlélésre sincs semmi garancia. Ez a kötet viszont
már csehül lát napvilágot, így Marián Kluvanec
mint szerző is átlépi az országhatárokat. Nem igen
bízott magában Dadka Csóri sem, aki kiadójától,
Pavel Hirax Baričáktól 10 példányt rendelt baráti
szétosztásra, s ma már lassan kétszáznál tartanak,
s a kinyomtatott példányok nagy része elkelt már.
„Hiába üzente meg Baričák, hogy írót csinál belőlem, nem hittem el, ugyanis amikor elkezdtem ezt
a történetet írni, számomra ez elsősorban önterápia
volt” – mondja Dadka Csóri, de ha minden igaz,
akkor a Szerelmed könnyei a közeljövőben megjelennek magyarul is. Ami pedig a terveiket illeti, most mindketten a feltöltődés
mellett kardoskodnak, ráadásul Dadka anyai örömök elé is néz a közeljövőben.
jdj, fotó: Káli Krisztián

Bemutatjuk a képviselőinket: Erika Juhászová

Gyerekkora óta Rimaszombatban él, egykor csehszlovák
fedettpályás rekordot is futott
60 méteren. Két felnőtt leány
édesanyja, évtizedek óta a
Kereskedelmi Akadémián tanít, szívügye a Polgári Ügyek
Testülete, s büszke arra is,
hogy ma már magyarul sem lehetne „eladni”.

Jelenleg is érettségiző, mégpedig magyar osztálya van, s ahogy mondja, egész életét fiatalok
között élte le, s talán ezért is indult a helyhatósági választásokon, mert nagyon szeretné, ha ez a
gyönyörű város ide vonzaná a fiatalokat, s nem
csak a város egykori szülöttei térnének vissza,
hanem mindenki első látásra beleszeressen. „Az
én életemben minden a fiatalokról szól, hiszen
gyakorlatilag köztük töltöm az életem” – mondja
Erika Juhászová. Képviselőként második alkalommal kapott bizalmat a 2. számú választókörzetben (Rozsnyói utca-Akasztóhegy-Szabópuszta-Szőlős-Alsópokorágy-Bakti), Tankó István
mögött 39 szavazattal lemaradva a második
helyen végzett. „Úgy érzem, csak akkor tudunk
változtatni a dolgokon, ha aktívan részt veszünk
a történésekben” – s a Polgári Ügyek Testülete
(ZPOZ) mellett a képviselő-testület munkájából
is szeretné kivenni a részét. Rimaszombat egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben, ezért
is szeretné lehetőségei szerint segíteni szeretett

városát, s hiszi, hogy kortól függetlenül igenis
lehetőség van tisztességes életre ezen a vidéken
is. S ehhez a feltételek megteremtésében fontos
szerepe van a képviselő-testületnek is.
25 éve aktív tagja a Polgári Ügyek Testületének, nem igen van nála nélkül jubileumi ünnepség, keresztelő, esküvő, ahogy nagyon sok
temetésen is ő búcsúzik az elhunytaktól. Ezért is
szívügye a temető, ahol nagyon sok ember ös�szejön, sokan ezen a helyen találkoznak Rimaszombattal, s nem mindegy, milyen emlékeket
visznek magukkal. A rimaszombati halottasház
sok tekintetben elavult, s egyre kevésbé felel
meg az elvárásoknak, így fontosnak tartja, hogy
a város felújítsa az épületet, s az méltó módon
fogadja a temetésre érkezőket. Fontosnak tartja
az Akasztóhegy útjainak és járdáinak rendbetételét is, mintha erről elfeledkezett volna a város,
pedig az itt élők is a tisztességes adófizetők közé
tartoznak. Prioritásai között tartja számon Alsópokorágyot és Baktit is, amelyek évek óta alapgondokkal, így a csatornázás, járdák, zöldövezet
hiányával küszködnek, ahogy máig nem megoldott ezen városrészek infrastruktúrája sem.
„A Polgári Ügyek Testületében végzett munka
balzsam a lelkemnek, hisz legyen az keresztelő,
esküvő vagy temetés – a legtisztább érzések hozzák össze a résztvevőket, s jó boldogságot szerezni, még akkor is, ha egy temetésen kell lelki
vigaszt nyújtani” – összegzi a Polgári Ügyek
Testületében végzett munkáját Juhászová.

Egykoron hosszú évekig atletizált, s még emlékszik rá, annak idején sem voltak felhőtlenek
a körülmények, sokszor a stadion feltúrt futópályáján vagy iskolába menet tudott csak edzeni,
mégsem maradtak el az eredmények, a kitartó és
szívós munka meghozta a gyümölcsét. Vegyes
érzelmekkel követte a futballakadémia körül
kialakult vitát, amelynek a koncepciója egyáltalán nem győzte meg őt annak szükségességéről.
Ahogy azzal a hozzáállással sem elégedett, hogy
a foci mellett minden más sportág másodlagos
csupán.
Mint mondja, hosszasan sorolhatná a prioritásokat, de elsősorban a már elkezdett projekteket
kell befejezni, így Kurinc kiépítését vagy a posta
előtti teret, s ezt követően jöhetnek az újabb kezdeményezések. Erika Juhászová reménykedik
abban is, hogy a testület is összecsiszolódik lassan, hisz mindannyiuk közös érdeke a városban
élők képviselete.
„Szeretnék részese lenni egy közösségi munkának, amely során olyan életkörülményeket
tudunk teremteni az itt élőknek, hogy az idősebbek ne sajnálják, hogy éppen Rimaszombatban
élték le az életüket, míg a fiataloknak sose jusson eszükbe, hogy elköltözzenek innen. S ha a
képviselőtársaimmal illetve a város vezetésével
közösen sikerül kézzelfogható eredményeket
elérnünk, akkor már büszke lehetek magamra” –
zárja beszélgetésünket Erika Juhászová.
jdj/amb

