Méltóságteljesen
ünnepeltek a gömöri magyarok

Gömör számos településén emlékeztek az
1848/49-es szabadságharcra, s a magyar nemzeti ünnep alkalmából a legrangosabb magyar
kitüntetéseket is átadták, így Magyar Arany
Érdemkeresztet kapott Kálmán László rimaszombati öregcserkész is.
Rimaszombatban a megemlékezés a Múzsák Házánál kezdődött, a központi ünnepségre a Petőfi
szobornál került sor, ahol Hizsnyan Géza mondott ünnepi beszédet. Mint a szónok beszéde elején kifejtette, nem az akkori eseményeket, hanem
a szabadságharc üzenetét s annak tanulságait
hangsúlyozta. Sallangmentes, közvetlen, s hel�lyel-közzel pesszimista szavaiban kiemelte, hogy
az 1848-as forradalom legnagyobb hozadéka volt,
hogy más forradalmaktól eltérően nem falta fel a
gyerekeit, de annak vezetői, így Kossuth sem ismert fel alapvető folyamatokat, amelynek végül a
trianoni tragédiához vezetett. Nagyon rossz irányba halad a világ, amikor az emberek képtelenek az
ellenvéleményeket elviselni, s a politika is az öl,
uszít, jegyében mindenkit ellenségként kezel, akik
nem értenek egyet vele. Hizsnyan üzent a helyi
politikusoknak is, jelezve, nagyon rossz vége lesz
annak, ha képtelenek alapvető dolgokban egyetérteni. Vörösmarty versét idézve beszéde végén fel-

tette a költői kérdést: Gondoljátok, valóban nincs
remény? A koszorúzás után (hagyományosan a
város vezetése is koszorúzott, ahogy elhelyezte
a kegyelet koszorúját a Merjünk gyorsítani Klub
is) az ünneplők a Teátrum előadásában a Görgey
című előadást nézhették meg, amely arra kereste
a választ, tényleg áruló volt-e Görgey Artúr, aki
Világosnál letette a fegyvert.
A régió sok más településén, így Feleden, Balogfalán, Ajnácskőn, Hanván, Bátkában, Füleken,
Ragyolcon, Almágyban, Jánosiban, Vecseklőn,
Simonyiban, Gömörpéterfalán, Runyán, Lénártfalván, Csízben, Uzapanyiton, Nagybalogon, Felsővályban, Kálosán, Gömörszkároson, Harkácson,
Gicén, Alsófalun, Gömörhorkán is emlékeztek az
egykori eseményekre, míg több gömöri és nógrádi rangos kitüntetéseket vehetett át, így Kálmán
László mellett Ferdinandy György gömöri származású író Magyarország Babérkoszorúja díját,
a rozsnyói származású Fabó Tibor színművész
Magyar Arany Érdemkeresztet, Szvorák Katalin
népdalénekes Magyar Érdemrend középkeresztjét, s az előadásaival Gömörben gyakran megforduló Gál Tamás Jászai-díjat vehetett át.
Képriportunk a 2. oldalon
jdj, fotó: gecse és homoly

Zuzana Čaputová nyerte az első fordulót
Március 16-án rendezték a köztársaságielnök-választás első fordulóját, s 48,74
százalékos részvétel mellett Zuzana Čaputová 870 415 szavazatot szerezve
(40,57%) fölényesen nyert Maroš Šefčovič előtt, aki 400 379 szavazatot szerzett
(18,66%), így ők ketten kerültek a március 30-án esedékes második fordulóba.
A harmadik helyen Štefan Harabin: végzett, aki 307 823 (14,34%) szerzett, őt Marian
Kotleba követi 222 935 szavazattal (10,39%), míg a Most-Híd jelöltje, Bugár Béla a 6. helyen végzett 66 667 vokssal
(3,10%). A Rimaszombati járásban mindössze 33,73 %-os (21 671 választó), volt a részvétel, s itt is Zuzana Čaputová
győzött 7 010 (32,72 %) szavazattal, Maroš Šefčovič (3 619 – 16,89 %) és Bugár Béla (3 539 – 16,51 %) előtt. Marian
Kotleba 3 244 (15,14 %), míg Štefan Harabin 2 400 (11,20 %) szavazattal következett a sorban. 38 százalékos részvétel
mellett Rimaszombatban is Zuzana Čaputová, kapta a legtöbb szavazatot (3 072). Őt Maroš Šefčovič követte 1 197, míg
Štefan Harabin 848, Marian Kotleba 844, Bugár Béla 485 szavazatot szerzett.