Gömöri Hírlap

Beke Sándor, a többszörös színházalapító
A szlovákiai magyar színházművészet legmegkerülhetetlenebb
egyénisége, aki mind Komáromban, mind Kassán irgalmatlanul
ott hagyta a kézjegyét. Igaz, nem
mindig volt egyszerű az árnyékában létezni, de ahogy Szakál Gábor írja vele kapcsolatban valahol: a szeretet egyik legmagasabb
foka, amikor az ember minőséget
követel másoktól. A most 80 éves
Beke Sándor bizony követelt,
cserébe korszakos előadásokat,
ahogy színházakat, színházi korszakokat kaptunk ajándékul. S
mivel a mai napig alkot, várhatunk még tőle meglepetéseket.
Csilizradványban született, itt látta
annak idején Cyrano orrmonológját
Szabó Sándorral. Talán ez, talán más
(János vitéz) dönti el, hogy Beke
Sándor az életét a színházzal jegyzi
el. De előbb szavalóversenyek, s a
komáromi társulatban az ún. lírai
színpad megteremtésével teszi le a
névjegyét. Korunk és költészetünk,
Emberbotanika – majd a rendezői
szak Budapesten. A színház nem
szelíd intézmény – mondta Major Tamás, s ezt megtapasztalhatta
Beke is, akit látszólag tárt karokkal
várnak idehaza, ahol megrendezi
a Liliomfit, a Rómeó és Júliát, a
Bunburyt s 1969-ben Háy Gyula
Isten, császár, paraszt című darabját. Ahogy ő maga is írja, jókor volt
jó helyen – az 1968-as forgatagban
és zűrzavarban a hatalmasok nem
a színházi cenzúrával voltak elfoglalva, s Beke olyan fiatalokkal dolgozhat együtt, mint Thirring Viola,
Galán Géza vagy a rimaszombati
Csendes László. Beke nemcsak

rendez, merészebb céljai is vannak, saját színházat akar létrehozni, mégpedig egy olyan városban,
ahol villamos is van. Pozsonyban a
színházépületül kiszemelt zsinagógát felrobbantják, így marad Kassa,
ahová a komáromi társulat egy részével kivonul társulatot alapítani.
Hosszas tárgyalások után megkapja
az ipari tornatermét. Sokan, sokféleképpen emlékeznek az akkori
eseményekre, de azt nem vitatta el
senki, hogy Bekének elévülhetetlen
(s a legnagyobb) érdemei vannak a
kassai társulat létrejöttében.
1969 november 29. – az első bemutatót Gömörhorkán tartják. A Két
úr szolgája címszereplője Várady
Béla. Az első eseménydús évek
szakmailag is megedzik a társulatot, s Beke Sándor szakmai életében
is egy kivételes korszak következik
– Ibsen Kísértetekje, Tersánszky
Kakuk Marcija, Cocteau Rettenetes szülőkje, Örkény Tótékja, Vörösmarty Csongor és Tündéje, két
Tamási-darab, az Énekes madár és
a Vitéz lélek, s legvégül Szakonyi
Adáshibája. Minden erőteljes, öntörvényű alkotó egyéni tragédiája,
hogy előbb-utóbb, de inkább előbb

elfogy körülötte a levegő, s nincs ez
másképp Bekével sem. A hetvenes
évek közepén Beke is távozni kényszerül, Komáromban még megrendezi az Othellót Dráfival a címszerepben, majd az anyaországban
kap színpadot, Miskolcon, Kecskeméten, s a nyolcvanas évek közepén a budapesti Népszínházban.
A rendszerváltás „természetesen”
ismét idehaza éri, 1990 februárjában mintegy útmutatásul megrendezi Kassán Az esőcsináló című
darabot, s már komáromi igazgatóként ő vezényli le a kassai társulat végső önállósítását is. Négy
évig igazgatja a Jókai Színházat,
korszakos előadásokat téve le az
asztalra. S ahogy 1969-ben, ismét
Háy Gyula, előbb a cAliguLÓ Holocsy Istvánnal, majd a Mohács
Boldoghy Olivérrel és Lőrincz
Margittal. Beke a tájoló színházból
kőszínházat hoz létre, ami által a
színház elveszíti addigi küldetését,
s ezt sokan nem tudják neki megbocsátani. Az ember tragédiája,
Fehér házasság, Godot-ra várva,
Tiszták – csak néhányat kiemelve
az akkori fontos rendezései közül,
de ne feledjük az Esterházy János
emlékét megidéző Ébert Tibor-darabot sem, ahogy Beke hozza létre
a nyári színjátszásra alkalmas Bástya Színházat is, ahol Márai Kassai
polgárok című darabjával indít.
S a Mária evengéliumával végez
1994-ben, hisz ismét búcsút kell,
hogy vegyen Komáromtól. Ekkoriban Komárom mellett Kassán is
több emlékezetes előadással teszi
le a kézjegyét, A tanítónő a füleki
Danyi Irénnel, A vágy villamosa a
várgedei Dósa Zsuzsával, a Segítsd
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a királyt Csendes Lászlóval. 1996ban öt évre az Egri Gárdonyi Géza
Színház igazgatója lesz, majd Kolár Péter hívására ismét visszatér
Kassára. Sokadik virágzás már ez,
igaz, már csak őszikékkel – Pillantás a hídról, Hamlet, Vesztett éden,
Angyalkövet, Földönfutók, A megkoszorúzott.
2003-ban színpadra viszi a Márai Stúdióban Gál Sándor A pokol
kapujában című szatirikus színdarabját, a fehér hollónál is ritkább
szlovákiai magyar drámakísérletek
egyikét, s 75. születésnapján megrendezi a Kassai polgárokat kamarakörülmények között is. Tájainkon
azóta sem láthattuk rendezését, legutóbb ősszel Egerben Fekete Sándor Lenkey tábornok című darabját
rendezte.
Az idén mind ő, mind az általa alapított kassai teátrum ünnepel. Bár
számomra hihetetlen módon a díjak
elkerülték (se nálunk, se az anyaországban nem tartották méltónak
arra, hogy elismerjék kivételes és
egyedülálló munkásságát, legyen az
színházalapítás vagy „szimplán” a
rendezői munka), még az életrajzát
is magánkiadásban jelentette meg,
a minimális elvárás az lenne mind
a komáromi, mind a kassai társulat
részéről, hogy jutalomrendezéssel
bízza meg. Történjék bárhogy is,
Beke Sándor életműve díjaktól és
elismerésektől függetlenül is rég
teljes egész, a szlovákiai magyar
színháztörténet egyik legékesebb
sarokpontja, amelyet méltán ideje
lenni szakmailag is feldolgozni.
Juhász Dósa János,
fotó: budapesti Színház
és Filmművészeti Egyetem

A hónap műtárgya –
Egy 1907-es reprezentatív
Petőfi-kötet
Márciusban a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban A hónap műtárgyaként egy 1907ben kiadott Petőfi-kötet lesz repertoáron.
A Petőfi Összes költeményei 1907-ben jelent meg
két kötetben díszes kötésben az Athenaeum kiadásában. A kötés egy speciális pamutanyaggal van
bevonva, melyet moire kötéstechnikával készítettek. A szövet színes növényi motívummal és aranyozással van díszítve. A címlap közepén a szerző
aranyreliefje található. Petőfi Sándort (1823-1849)
a magyar olvasóknak nem kell bemutatnunk, magyar-szláv családban született, apja szerb, anyja
szlovák volt, Rimaszombatban 1845-ben tiszteletbeli táblabírónak választották, s nem egy alkalommal járt a városban, ahol az ún. Huszti-házban
szállt meg (a város legrégibb fennmaradt épülete),
amelyet nemrég felújítottak, s ma a Múzsák Háza
nevet viseli. A Tompa téren 2005-ben állították fel
egészalakos szobrát, Izsó Miklós alkotását.

• Hosszas előkészületek után megnyitotta fodrászszalonját (Selfie) a
Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) a VUB Bankkal szemben.
A szalon naponta 09.00 és 17.00 óra között (szombaton 08.00 és 13.00
óra között) várja az érdeklődőket, ahol az iskola mesternői (Bóna
Erzsébet, Lívia Gubalová) mellett Szekeres Gabriella és Lázár Dániel
fodrászok állnak az érdeklődők rendelkezésére. Az ünnepi megnyitón
rögtönzött divatbemutatóval is kedveskedtek a vendégeknek.
Gecse Attila felvétele
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A Felvidéki Magyar Nemzetrész Értéktár
bemutatkozott a Duna Palotában

Bemutatta a Felvidéki Értéktárban
elhelyezett értékeit a Bátkai Települési Értéktár Budapesten, a Duna
Palotában. A rendezvényt, amelyen
Bátkán kívül bemutatkozott Hetény
és Csicsó is, a Magyarság Háza szervezte.
Működésünknek volt néhány előzménye. A szentendrei skanzenbe került
egy kisnemesi lakóház a tőlünk 5 kmre fekvő Nemesradnótról. Az ezt előkészítő munkálatok, a családfakutatás
ráébresztettek minket arra, hogy olyan
értékeink vannak, amelyeket át kell
menteni a jövő számára. A másik ilyen
előzmény a Pósa Lajos-emlékév volt
2014-ben, amikor a költő életútját kutattuk, és munkásságát, verseit és meséit elevenítettük meg. Ennek köszönhetően 35 helyszínen 69 rendezvény
valósult meg. A harmadik előzmény
pedig egy anekdota felbukkanása volt,
amely Pósa és Feszty barátságáról
szólt és egy kiállításnak lett a témája.
Ezek után már nem volt kérdés, hogy
jelentkezünk-e a Csemadok által meg-

hirdetett Felvidéki értékőrzők című
vetélkedőbe. Munkánk gyümölcsöző
volt, kis értékőr csapatunk eljutott a
Hungarikum vetélkedő elődöntőjébe.
Ebben az időben került az értéktárba:
Pósa Lajos – a magyar gyermekirodalom megalkotója, Benedek Elek
munkatársa, az első irodalmi értékű
gyermeklap (Az Én Ujságom) szerkesztője, Móra Ferenc felfedezője,
akit 40. költői évfordulóján a Városligetben mesekirályként köszöntött sok
ezer gyermek.
Mács József – a Felvidék krónikása,
Bátka szülötte, aki műveiben a 20. század eleji eseményeket örökítette meg.
Boholy János – a sakkgömb felfedezője és módszertanának kidolgozója, akit
Svájctól Kínáig mindenütt elismernek.
Tamás Ilona – az iskolánkból vonult
nyugdíjba, és az elsők között vette fel
a magyar állampolgárságot.
Pósa Judit – az első Felvidéki Civil
Becsületrend tulajdonosa, aki a Pósa
Lajos-emlékévben kifejtett munkájá-

ért kapta ezt az elismerést.
Sebők Valéria – a Csemadok oszlopos
tagja, a kulturális élet meghatározó
személyisége.
Az ételek kategóriában az értéktárba
került a szaloncukor, mint a családot
összefogó tevékenység, a pampuska
és a kálvinista mennyország. A következő lehetőség a Települések értékei I. vetélkedő volt, amelynek során
az értéktár a következőkkel bővült:
a Csemadok Bátkai Alapszervezete,
Izgő-mozgó Kézművesműhely, Egyszer vót, hol nem vót … színjátszó
csoport, Nyári Balogvölgyi Fesztivál,
Nyári Napközis Tábor, Ádám Veronika hímzőasszony, Kovács Árpád citerakészítő, Páko Mária zenetanár, Pósa
Lajos-emlékév, 200 darab régi fotó.
A Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! című felkéréses pályázaton
belül jelenlegi értékőr csapatunkkal
(Ferencz Edina, Hencz Bálint Péter,
Nagy Valentina) Máté Juliannával
foglalkoztunk, aki megszerettette

velünk a csetneki csipkét. Itt három
értékkel lehetett foglalkozni, mi a
következőket választottuk: Florisztikai vizsgálatok Bátka környékén,
Vas Kinga kutatása alapján; túrós
lepény Koleszár Jolánka módra; emléktábla az I. világháborúban elesett hősök emlékére, amely a bátkai
református templomban található.
A Települések értékei II. vetélkedő
során csupán a nemesradnóti tepertős
pogácsa elkészítési folyamatát sikerült
elhelyeznünk az értéktárban.
Bemutatkozásunk alkalmával a Százszorszép énekkar, Kovács Árpád citerakészítő és tanítványai, valamint
Páko Mária és a Csillagvirág zenekar
lépett fel, miközben a vendégek ízlelgették Koleszár Jolánka túrós lepényét
és pogácsáját, illetve Bátka cseppfolyós kincseit. Az asztalon helyet kapott dr. Rákos Lóránt Gömör Lángja
elnevezésű nedűje is. Támogatásával
és jelenlétével erősítette a csapatunkat
Hencz Péter polgármester.
Gyurán Ágnes