Az elmúlt napok
margójára
Legutóbb arról értekeztem ebben a rovatban,
hogy március gazdag lesz
eseményekben. Mégis,
ami eddig történt, minden várakozásomat felülmúlta. Menjünk csak
szépen sorjában.
Megünnepeltük a nők napját, amelyen kifejeztük tiszteletünket a gyengébb nem iránt,
s vár még ránk márciusban a pedagógusok
ünnepe is. A két ünnep között került sor a
köztársaságielnök-választás első fordulójára, amely nem kis feladatot rótt a hivatal
munkatársaira.
Mi a városházán mégis ahelyett, hogy ezekre a nem kis feladatokra összpontosíthatnánk, – ráadásul lassan közeledik a Város
napja is –, az egyik testületi ülést a másik
után készíthetjük elő. Beszámítva a december 4-én megtartott alakuló ülést is, három
hónap alatt kilenc testületi ülésen vagyunk
túl. A legutóbbi rendkívüli ülés egyetlen
napirendi pontja az év kétségkívül legfontosabb törvényének, a 2019-es költségvetésnek az elfogadása lett volna, de 14 képviselő kimentette magát. Bizonyára csak a
véletlenek fura összjátéka, hogy a Merjünk
gyorsítani Klub összes képviselőjének más
dolga akadt aznap délután…
S mivel a képviselő-testület a kevés képviselő jelenléte miatt határozatképtelen
volt, így nem is ülésezhetett hivatalosan.
S ugyan kit zavar, hogy már március második felében járunk, s mivel nincs költségvetés, így a betervezett fejlesztések is várnak a
sorukra, s már a kurinci nyári turistaszezon
is veszélybe került. A hiányzó képviselőket
vélhetőleg mindez nem zavarja, s a gyorsítás fogalmáról valószínűleg sajátos elképzeléseik vannak.
Amíg az elmúlt választási időszakban a
képviselők évente maximálisan tízszer találkoztak, most senki sem tudja megjósolni
még azt sem, csak márciusban hányszor ülnek még össze. Az egy másik kérdés, vajon
a többség képviselteti-e magát ezeken…

Ne feledjék, március 31-én hajnalban
két órakor három
órára állítjuk át az
órát, s elkezdődik a
nyári időszámítás.
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A régió számos településén emlékeztek az 1848/1849-es szabadságharcra, képes összeállításunkban az ünnepi pillanatokat idézzük meg,

Fotó: gecse, homoly, schnelczer és a szervezők

Röviden

• Az idén Fülekpüspökiben tartották a Gömör-Nógrádi Összetartozás napját, amelyen
a Rimaszombati járás helyzetéről Auxt Ferenc, a Losonciéról Csúsz Péter, a Nagyrőceiről Deák János tartott beszámolót, míg Cziprusz Zoltán Gömör-Nógrádi évértékelőt tartott.
A rendezvényen részt vett Menyhárt József, a
Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke is, aki
Hogyan tovább MKP? címmel tartott előadást.

Rimaszécs

• Gömör és Nógrád több
településén is súlyos károkat okozott az Eberhard névre elkeresztelt
orkán, amely fákat csavart ki tövestül, tetőket
tüntetett el, s számos
település maradt áram
Détér nélkül.

• Rimaszombat Városa, de a Via Nova ICS sem feledkezett meg a nőnapról. Utóbbiak Ajnácskőn ünnepeltek.

• Véget ért az idei farsang, a soksok bál után több helyen farsangbúcsúztatóval vetettek véget a
2019-es farsangnak.
• Ha minden igaz, 2021-ben végre megnyílik a nagy nyilvánosság
előtt a 20122-ben leégett krasznahorkai vár, amelynek teljes
felújítását vették tervbe, így nem
csak a 2012-es tűzvész okozta károkat akarják helyreállítani, hanem
az 1956-1989 közötti időszakban
végzett, nem megfelelő beavatkozások negatív következményeit is
el akarják távolítani. 2021-ben az
alsó és középső vár fogadhatja az
első látogatókat, míg a vár felső
részét ezt követően újítanák fel és
nyitnák meg a látogatók előtt. A község lakosai a szomorú hetedik évfordulón egy szomorú hangulatjellel és egy 7-es számmal emlékeztek a szörnyű
eseményre.
Március 16-án tragikus eseménnyel kezdődött a köztársaságielnök-választás
Jénében, ahol pár perccel a választási
helyiség megnyitása előtt tragikus hirtelenséggel elhunyt a helyi választási
bizottság elnöke, Berky Géza roma aktivista, a Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért alelnöke.

Gömöri Hírlap

3

Határozatképtelen testületi ülés Újabb játszóteret nyert a város
Alig három hónap alatt kilencedik ülését
teljesítette a rimaszombati Városi Képviselő-testület. Vagyis teljesítette volna, ha határozatképes lett volna, s nem csak hét képviselő vett volna részt az ülésen. Az ülés témája
a 2019-es költségvetés lett volna. Folytatás e
lapszám megjelenése napján, vagyis március
20-án, aztán 26-án.

Rendkívüli testületi ülést hívott össze Šimko József, Rimaszombat polgármestere, hogy
pontot tegyenek az idei költségvetésre, amelyet
a testület 14 szavazattal fogadott el legutóbbi ülésén, de a polgármester azt megvétózta.
A rendkívüli ülés „feladata” lett volna, hogy
megerősítse a testület korábbi határozatát. De
azon csak az ún. Šimko-párti képviselők jöttek el, az a 14 képviselő, akik megszavazták a
költségvetést, nem. A polgármesteri vétó letöréséhez ugyanis mindannyiuk szavazata kellett
volna, de mivel lettek volna elegen, így távol
maradtak. Annak ellenére, hogy az ülés határozatképtelen volt, Šimko József több mint egy
órás monológjában sorolta az érveit, miért is
nem írta alá a költségvetési határozatot, amelyet a Merjünk gyorsítani Klub képviselői más
képviselőkkel együtt elfogadtak. Beszéde során
szóba került a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet,
a posta előtti tér (megemlítette a B. Kovács
István által eredetileg a Tompa térre álmodott
emlékparkot is, amelyet később papíron áthe-