Kiértékelték a XVIII. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt

Rimaszombati és sajógömöri győztese is van a Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny
tizennyolcadik évfolyamának, amelyet február
22-én értékeltek ki a Tompa Mihály Alapiskola
Novomeský utcai épületében (egykori Ferenczy
István Alapiskola).
30 felvidéki iskolából összesen 182 pályamunka
érkezett az idei évfolyamra, amelyeket Nagyferenc
Katalin és Marian Lacko képzőművészek bíráltak el.
A díjátadó ünnepségen, amelyen egyúttal a legszebb
pályamunkákból készített kiállítást is megnyitották,
Ádám Judit, az iskola igazgató-helyettese és Povinszky Elvira, a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmányának titkára köszöntötte a résztvevőket. A diákok három kategóriában versenyezhettek:
az első két kategória az alapiskolások, a harmadik
a középiskolások számára volt meghirdetve. A pályamunkákat három témában várták. Az első téma
mindig irodalmi, kulturális, művészeti életünk
valamilyen jeles évfordulójához kötődik – idén
Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75.
évfordulója alkalmából Radnóti portréját kellett
megrajzolniuk vagy festeniük a diákoknak. A második téma a régi hangszerek volt, a harmadik pedig
A hely, ahol élek elnevezésű, ahová tájképeket vártak. Nagyferenc Katalin a zsűri elnöke, s a verseny
egyik megálmodója elmondta, hogy ugyan kevesebb
rajzot neveztek be, mint tavaly, de mégis nagyon
színvonalas alkotások készültek, ami nehéz helyzetbe hozta a zsűrit. Ő különösen a Radnóti portréknak
örült, amelyeken a rövid, de tartalmas életművet
hátrahagyott költő sorsa, érzelmei is kirajzolódnak.
A régi hangszereknél és a tájképeknél is változatos
volt a mezőny, többféle technikát alkalmaztak a

rimaszombati Forgon Anna Borbála és Kulha Dániel (mindketten a Tompa Mihály Alapiskola tanulói),
Ruszó Chiara (Feled), Gáspár Jenifer (rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola), Rácz Henrietta (rimaszombati Speciális Alapiskola), Ferkó Cynthia
(rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium) és Bari Ottó (rimaszombati Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola)
jdj/virsinszky, fotó: virsinszky

gyerekek. „Mindegyik munka megérdemli a tapsot”
– zárta az értékelést Nagyferenc Katalin. A versenybe összesen 182 pályamunka érkezett 30 iskolából,
a díjátadóra a helyieken és a környékbeli falvakon
kívül Bátorkesziről, Deákiból és Jókáról is érkeztek
diákok. A legszebb alkotások a hagyományokhoz
híven kiállításra kerülnek majd a városi művelődési
központban a Tompa Mihály Országos Verseny ideje
alatt. A régió is szép számmal képviseltette magát a
pályázók között, s több helyezést is sikerült idehaza
tartani. Győzni tudott Fazekas Réka (Tompa Mihály
Református Gimnázium, Lakatos Anna (Sajógömöri
Alapiskola), valamint Dulay Olívia (Tompa Mihály
Református Gimnázium), második helyen végzett Bocko Mira Szófia (tornaljai Kazinczy Ferenc
Alapiskola), Bohó András (Várgedei Alapiskola),
Tóth Adrienn (Tompa Mihály Alapiskola) és Molnár Bence (Füleki Gimnázium), a harmadik helyen
végzett Farkas Klára (Sajógömöri Alapiskola), Feledy Anna (feledi Szombathy Viktor Alapiskola) és
Hosszúréti Antónia (rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola). Elismerő oklevelet vehetett át a ragyolci Jekkel Dávid, a sajógömöri Horváth Tamás, a

A Gömörsídi Alapiskola két negyedikes
tanulójának rajza került díjazásra a
budapesti Hagyományok Háza szervezésében meghirdetett „Szállást keres a szent
család” elnevezésű rajzpályázaton. Botos
Erik rajzát egyenes ágon sorolták a díjazottak közé, Máté Péternek a rajzát pedig
közönségdíjra terjesztették fel. Felkészítőjük Bene Valéria nevelőnő.
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Rimaszombatban a házasság hete alkalmából családi
délutánra hívták a újszülötteket nevelőket és a várandós
édesanyákat. A vendégek
ismertették a Gólyahír, a Köldökzsinór, a Cseperedő és az
Óvodafejlesztési programok
lényegét, amelyeket magyarországi támogatással vehetnek
igénybe a felvidéki családok.

Elindította a Légy Lámpás! tanulmánysorozatának második évadát a
Pósa Lajos Társaság.
Az első előadó Kun Miklós Jenő Pósa-kutató volt.
Az esten közreműködött
Ferencz Zsolt, Gál Laura, Juhász Lilla, Sonkoly
Dalma és Páko Mária
Örömzene műhelye.

Nagybalogon az
idén is elkészítették Pál Dénes
útmutatásai szerint a kiszebábot,
amelynek elégetésével üzentek a
télnek. Úgy látszik,
kérésük meghallgatásra talált,
rohamléptekben
közeleg a tavasz.

Somoskőújfalunak és Somoskőnek Magyarországhoz való
visszacsatolásának 95. évfordulójára emlékeztek meg a községben,
amelyen részt vett Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyűlés alelnöke
is. A Somosi Kultúráért Egyesület
és a Somoskői Váralja Egyesület
közösen határozta el 1999-ben,
hogy 1924. február 15-ét a „hazatérés napjává” nyilvánítja, és ezt
a napot 2002 óta minden évben
közösen ünneplik meg.

Judita Krajčiová
rozsnyói művész Selyemfestmények című
tárlata nyílt meg a
Városháza Galériában, amely március
29-ig tekinthető meg
a Turisztikai Információs Központ szervezésében. Az egyes
selyemfestmények
meg is vásárolhatók.

50. születésnapját
ünnepelte
a rimaszombati
Divosud
színtársulat
oszlopos
tagja,
Roman
Čarnoký.

Kilencedik
alkalommal
rendezték meg
a modellezők
nemzetközi
fesztiválját
Rimaszombatban, a Városi
Művelődési
Központban.

Játsszon a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Kicsit megkésve, de
folytatjuk
játékunkat
a rimaszombati Tompa
Mihály
Könyvesbolttal. Akik válaszolnak a
kérdésünkre, s a választ
beküldik valamelyik elérhetőségünkre (Gömöri
Hírlap Szerkesztősége,
Svätopluk u. 9., 979 01
Rimaszombat vagy gomorihirlap@rimavskasobota.sk), azok között tízeurós könyvutalványt sorsolunk ki,
amelyet június végéig vásárolhatnak le a
könyvesboltban.

A bolt februári sikerlistája:
1. Matt Richards, Mark Langthorne: Bohém rapszódia
2. Borbás Marcsi: Magyarország finom
3. Danielle Steel: Tündérmese
4. Borbás Marcsi: Édes békeidők
5. Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra
6. Borbás Marcsi: A sűrűje

7. Borbás Marcsi: A sűrűje 2.
8. Peter Wohlleben: A fák titkos élete
9. Michelle Obama: Így lettem
10. Kiss Balázs Kunó: Csillagleső 2019

Januári kérdésünkre nagyon sok helyes válasz
érkezett (Juhász Katalin és Juhász László voltak
a Rimaszombati Kávéház aktuális vendégei),
sorsolással 10 eurós könyvutalványt nyert Kováčik Ilona rimaszombati olvasónk. Juhász Katalin felajánlott egy dedikált példányt Nyeretlen
című új verseskötetéből, amelyet sorsolással
Ádám Attiláné rimaszombati olvasónk nyert
meg. Dráfi Mátyás hangoskönyvét (A két koldusdiák) Varga Tünde rimaszombati olvasónk
nyerte. A kérdésre a helyes válasz az volt, hogy
Dráfi Mátyás Egyházasbástban fogant, s innen
került a család Galántára.
Februári kérdésünk: 70 évvel ezelőtt, 1949
március 5-én alakult meg a szlovákiai magyarság egyik legjelentősebb, máig működő intézménye. Melyik szervezetünkről van szó?
A helyes válaszokat március 15-ig várjuk! Ne
feledjék, a könyv mindig értékes ajándék!