lyeztek a posta mögé), a Városkertet, az Iskola
utcai egykori kollégium épületét, s mint hangsúlyozta, ha érvénybe lép a februárban elfogadott költségvetés, megbénulhat a város fejlesztése, s már az ősszel súlyos gondok lpéhetnek
fel egyes városi szervezetek (pl. Városi Közterület-fenntartó Vállalat) működését illetően.
Keményen bírálta a kormányt és annak ún. akciótervét is, amely szerinte teljes kudarc, s még
az R2-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatban sem
történt előrelépés. „Ha mindannyian kussolunk,
sosem lépünk előre ebben a régióban” – jegyezte meg Šimko, aki szerint a Merjünk gyorsítani
Klub képviselői nem gyorsítják a város fejlődését, s azzal, hogy truccolnak és spekulálnak,
az eddigi fejlesztéseket is végleg leállíthatják.
(Részletesen a Gemerské zvesti hasábjain olvashatnak Šimko József terveiről.)
jdj, fotó: amb

Újabb játszóteret nyert
Rimaszombat a Lidl
Žihadelko pályázatán.
A projekt speciális kategóriájában (azon városok versenyében, akik
2016-2018 között már
nyertek játszóteret) 146
348 szavazattal a második helyen végzett.
Ahogy Eva Muráriková, a Városháza Városfejlesztési osztályának a vezetője lapunknak megerősítette, a
játszóteret a Rima-lakótelepen, a B1 és B2 lakótömb
között építik meg, s annak átadására június 5-én kerül
sor. Gecse Attila felvétele a tavalyi átadásán készült.

A városban indul a Sagan tour

Március 31-én, vasárnap a Városkertben
kerül sor a Sagan
tour első állomására, amely a gyerekek
körében szeretné népszerűsíteni a kerékpározást. A legkisebbek
(Baby) rajtjára 10.30
órakor kerül sor, s
ezt követi folyamatosan az idősebbeké. Az egyes évfolyamok: 2015 (Baby), 2013-2014 (Mikro), 2011-2012
(Mili), 2009-2010 (Mini), 2007-2008 (Ifjabb diákok),
2005-2006 (Idősebb diákok).
Bővebb infó és jelentkezés: https://detskatour.sk

• 2 A 0-3 éveseknek kínált csecsemőszínházi
előadást a Csodamalom Bábszínház, amelyet a Városi Művelődési Központban tartottak
a Cseperedő program
keretében a Ringató
közbenjárásával – tájékoztatta lapunkat Hubay Anita szervező.
▪ Alapításának 30. ▪ Vége a farsangnak, a régiónkban több helyen, így Nagybalogon, Bátkáévfordulóját ünne- ban és Ajnácskőn is kiszebábot égettek, hogy elűzzék a telet, míg Dósa
pelte a losonci Kár- Tibor olvasónk a híres mohácsi busójárásra látogatott el.
mán József Színház.
▪ 30 éves a CseA Dalszínház – múres-hegység Tájvézeum című ünnepi
delmi Körzet, s a
műsorukat
napra
neves évforduló alkalpontosan a 30 évvel
mából kiállítás nyílt
ezelőtti első bemutaa
Gömör-Kishonti
tó napján tartották.
Múzeumban, amely
május 9-ig látogatha▪ Profi (Danica Jurčová,
tó. Részletek lapunk
Andrea Karnasová, Marek
következő számában.
Majeský, Marián Labuda,
Erik Peťovský) és amatőr Összeállította: jdj, fotó: GecseAttila, Dósa Tibor, MartinAmbróz, Puntigán József és a szervezők
színészek összefogásával,
id. Vincze Viktor rendezésében került színre, telt
A KASSAI IPARI gömöri barátitársaságának önkéntes
ház előtt Božena Slančíszervezői nagy szeretettel és tisztelettel hívja és várja az
ková-Timrava Tyapákék
iparista és nemiparista vendégeket a 2019 TAVASZI TAcímű elbeszélésének draLÁLKOZÓ rendezvényre, amelyre március 29-én, péntematizált változata.
ken 17.00 órakor kerül sor a rimaszombati Csillagházban.

Március 29-én találkoznak az iparisták

▪ Serkében második alkalommal rendeztek nótás
bált.

PROGRAM: A 2019-es nagy nyári találkozó szervezése;
Albert Sándor új könyvének bemutatása a szerző előadásában; emlékezés a
Magyar Örökségdíj átadására (2016); a könyv (könyvek) dedikálása és baráti
beszélgetés a szerzővel és a régi IPARISTA barátokkal.
A részvételi szándék és további információ a következő címen:
Bán Zoltán – 0905/973 750, banzoltan53@gmail.com
További részletek: www.facebook.com/groups/kassaiiparista/
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Bemutatjuk a képviselőinket: Jozef Tóth

Jozef Tóth (Szlovákia Kommunista Pártja) harmadik
ciklusát kezdte, igaz az elsőben beugró volt, ugyanis Farkas Jánost váltotta annak halála után. Rendőrként vonult
szolgálati nyugdíjba, jelenleg
a tornaljai nyugdíjasotthonban dolgozik. Azon kevesek közé tartozik,
akik nem szavazták meg a 2019-es költségvetést, mivel azt szerette volna, ha a város által
kidolgozott költségvetést fogadták volna el azzal, hogy folyamatosan ellenőrzik azt.
Jozef Tóth elfogadta a Merjünk gyorsítani Klub
meghívását, s több alkalommal is elment hozzájuk egyeztetni. De mint mondja, nem találta
megfelelő megoldásnak ezeket az egyoldalú
meghívásokat, ugyanis vannak olyan képviselők
és városi vezetők, akik sose lépnének be abba az
épületbe – érvel Tóth, aki azt javasolta áthidaló
megoldásként, hogy fogadják el a város által felkínált költségvetést, s hadd fejezzék be az elkezdett projekteket, de folyamatosan ellenőrizzék a
munkálatokat. „Nem mondhatjuk, hogy rosszul
gazdálkodott volna a város, hisz mintegy 700
ezer euró maradt a tartalékalapban, s az elmúlt
négy évben nagyon sok utca megújult, Kurinc
egyre nagyobb tömegeket vonz, s szerte a régióból, de távolabbról is egyre több a látogatója.
Emlékszem, az első időszakra, amikor Farkas
Jánost váltottam, ugyancsak háborúban állt az
akkori képviselő-testület (egyes hangadók ma
is ott ülnek a testületben), s a végeredmény hat
utca leaszfaltozása és a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet elindítása lett, semmi több, miközben
folyamatosan ment az állóháború” – mondja Jozef Tóth, aki szerint ma a családi jellegű nyugdíjasotthonoké a jövő, s nem hiszi, hogy engedélyt

kapnának az Iskola utcai volt kollégium nyugdíjasotthonná való átalakítására, s amennyiben
az állami támogatással valósul meg, akkor lehet,
hogy a lakók közt egy-két rimaszombati akad
majd, s a többi helyet kassai, pozsonyi vagy körmöcbányai nyugdíjasok töltenék be. Tóth szerint
inkább egy-két, a város tulajdonában álló épületet kellene átalakítani, s akkor saját rendezésben
rimaszombati nyugdíjasoknak tudnának helyet
biztosítani. Tóth szerint a költségvetés mostani
átalakítása és módosítása komoly veszélyeket
rejt magában, s valós veszélynek tartja, hogy
őszre nehéz helyzetbe kerülhet az önkormányzat. Nem látja értelmét a különböző felméréseknek, ahogy nem sok értelmét látja a kurinci
projektdokumentációnak sem. „Amikor az utcák
aszfaltozása 90 százalékban elkészült, ahogy
Kurinc is kiépült, inkább egy karbantartási tervet
kellene elfogadni, nem pedig paszportizációba
(átvilágításba) kezdeni. Mindenki minket irigyel
Kurincért, s mi most fogjuk kétségbe vonni az
eddigi eredményeket?” – kérdez vissza Tóth, aki
szerint a futballakadémia már elúszott. „Tagja
voltam a szakbizottságnak, amely nem egy alkalommal tárgyalt a magyar féllel, s mindig meg
is egyeztünk, majd, amikor papírra vetettük az
eredményeket, akkor sose tudtunk megegyezni
egy mindkét fél által elfogadható szövegben” –
mondja Tóth. Nem ért egyet azzal sem, hogy jelentősen csökkentenék a Városi Közterület-fenntartó Vállalat működésére szánt összeget, mint
mondja, akár a város mindennapi karbantartása
(pl. a kaszálás) is veszélybe kerülhet, s fölöslegesnek tartja a Merjünk gyorsítani Klub által
favorizált kerékpárutak kiépítését. „Nem Amszterdamban, Budapesten vagy Pozsonyban élünk,
s lennének sokkal fontosabb tennivalók is a városban” – teszi hozzá.

Tóth 2018-ban a Szlovákia Kommunista Pártja
színeiben lett képviselő, de megegyeztek abban, ahogy eddig, az elkövetkező négy évben
is függetlenül fog politizálni. Függetlenül akart
indulni, de a törvényi szabályozás miatt nem volt
egyszerű az aláírások összegyűjtése, s ekkor kereste meg a párt, amelynek végül igent mondott.
A Nyugat-lakótelepen élt a családjával, s amikor
családi házba költöztek Tamásfalára, kezdte érdekelni a regionális politika. Először a városrészi bizottság elnöke volt, míg a testületben Sliva
Tamás, Farkas János és Csobo Alica képviselte a
körzetet (Mezőtelkes, Tamásfala, Dúsa, Dúsa úti
lakótelep), majd Farkast és Csobot (akik fiatalon
meghaltak), ő és Cziprusz Zoltán váltották. Tóth
prioritásai közé tartozik a mezőtelkesi és a dúsai
kanalizáció kiépítése, ahogy Dúsán a temetőbe
vezető út (ezt Mezőtelkesen már az előző ciklusban megoldották) s még pár utca rendbetétele.
Tamásfala egyre fiatalodik, de az egész körzetben nincs gyerekjátszótér, ahogy hiányoznak a
virágok is – sorolja a képviselő, aki szerint még
a Janko Kráľ utcát és a Paraszt utcát kell rendbetenni, valamint a kultúrház és a harangláb
rekonstrukcióját befejezni. Ebben az épületben
működik a Kiút a jobb életbe civil szervezet is,
amelyet Szántó Sándor és a felesége vezet.
Jozef Tóth azt is elárulja, hogy egy lánya van,
aki már 33 éves és klenóci párjával Pozsonyban
alapított családot. Négyéves unokája, Michal
náluk töltötte a tavaszi szünidőt, hiszen még az
óvodák is bezártak – mondja Tóth, aki nagyon
reméli, hogy sikerül megtalálni a közös hangot
a képviselők és a polgármester között, mert ha
nem, nagyon nehéz évek várhatnak Rimaszombatra.
jdj/amb

Csemadok 70!