Osztrava után Kassán is eljátszhatta Otello szerepét Verdi
zenedrámájában a rimaszombati
Tóbisz Titusz. Az előadást Nagy
Viktor rendezte, a karmester
Vinicius Kattah.
Összeállította: jdj,
fotó: gecse, amb, Joseph
Marčinský és Hegedűs Márk

Percnyi költészet
Ilma Rakusa
Legyen úgy
Legyen úgy
hogy a tenger szó
sós pacnit
hagyjon a papíron
borsónagyságút
hogy alma kerekedjék itt
és most betűinek nyomása
alatt
hogy a veréb füttyentse el magát
könnyebben mint különben
hogy a szofista Nap
bökje keresztül a cellulózt
hogy nyírfa borostyán harangláb
ólomban tenyésszen
hogy a kadmium stroncium egy fehér nyúl legyen
hopp
hogy a nyelv az életbe ugorjon
és verje szét
az istentelenségek támadását
Kukorelly Endre fordítása.

hu.rimavskasobota.sk

Március 08.:
Kipp-kopp – csecsemőszínházi előadás
A rimaszombati Városi Művelődési
Központ meghívja a kisgyermekes
anyukákat, apukákat és csemetéiket a miskolci Csodamalom bábszínház előadására március 8-án,
pénteken 10.00 órakor a kultúrház
gömbtermébe. Belépődíj: 0,50 €.

Március 15.:
Megemlékezések a 1848/1849-es
szabadságharcra
Régiónk számos településén megemlékeznek az
1848/1849-es szabadságharcról, nem lesz ez másképp Rimaszombatban sem.
A rimaszombati megemlékezés 16.30 órakor kezdődik a Petőfi-szobor előtt a Tompa téren, ahol ünnepi
beszédet Hizsnyan Géza mond. A megemlékezést
követően 17.30 órától a Városi Művelődési Központban Görgey Gábor nagyapjára, Görgey Artúrra emlékező darabját láthatják a Teátrum Színházi
Társulás előadásában. Az előadást Dráfi Mátyás rendezte, a főbb szerepekben Dráfi Mátyást, Miskovics
Lászlót és Molnár Xéniát láthatják, filmfelvételről közreműködik Kolti Helga,
Tóth Károly, Nagy András, Szabó Viktor és Jakubecz László.

Az idén is megrendezik az Egressy
Béni Szavalóversenyt
A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma
2019-ben is megrendezi az Egressy Béni
Nemzetközi Szavalóversenyt, amelyre április 13-án, szombaton kerül sor 13.00 órától.
A versenyre várják a rimaszombati, tornaljai,
rozsnyói, szepsi, buzitai, kassai és nagykaposi
régió alap- és középiskolás versenyzőit is.
Kategóriák:
Alapiskolások, 6-14 éves korosztály:
1-2 osztály – vers és próza; 3-4. osztály – vers
és próza; 5-6. osztály – vers és próza; 7-8. osztály: vers és próza
Középiskolások, alapiskolák 9. osztálya, 14-18
éves korosztály: vers és próza
A határon túliakat 10.30 és 11.00 óra között
ebéddel várják. A verseny nevezési lapját március 28-ig kell elküldeni az alábbi
címre: dienes.maria@gmail.com. Bővebb infó a 003620/583 40 03-as telefonszámon Dienes Máriától kérhető.
Eladó személyi tulajdonban lévő 17 áras gyümölcsöskert víkendházzal
együtt a Szőlősben, a 3596/4-es parcellán. Ár megegyezés szerint. Bővebb
infó az alábbi telefonszámokon: 0911/24 35 31, 0944/19 38 95
GH-20/19

Megemlékezés
Ezúton is köszönetet mondunk az egész családnak,
barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, egykori
kollégáknak és munkatársaknak, akikkel a város különböző kulturális intézményeiben együtt dolgozott,
az egykori Járási Hivatal vezető munkatársainak,
mindazoknak, akik február 19-én elkísérték utolsó
útjára a szeretett édesapát, nagyapát és dédapát,

Hank Árpádot,
aki február 16-án csendben itt hagyott bennünket.
Egyúttal köszönjük a részvétnyilvánításokat és a sok szép virágot.
A gyászoló család
GH-18/19

Március 10.: Tyapákék

Kelj fel, megyünk aludni! – ugye sokan ismerik
ezt az emblematikus mondatot a losonci Božena Slančíková-Timrava nevezetes novellájából,
amelyet neves színészekkel rendezett meg Ondrej Šulaj. Az előadást Rimaszombatban március
10-én, vasárnap láthatják 19.00 órai kezdettel.
Az előadás főbb szerepeiben Danica Jurčovát,
Andrea Karnasovát, Marek Majeskýt, Marián Labudát és Erik Peťovskýt láthatják. A belépő 13 ill.
15 euróba kerül. Jegyek kaphatók a helyszínen, illetve a Turisztikai Információs Központban, vagy
a Ticketportal hálózatán keresztül.

Ensemble Ricercata-koncerttel indít
a 39. Zenei Tavasz

Az Ensemble Ricercata (Helga Varga Bach/szoprán, Ronald Šebesta/klarinét, Milan Paľa/hegedű
és Ivan Šiller/zongora) koncertjével veszi kezdetét a 39. Zenei Tavasz. Az együttes műsorán
március 19-én, kedden 19.00 órától Charles
Ives, Charlie Rutlage és Igor Sztravinszkij művei szerepelnek. Belépő 3 € (A zenebarátok Köre
tagjai 2 eurót fizetnek), bejárat a szökőkút felől.

Március 20.:

Egy éve a felvidéki magyar sajtópiacon –
Bemutatkozik a Magyar 7
Az Esték a Gömöri Hírlappal keretén belül március 20-án, szerdán 17.30 órától a Három Rózsa Kávéházban a Magyar 7 című hetilap mutatkozik be.
Vendégek: Molnár Judit, Kövesdi Károly, Virsinszky Tamás, Fábián Gergely és Szvorák Emese, az est
házigazdája Juhász Dósa János lesz.