1949 március 5-én alakult meg felülről jövő kezdeményezésre a Csemadok, a Csehszlovákiai Magyar
Dolgozók Kultúregyesülete. Ahogy a pár héttel korábban, szintén felsőbb utasításra létrejött Új Szó,
a Csemadok is megélte a mai napot. Névváltoztatás
nélkül.
Igaz, ma már a Csemadok a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséget fedi, de hiába esett szét Csehszlovákia még 1993-ban,
a szövetség nem tudott vagy nem akart új nevet találni magának. Sajnos, a
Csemadok mára annyira decentralizálta önmagát, hogy minden területi választmánya és alapszervezete önjáró lett, s nem is igen lehet rajtuk számonkérni semmit, hisz még kikérnék maguknak.
Ami a számokat illeti, a Csemadoknak mintegy 55 ezer tagja van, de ehhez
azt is hozzá kell tenni, hogy a szervezet elöregedett, jelentősen és fölöslegesen átpolitizálódott. Mégis fontos évforduló ez, hiszen látván közösségünk
folyamatos bomlását, emberi értékeink eltékozlását, ki tudja, lesz-e még mit,
s kinek ünnepelni öt vagy tíz év múlva. Meggyőződésem, hogy a Csemadok
nélkül a szlovákiai magyarság már rég kihalt volna, igaz, így sincs könnyű
helyzetben. Mai közösségmegvető világunkban, ahol még a legintimebb dolgainkat is a közösségi oldalakon intézzük, nagyon nehéz valamilyen szinten
feltartani egy ennyire szétszórt, öngyűlölő, egykoron közösségnek nevezett
kisebbségi csoportosulást. Ehhez bizony fanatikus egyfecskék kellenek, bár
az ő dolguk is egyre lehetetlenebb.
Persze, ma is vannak pozitív példák akár régiónkban is. Nagybalog, Almágy,
Ajnácskő, Fülek – igaz, itt bizony ott vannak azok a bizonyos egyfecskék,
legyen az Pál Gabriella, Agócs Ildikó, Mikó Alexandra vagy Szvorák Zsuzsa, akik több embert tudnak megmozgatni, mint a régió összes többi Csemadok alapszervezete együttvéve. De nagyon fontos, hogy vannak még

ilyen fanatikus egyéniségei a szervezetnek, akik folyamatosan bizonyítják,
hogy bizony lehetne másképp is. S ahol még nem hiányoznak a fiatalok,
akik szintén lehetőséget látnak a Csemadokban, s a megmaradásunk zálogát.
Mert ha nem lesznek, akkor nemcsak Csemadok, de szlovákiai magyarság
sem lesz.
Bár ma már tag sem vagyok, mindenesetre nekem nagyon sokat adott a
Csemadok. Négy évig lehettem a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny
főszervezője, évekig járási titkár, 15 évig az Egressy Béni Színjátszó Fesztivál szakmai főnöke, ahogy hat évig a Csemadok Balogfalai Alapszervezetének elnöke is. Mindezért a lehetőségekért csak köszönetet tudok mondani.
S kívánom, hogy ebben a nem túl kecsegtető helyzetben is legyenek emberek, akik tovább viszik azt a fáklyát, amely talán segít közösségünk túlélésében.
Juhász Dósa János, fotó: archív

Gömöri Hírlap

Óvodát és alapiskolát is terveznek

Nagy fába vágta fejszéjét a református egyház, amely a gimnázium mellett óvodát és alapiskolát
is szeretne a közeljövőben működtetni. Az építkezések már finiselnek, s hogy megnyílhatnak-e
az intézmények még az idén, már
csak a minisztériumi besorolásuk
függvénye.
Zsúfolt ház várta a Csillagházban
a tájékoztatót az épülő óvodáról,
köztük nagyon sok fiatal szülővel találkoztunk, akik érdeklődve
várták-hallgatták Molnár Sándor
zsinati főtanácsos, a Rimaszombati
Református Egyházközség lelkésze
és Molnárné Pelle Beáta, a Tompa Mihály Református Gimnázium
igazgatója beszámolóját. Molnár
Sándor röviden szólt a magyar
kormány által 2016-ban elindított
óvodafelújítási programról, amely
Felvidéken 24 helyszínt érint. Van,
ahol már meglévő óvodát újítanak
fel (Tornalján már a tapétázásnál
tartottak), s több helyen vadonatúj
óvoda épül. Rimaszombatban két
változattal dolgoztak, ugyanis először a Daxner utcai óvodát szerették
volna a várostól megvásárolni, de
az nem várt ellenállásba ütközött,
s miután kiderült, hogy egy új felépítése nem sokkal kerül többe a
meglévő épület megvásárlási és felújítási költségeinél, így az új épület

felhúzása mellett döntöttek. A kiválasztott közös telket megosztották
az evangélikusokkal, megszerezték
az építési engedélyt, s Máté Tamás
tervei alapján elkezdődhetett az
építkezés, amelynek kivitelezésével
Molnár András nagybalogi vállalkozó cégét (Stavomat) bízták meg.
A szülők megtekinthették az épület
vizualizációját is, amely a legmodernebb igényeknek is megfelel. Három csoportban 60 gyerek fér majd
el az épületben, parkolóhelyeket is
kialakítanak a szülőknek, de lesz terasz, közös kijárat az udvarra, külső
WC, míg az épületben egy közösségi tér kap helyet, ahol kultúrműsorokat rendezhetnek, de a szülőértekezleteket is itt tarthatják. A tervek
szerint szeptember elsejére elkészül
az épület, s a fenntartó a tárgyi, az

anyagi és a személyi feltételeket is
biztosítja a Gólyavár Református
Óvodában, egyedül a minisztériumi
besoroláson múlik, hogy elkezdődhet-e még idén az oktatás. Molnárné
Pelle Beáta az oktatási prioritásokat
emelte ki, köztük a lelki értékek és
a társas kapcsolatok fejlesztését, az
iskolakezdéshez szükséges kompetenciák elsajátítását, a nemzeti
kultúra értékeinek megismerését, a
mozgás és a természet iránti pozitív
kapcsolat kialakítását, de nagyon
fontosnak tartják a szlovák nyelv tanítását is, s ezen belül saját óvodai
módszertan kialakítását. Már most
várják a facebookon az érdeklődők
jelentkezését, ugyanis szeretnének
igényfelmérést végezni.
A tájékoztatón egy meglepetéssel
is szolgáltak, Molnár Sándor beje-
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lentette, az óvoda mellett lépéseket
tettek egy alapiskola létrehozására
is. Grezsa István Kárpát-medencei
Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos
javaslatára az alapiskola létrehozásának tervét is az óvodaprogramba
építették be, de 2017-ben épület
hiánya miatt elutasították a besorolást. Végül az ún. Rárossy-házat
(egykoron nyelviskola volt benne)
vásárolta mega z egyház, s Máté
Zoltán tervei alapján elkezdődött az
épület belső felújítása és bővítése.
Mindkét, az óvoda és az alapiskola
épületének belső terveit Václav Kinga tervei alapján alakítják ki. Az 1-4.
évfolyam ebben az épületben, míg a
felső osztályok a gimnázium épületében kapnának helyet. Az egyház
az alapiskola esetében is kérvényezte a minisztériumi besorolást, most
a kedvező elbírálásra várnak. Molnárné Pelle Beáta elmondta, fontosnak tartják a bibliai tanítások integrálását a tananyagba, a nemzeti és
az európai kultúra megismerését, a
szlovák és idegen nyelvek kommunikáció alapú tanítását, a differenciált feladatmegoldást, de mint hangsúlyozta, nem a gyereket, hanem a
feladatokat differenciálják – vagyis
az egyéni hozzáállásra helyezik a
hangsúlyt.
jdj, fotó: gecse

Lebonyolították a Tompa
Országos Verseny járási fordulóját

Február 27-én Rimaszombatban rendezték
meg a XXVIII. Tompa Mihály Országos
Verseny járási fordulóját, amelyre az iskolai
fordulókból 108 versenyző jutott el. A betegségek miatt végül 93-an mérettették meg
magukat, főleg a IV. kategóriából hiányoztak
sokan. A zsűriben neves helyi, füleki, miskolci és tiszaújvárosi szakemberek foglaltak
helyet, akik 26 versenyzőt juttattak tovább a
március 22-én, pénteken Tornalján megrendezendő országos elődöntőbe. A döntőre április
25. és 27. között kerül sor Rimaszombatban
– tájékoztatta lapunkat Povinszky Elvira
főszervező.
Eredmények (az aranysávot szerzett versenyzők
jutottak a tornaljai országos elődöntőbe):
I. kategória – vers (21 versenyző)
Arany sávos minősítés: Kovács Botond (AI
és Óvoda Almágy), Mács Arina Sára (Tompa
Mihály AI), Máté Zsófia (Tompa Mihály AI),
Spevák Bettina (Szombathy Viktor AI, Feled)
I. kategória – próza (15 versenyző)
Arany sávos minősítés: Farkas Megan Magdaléna + zsűri különdíja (Tompa Mihály AI), Gaál
Tamás (Tompa Mihály AI), Homoly Krisztina
(Tompa Mihály AI), Radics András (Tompa Mihály AI)
II. kategória – vers (17 versenyző)
Arany sávos minősítés: Fejes Bíborka (Szombathy Viktor AI, Feled), Mács Zille Anna (Tompa Mihály AI), Máté Barnabás (Tompa Mihály
AI), Zagyi Emma (Szombathy Viktor AI, Feled)