Drámapályázati felhívás felvidéki
magyar szerzőknek

A Dialóg nonprofit szervezet, magyar nyelvű drámapályázatot hirdet fiatal
felvidéki magyar szerzők részére. Ezzel szeretnénk elősegíteni a méltánytalanul elhanyagolt szlovákiai magyar dráma megújulását. A drámapályázat
témája kötetlen, a színpadi megjelenítés bármilyen formáját érvényesnek
tartjuk, ezért műfaji megkötés a drámapályázatban nincs. Pályázni nyomtatásban és interneten még meg nem jelent, színpadon még be ne mutatott
művel lehet. Beadási határidő: július 31.
A szakmai zsűri a legjobb három pályaművet jutalmazza, fenntartva magának azt
a jogot, hogy a díjakat színvonal hiányában visszatartja. Az eredményhirdetésre
októberben kerül sor, az első díj 1 500 €, a 2. díj 1 000 €, míg a 3. díj: 800 €.
A drámapályázat jeligés. A pályaműveket két nyomtatott példányban, zárt borítékban mellékelve a szerző személyi adatait és elérhetőségeit, az alábbi címre kérjük
eljuttatni: Dialóg n. o. Rákócziho 239/34, Komárno 945 01. A nyertes pályaműveket a Dialóg n. o. az ALTERNATÍVA 2019 fesztiválon, 2019. októberében felolvasószínházi előadásban, Dunaszerdahelyen mutatja be. További információk a
dialog.office1@gmail.com e-mail címen.

Megemlékezés

Oly szomorú mindig csak egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni,
Valakit várni, aki nem jön többé,
Valakit szeretni örökkön-örökké.
2003 március 6-án örökre elhagyott
bennünket szeretett, drága férjem

Csíkos András

(Rimaszombat)

Szeretettel emlékszik rá szomorú és gyászoló felesége, Katalin,
valamint a család többi gyászoló tagja

GH-19/19
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Tíz éve ölték meg Július Nôtát
Ködös, gyorsan sötétedő februári
délután volt
2009 február 20-án, a
vonat jánosi
utas
híján
meg
sem
állt,
csak
elsuhant az
állomás mellett. Pár száz méterrel
odébb, a falu és az állomás között
fények és rendőrségi villogók jelezték, hogy történt valami. De
csak az esti órákban tudtuk meg a
hírekből, hogy alig pár méterre az
otthonától megölték Július Nôtát,
a rimaszombati MŠK kapuvédőjét. Azóta tíz év telt el, a gyilkos
a mai napig sem került elő. De a
barátok, ismerősök nem feledték,
mind Jánosiban, mind Feleden
futballtornával emlékeznek rá.

Július Nôta 1971 április 23-án született, s karrierje a rimaszombati MŠK
csapatában teljesedett ki, amely abban az időben jutott fel a legmagasabb osztályba. Nôta később eljutott
a magyar legfelsőbb osztályba is,
védett Diósgyőrben, Dunaújvárosban, Zalaegerszegen, ahogy a Hon-

védban és a Vasasban is. Amikor
máig ismeretlen(ek) megölték, a rimaszombatiak kapusedzője volt, de
számoltak vele a szlovák korosztályos válogatottnál is. Letartóztattak
ugyan egy 23 éves helybélit, akit
droghasználat és tiltott fegyverviselés miatt el is ítéltek, de a gyilkosság
ügyében elegendő bizonyíték hiányában nem emeltek vádat ellene.
Feleden már abban az évben emléktornát szerveztek az emlékére, s később szülőfalujában is csatlakoztak
a kezdeményezéshez. Singlár Csaba, a feledi futballklub menedzsere az idén már tizedik alkalommal
szervezte meg a tornát, hisz ahogy
mondja, nagyon sok barátja volt
Feleden is, s amikor megkeresték,
egy percig sem volt kérdés. S mivel
decemberben és januárban javában
zajlik a teremlabdarúgó torna, amely
a holt szezonban nyújt remek felkészülési lehetőséget a régió aktív játékosainak (az idén hat csapat indult,
s a végső győzelmet a Casablanca
szerezte meg a Damm House, a Borussia, az Admiral, az almágyiak és
a Realtherm előtt, a torna gólkirálya
a Borussia játékosa, Árvay Károly
lett), így a Nôta tiszteletére szervezett emléktornát a 35 éven felüli korosztálynak szervezik meg (minden

csapatban lehet egy 30-35 év közötti
játékos is). A tornán az idén is hat
csapat vett részt, a nevezési díj 50
€ volt, s ahogy az már hagyomány,
a rajtpénzből összegyűlt összeget
Július Nôta családja kapja, amelyet
Mihályi Gábor, Feled polgármestere
és Tóth Géza, a helyi futballklub elnöke adták át. A tornára az idén is
ellátogatott Zuzana Nôtová, Július
Nôta özvegye, valamint kisebbik fia,
Jakub. A két fiú közül a nagyobbik,
Július szintén a focival kötötte össze
az életét, s jelenleg a besztercebányai Dukla második számú kapusa,

s most kezdte meg tanulmányait a
helyi Bél Mátyás Egyetemen testnevelés-földrajz szakon. Jakubot viszont nem érdekli a foci, ő is elsős,
a rimaszombati Szolgáltatóipari- és
Kereskedelmi
Szakközépiskolán,
mégpedig Hotelakadémia szakon.
A helyi Realtherm csapata mellett
három csapat (Damm House, ŠKP,
MŠK) érkezett Rimaszombatból,
de képviseltette magát szülőfaluja,
Jánosi és Losonc is. A mérkőzéseket 1x15 percre játszották, s a végső
győzelem a rimaszombati Damm
House csapatáé lett, akik Július Nôta
egykori csapatát, a szintén rimaszombati MŠK-t és rendőrök csapatát előzték meg. Őket a losonciak és
a hazaiak követték, a sort az idén a
jánosiak zárták.
jdj,
fotó: Gecse Attila és Somogyi Tibor

Gömöri sikerek fekvenyomásban

Ötödik évfolyamához érkezett a füleki FTC
erőemelő klubjának amatőr fekvenyomó versenye, amely az idén már 28 versenyzőt vonzott.
Érkeztek Tőketerebesről, ahogy Salgótarjánból
is. A klub vezetője, Szajkó Ferenc ismét bizonyította, hogy fanatikus hozzáállással hegyeket is
meg lehet mozdítani, s ahogy Rimaszombatban
Lévay Tibor vagy Figei Tibor tudott egy-egy kevéssé ismert sportágat beemelni a város életébe,
ugyanerre volt képes Füleken Szajkó Ferenc, s
az erőemelő klub immár sok-sok világbajnoki és
Európa-bajnoki címmel a tarsolyában betagozódott a város sportéletébe.

Egyik kezdet sem könnyű, de Szajkó Ferenc, a kiszolgált katona nem ismert lehetetlent, s ma már
egyre többen járnak az edzésekre, s amint a most
megrendezett verseny is megmutatta, van megfelelő utánpótlás is. A tavalyi év kiemelkedő volt a kis
csapat életében, hisz Prágából és Nagyszombatból
is világbajnoki címeket hoztak haza. S azok (Oláh
András, Péter Csaba, Deme Krisztián és Bari Gábor),
akik ma már a sportág „nagymenői” közé tartoznak,
az ötödik saját rendezésű versenyen a zsűri szerepét
töltötték be. Többségüket pár éve szintén ez a verseny
fedezte fel, s ahogy Szajkó Ferenc mondja, már itt van
a nyakukon a konkurencia, akik közül többen szintén
megmérettethetik magukat az országos és a nemzetközi porondon is. „Nagyon sokat jelentett számunkra
az, hogy betagozódhattunk az FTC sportklubba, erre
a versenyre is biztosították a helyszínt, az érmeket,
kupákat és trikókat, de magát az erőemelő szakosztályt is támogatja a klub, ingyenesen használhatjuk a
fitneszt, fizetik az útiköltséget, s az egyes versenyek
rajtdíjait” – mondja Szajkó, sz sem jön rosszul a füleki

élsportnak, hogy a város új alpolgármestere Visnyai
Attila lett (ő nyitotta meg az idei versenyt is), aki nem
más, mint az FTC elnöke. Támogatta az idei versenyt
több vállalkozó, ahogy természetesen a Purt Polgári
Társulás, amely a kezdetektől fogva látott fantáziát az
erőemelőkben.
De a versenyen résztvevő Agócs Attila polgármester
is a legnagyobb elismeréssel szól az erőemelőkről
(Szajkó Ferenc a 2015-és Városnapokon a polgármester elismerését is kiérdemelte, míg tavaly megkapta a Roma Spirit díjat): „Elsősorban annak örülök,
hogy néhány évvel ezelőtt sikerült az erőemelősportot
betagozni a városi sportéletet lefedő FTC kötelékébe,
ahol a kerékpárosokkal közösen alkotják az egyéb
sportok szakosztályt. Minthogy az adott sport helyi
művelőinek legnagyobb többsége a helyi roma fiatalok közül kerül ki, tevékenységüket a városi Közösségi Központon keresztül is támogatjuk. Az elmúlt
évek szép sportsikerei bizakodásra adnak okot. Döntő
fontosságúnak tartom, hogy Szajkó Ferenc személyében, aki korábban hivatásos katonaként dolgozott,
olyan edző áll a csapat élén, akire a fiúk példaképként
is felnézhetnek. Tevékenységükön keresztül meg
tudjuk mutatni az tizen- és huszonéveseknek, hogy a
rendszeres munka meghozza a gyümölcsét, legyen az
elvégezve az élet bármely területén”.

Az idei versenyre tizenegy településről huszonnyolcan neveztek be, s az alábbi eredmények születtek:
Nök: 1. Klauber Kitti (Salgótarján), 2. Silvia Šuhajová (FTC Fülek)
Ifjúsági – 14-15.éves korosztály: 1. Lázók Szabolcs (Méhi), 2. Štefan Rácz (Tőrincs), 3. Csík Ernő
(Egyházasbást)
Ifjúsági – 16-17 éves korosztály: 1. Balog Zsolt
(TC Fülek), 2. Berky Ádám (FTC Fülek), 3. Adrián
Oláh (Tőrincs)
Juniorok: 1. Ruszó Jenő (Sajógömör), 2. Albert
Dominik (Sajószentkirály), 3. Spodniak Patrik
(Tornalja)
Szajkó Ferenc azt is megerősíti, hogy több tehetséges fiatalt szeretnének beépíteni a csapatba, így
az áprilisban esedékes losonci szlovák bajnokságra
csapat sztárjai mellett a most bemutatkozott Silvia
Šuhajová, Berky Ádám, Balog Zsolt és Péter Roland is készül. A szlovák bajnokság egyúttal válogató is lesz az Érsekújváron októberben sorra kerülő
világbajnokságra. Egyedül Oláh András részvétele
kérdéses, aki Németországban talált munkát magának, s bizony a munka tájainkon nagy úr. De ha
sikerül úgy alakítania az életét, hogy beleférjen a
sport is, akkor természetesen vele is számol Szajkó
Ferenc.
jdj, fotó: FTC erőemelő klub
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A rimaszombati Falcon tarolt a díjátadón

Tornalja után az idén Nyustyán
tartották Gömör-Kishont (Nagyrőcei és Rimaszombati járás) legjobb
sportolóinak díjátadóját. Nagy
meglepetés nem született, több tavalyi győztes is ismételni tudott, a
diákoknál Dávid Laura újrázott, a
technikai sportok mezőnyében Lévay Tibor győzött, míg a felnőttek
között a tornaljai Lázok Béla lett a
győztes. Csapatban a rimaszombati Falcon klub megismételte a tavalyi győzelmét.
53. alkalommal díjazta a régió legjobb sportolóit a rimaszombati székhelyű Járási Testnevelési Szövetség,
amely az idén már internetes szavazást is hirdetett. Az ankétba minden,
a régióban működő klub bekapcsolódhat, s a jelöltek közül egy szakmai
bizottság választja ki a végső győzteseket. Ha megnézzük az elmúlt évek
győzteseit, sok változást nem látunk,
továbbra is a taekwondo, a birkózás,
az íjászat és a chanbara viszi a prímet. Amíg a birkózásnak és a cselgáncsnak több évtizedes hagyományai vannak Rimaszombatban, addig
az íjászat, a taekwondo és a chanbara
az utóbbi években kezdett el hódítani. Ehhez fanatikus versenyzőkre
volt szükség, akik nemcsak önmaguk
mutattak példát a fiataloknak, hanem
az anyagi hátteret is képesek voltak
megteremteni. Ma már mind a Bástya
Íjász Klub, mind a Falcon Taekwondo Klub több tucat fiatalt tud megszólítani, akik mestereiket követvén sokszor „le is pipálják” őket, s nem egy
komoly eredményt értek el nemzetközi versenyeken. Elég Lévay Tibor
vagy Figei Tibor nevét megemlíteni,
akik nemcsak önmaguk hozzák az
eredményeket hazai és világversenyekről, hanem fanatizmusuk révén
sok-sok fiatalt fertőztek meg a sport
iránti szeretetükkel. Az utóbbi években a rimaszombati önkormányzat

is nyitott az ún. kisebb sportok felé,
csak tavaly több mint 40 ezer eurót
osztott szét közöttük.
Mindezeket is beszámítva elég hiányosnak éreztem az idei listát,
amelyből teljes mértékben kimaradtak a futballisták, a jégkorongozók
vagy az úszók, ahogy nem számítottak azokkal sem, akik itt kezdték
a pályájukat, de tanulmányaik miatt
már egy másik régióban folytatták a
sportpályafutásukat. Igaz, mondjuk
a futballal kapcsolatban a hírek tavaly elsősorban az „eltékozolt” futballakadémiáról szóltak, de közben
elfeledkeztek arról, hogy az egyes
korosztályos rimaszombati csapatok
nagyszerűen szerepeltek, ahogy épp
a hétvégéig tartott a rimaszombati
HKM II. ligás jégkorongcsapatának
a menetelése, akik összesítésben a II.
liga második helyén zártak, s a remek
eredményeiknek köszönhetően képesek voltak közönséget is toborozni (a
lévaiak elleni párharc visszavágóján
több mint ezren szurkoltak kedvenceiknek). Kár, mert a győztesek egy
sokkal nívósabb mezőnyben is megállták volna a helyüket, s a díjaik sokkal értékesebben csilloghattak volna.
A diákok között a chanbarás Dávid
Laura megőrizte tavalyi első helyét.
Itt tíz versenyző kapott nevezést, s a
harmadik helyen is egy chanbarás,
Lukáš Kurek végzett, míg közéjük
ékelődött be, a cselgáncsozó Natália
Gažiová (rimaszombati Lokomotíva). Figei Tibor három éve Tokióban, a chanbara őshazájában lett világbajnok, s ha tavaly decemberben
nem is tudta a világbajnoki címét
megvédeni, tanítványával, Dávid
Laurával együtt egy-egy bronzérmet
hazahoztak Tokióból. S közben Figei
a sportág szövetségi kapitánya is lett.
Az idei fő cél a fehéroroszországi
Európa bajnokság lesz. A serdülőknél
16 nevezés érkezett, s itt is a Falcon

versenyzője, Veronika Spodniaková
vitte el a pálmát, ahogy a harmadik
helyen is a klub versenyzője, Terézia
Ďuricová végzett. Kettőjük közé a
nyustyai Michaela Ďubeková ékelődött be, aki fitneszben gyűjti az országos helyezéseket.
A felnőttek között (16 nevezés érkezett) az idén a szakmai bizottság
a tornaljai erőemelőt, Lázok Bélát
látta a legjobbnak, aki az évek során
számos világbajnoki és Európa-bajnoki címet begyűjtött már, a második
helyre a rimaszombati Lokomotíva
színeiben versenyző Aksharbek Gulajev birkózó végzett, míg a dobogó
harmadik fokára a már többször említett Figei Tibor állhatott fel. Ezek
után csapatban nem történt meglepetés, az egyéniben taroló rimaszombati Falcon végzett az első helyen
megelőzve a Bástya Íjász Klubot és
a Radnóti József vezette Lokomotíva cselgáncs-birkózó klubot. A klub
munkáját országos szinten is elismerték, Jaroslav Dóbit az év edzőjének
választották. 2018-ban is külön értékelték a technikai sportok képviselőit, ahol Lévay Tibor íjász győzött,

aki tavaly világbajnoki második
helyet szerzett, a második helyre a
Baka Tamás-Farkas Orsolya táncospárt rangsorolták, akik megnyerték a
szlovák bajnokságot, s ők képviselték Szlovákiát a világbajnokságon is.
A harmadik helyen Cerovský András
autóversenyző végzett. Több különdíj átadására is sor került, így díjazták
Roman Farkaš fogyatékos sportolót,
aki az első szlovák válogatott volt kategóriájában.
A
hagyományokhoz híven
több
jubiláló
sportvezetőt is
köszöntöttek,
így elismerő oklevelet vehetett
át Forgon János,
aki évtizedekig
volt a Területi Labdarúgó Szövetség
titkára, Tóth Géza, Slanec László,
ahogy a Városi Hivatal elöljárója,
Szántó István is, aki minap ünnepelte a 70. születésnapját, s aki évtizedekig megkerülhetetlen volt a járás
sportéletében.
jdj, fotó: amb

A Lokomotíva birkózóinak történelmi sikere

Történelmi sikert értek el a rimaszombati Lokomotíva birkózói, akik több mint 45 éves történelmük során először végeztek az összesített rangsor
élén 2018-ban. A klub üdvöskéje, Pavol Rapčan
kötöttfogásban megvédte bajnoki címét.
A 35 szlovákiai klub közül, ha csak öt ponttal is, a
rimaszombati Lokomotíva végzett az első helyen 471
ponttal, a kassai ZK 1904 és a 457 pontot szerzett,
tavalyi első pozsonyi Dunajplavba előtt (tavaly a rimaszombatiak épp mögöttük végeztek a második helyen). A ranglistát az összes korcsoportnak a tavalyi
év versenyein elért eredményei alapján állítják össze, s a végeredményt majd
március végén hirdetik ki Somorján, ahol átadják az elismeréseket is. Radnóti József, a Lokomotíva alelnöke minden versenyzőnek köszönetet mondott, de külön kiemelte a felnőttek mezőnyéből Aksharbek Gulajevet, aki
az Európa-bajnokságon egy 2., s egy 5. helyet szerzett, valamint a világbajnokságról is hazahozott egy ötödik helyezést. Pavol Rapčan három szlovák
bajnoki címet szerzett tavaly, míg Natália Gažiová a diákok mezőnyében
hozott haza egy nyolcadik helyezést az Európa-bajnokságról. Mindhármukat
díjazták a Nyustyán megrendezett regionális díjátadón is.

Pavol Rapčan megvédte tavalyi bajnoki címét a juniorok között a Somorján megrendezett országos bajnokságon, ahol kötöttfogásban a 60
kilósok mezőnyében nem talált legyőzőre. A kadétek között az 55 kilósok mezőnyében Molnár Brian a harmadik helyen végzett, a helyosztón
klubtársát, Jakub Vydrát legyőzve, aki így a negyedik lett. Csapatban a
Lokomotíva 20 ponttal az 5. helyen zárt.