II. kategória – próza (18 versenyző)
Arany sávos minősítés: Bohuš Edina Alexandra (Tompa Mihály AI), Lukács Lídia (Tompa
Mihály AI), Madarász Lili (Tompa Mihály AI),
Vaculík Jaroslav (AI Bátka)
III. kategória – vers (8 versenyző)
Arany sávos minősítés: Házik Tímea (Tompa
Mihály AI), Ruszó Chiara (Szombathy Viktor
AI, Feled), Tóth Dorottya (AI és Óvoda Almágy), Tóth Zsófia (Tompa Mihály AI)
III. kategória – próza (5 versenyző)
Arany sávos minősítés: Tóth Nikoletta (AI és
Óvoda Almágy), Vámoš Dorka (Tompa Mihály
Református Gimnázium)
IV. kategória – vers (7 versenyző)
Arany sávos minősítés: Házik Ildikó (Ivan
Krasko Gimnázium), Kökény Patrik (Műszaki
Szakközépiskola), Nagy Eszter Réka (Tompa
Mihály Református Gimnázium)
IV. kategória – próza (2 versenyző)
Arany sávos minősítés: Farkas Dániel
(Ivan Krasko Gimnázium)
jdj, fotó: gecse

• 20 iskola 253 képzőművészeti alkotását nevezték
be a Világűr a gyermekek szemével című országos
képzőművészeti verseny regionális fordulójába.
A versenynek – amelyben az óvodásoktól a
művészeti alapiskoláig minden iskolai korosztály
képviseltette magát –, a Gömör-Kishonti Múzeum
adott helyt, s a legjobb munkák április 7-ig tekinthetők meg A legjobb munkák az ógyallai országos
döntőbe kerülnek (ezek Rimaszombatban csak
március 29-ig látogathatók), s ott is kiállításra
kerülnek.
• Farsang tiszteletére az idén
sem maradt el a
Magán Szakközépiskolában a
már hagyományos fánksütő
verseny.
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Március 25-ig pályázhatnak

Megtelt a Városi Könyvtár nagyterme Füleken a Művészeti Alap
(FPU – Fond na podporu umenia) rendkívüli pályázati kiírásával kapcsolatos beszélgetőesten.
A március 12-i rendezvényre Rigó
Konrád államtitkár látogatott el,
hogy bemutassa a kulturális minisztérium legújabb projektjét, melynek
keretén belül 1,5 millió eurót fordít
a hagyományos kultúra támogatására. Csaknem két hetük van azoknak,
akik az említett lehetőséget ki szeretnék használni, hiszen a pályázat beadási határideje március 25.
A találkozó vendége a kulturális államtitkáron kívül Agócs Attila polgármester volt, aki néprajzkutatóként
kifejtette, mit is érthetünk hagyományos kultúra alatt, s annak – a vidéki
mellett – milyen városi vonatkozásai
lehetnek. Arról, hogy kik, mire és hogyan pályázhatnak a Művészeti Alap
pályázati rendszerében, Écsi Nóra, a
kulturális államtitkárság munkatársa
tartott prezentációt, illetve konkrét
válaszokkal is szolgált a közönség
soraiból feltett gyakorlati kérdésekre.
Rigó Konrád államtitkár hangsúlyozta, ez a rendkívüli pályázati támogatás a kisebbségek számár is lehívható, ezért is tartotta fontosnak, hogy a
megyeszékhelyeken tartott tájékoztató
jellegű találkozókon túl a kisebbségek képviselőihez is eljusson az információ, így Füleken kívül Zselízre, Dunaszerdahelyre és Szepsibe is ellátogatott. Azt is kiemelte, hogy mivel
a kisebbségek elsősorban a Kisebbsé-

Percnyi költészet
Danyi Zoltán
Tavaszi szellő

gi Kulturális Alaphoz pályázhatnak, a
Művészeti Alap esetében olyan projektekre érdemes pályázni, ahol a kisebbségi kultúra valamilyen formában
kapcsolódik a többségihez. További
gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy
nagyobb eséllyel indul az a pályázat,
melyet egy adott község egy közös pályázat formájában nyújt be több, általa
fenntartott csoport tevékenységére.
A Művészeti Alap legújabb, rendkívüli felhívására (4.3 Hagyományos kultúra – új alkotás létrehozása és prezentálása) hivatásos és
amatőr népi együttesek, valamint
egyéni népművészek pályázhatnak.
Az amatőr csoportok 2 ezertől 60 ezer
euróig kérhetnek támogatást, miközben az önköltség az elbírált összeg
5 százalékát kell, hogy kitegye. Az
egyéni népművészek 5 ezer € értékben
pályázhatnak alkotói ösztöndíjra, önköltség nélkül. Jelentkezni március 25ig lehet, az eredményeket legkésőbb
május 25-ig hozzák nyilvánosságra.
A támogatás részleteiről és feltételei-

ről az alap weboldalán olvashatnak:
www.fpu.sk
Rigó Konrád tájékoztatott arról is,
hogy a kisebbségi kulturális osztály
mellett a helyi kultúra fejlesztésével
is aktívan foglalkoznak a kulturális
minisztériumban. 2018 nyarán jött
létre a Helyi és regionális valamint
kisebbségi kulturális főosztály,
amely a helyi és kisebbségi kultúrpolitikát hivatott fejleszteni Szlovákiában. A szekció két szakosztály
munkájára épít. A kisebbségi kulturális osztály Kún Kelemen Melinda
vezetése alatt már 2018 január elsejétől működik, az osztály hosszútávú és fő feladata koncepcionális és
stratégiai anyagok kidolgozása a kisebbségi kultúrák jelenlegi helyzete
és igényei alapján. A helyi és regionális kultúra fejlesztésével foglalkozó szakosztály nyolc alkalmazottja
járási referensként dolgozik majd az
egyes régiókban. A pozsonyi járásért
felelős, de rimaszombati származású Trnovec Judit lett a szakosztály

A Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
önkéntesei megkezdik szolgálatukat

A Szövetség a Közös Célokért társulás a magyarországi és a kárpátaljai mintát követve 2016. október
28-án indította el a telefonos lelki elsősegély szolgáltatást a Felvidéken.
Komáromban Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) ügyvezető igazgatója, Ujpál
Emőke pszichológus, a Felvidéki Lelki Elsősegély
Telefonszolgálat szakmai vezetője, valamint Németh
Gabriella, a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás elnökségi tagja március 13-án sajtótájékoztató keretében számoltak be arról, hogy a 2016. évi indulást
követően a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei megkezdték működésüket. Helyi tarifával hívható két számon: 0904 500 338 (T-Mobile) és a
0918 500 333 (Orange) érhető el napi 24 órában, akár
a névtelenség megőrzésével a szolgáltatás, melyet a
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének önkénteseihez csatlakozva, a 2019 januárban
sikeres vizsgát tett 11 felvidéki önkéntes is fogad ez
év márciusától. Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügy-

vezető igazgatója elmondta, hogy a Felvidéki Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat működtetőiként a technikai feltételek biztosítása után célként fogalmazták
meg, hogy a beérkező hívások fogadásában felvidéki
önkéntesek is részt vállaljanak. Most, hogy ezt sikerült megvalósítani, további célként egy másik, helyi
ügyelői stáb kiképzését tervezik, illetve a szolgáltatás kiterjesztését az e-mailes és internetes területre.
Az önkéntesek munkája becsülendő, hiszen az ügyeletet a szabadidejükben, munkaidőn kívül vállalták.
Az ügyelettel azonos időben a felvidéki stáb bekapcsolódott a LESZ rendszerébe és a felvidéki hívások
mellett fogadják a kárpátaljai hívásokat is.
Az ügyeleti szolgálat célja, hogy a hívó legyen a központban, mivel a hallgatás és a meghallgatás folyamata segíti a rászorulót abban, hogy önmaga jusson
el a probléma megoldásáig. A vonalat bármikor lehet
hívni, akkor is, ha valaki életvezetési vagy más váratlan nehézséggel néz szembe. Alapvetően az ember az
anyanyelvén érez, gondolkodik, ezen a nyelven tudja
a legjobban megfogalmazni, hogy mi történik vele,
ami stresszhelyzetben és krízishelyzetben különösen
érvényes. A szolgálat ebben segít, mivel a rászorulók
az anyanyelvükön tudják elmondani a problémáikat.
A rászorulókat az ügyelet kapcsán egy olyan civil
szervezethez tudják irányítani, ahol magyar nyelven
üzemeltetik a szolgáltatást. Az ügyelet egy üzenettel
szolgál, hogy a rászorulók bátran merjenek segítséget
kérni, mivel a hívás által egy lépést tettek a megoldás
felé. A hívás nem emelt díjas.
Bölcskei Tímea (www.felvidek.ma)

langyos szellőben a Tavasz,
csillogó napsugarak talaján,
tóban ezüstös karikában kéj,
s szememben káprázat a táj,
szép és derűs emlékek sora,
a távlat rendezett idoma, vidám
lágy érzelem, melyben incseleg
minden derű simán és felemelőn,
mintha nem múlna el soha e perc,
végtelen szerelemben tündököl,
életünk része vágyakban,
olyasmi, mint szerelemben az ifjú,
mert volt és lesz is ezután száz öröm,
és ha álmodom egy kicsit, távlatom
odakint a mezőn ajándékra talál,
kék virágra vagy fehér sziromra,
a hóban járva tünemény egy hóvirág,
lélekben már Tavasz a Tél, Február
utolsó hetén, oly egyszerű az élet,
szépet remélek, legbelül szárnyakat.
hogy a langyos szellőben repüljek,
tavaszi tájak fölé mint a madár,
mint a csalogány, ki rátalált egy ágra,
hol fészke e madárnak oltalom.
hivatalosan kinevezett igazgatónője.
A főosztály dolgozói közvetlenül a
képviselt megyékben tartózkodnak és
tevékenykednek majd. A besztercebányai referens a szintén magyarul tudó
Kováč Péter lett.
Kép és szöveg: Illésné Kósik Andrea

Április 08.:
Gálaestet rendez
díjátadással a Közös
Erővel Gömör
Felvirágoztatásáért

A Nemzetközi Roma Nap alkalmából gálaestet rendez április 8-án, hétfőn 16.30
órától a rimaszombati Városi Művelődési
Központban a Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért szervezet, amelyen átadják a
Roma Szív díjat is.
A műsorban közreműködnek: Roma Csillagok
Tánccsoport, a rimaszombati Magán Konzervatórium, Horváth Roland és zenekara, s a Fénix Tánccsoport.

Gömöri Hírlap

A Medvesi Fotós Maraton
vándorkiállítása Füleken

2018. június 1. és 3. között valósult meg a rangos és egyre közismertebb Medvesi Fotós Maraton
című rendezvény 4. évada a határon átnyúló Novohrad-Nógrád
UNESCO Globális Geopark területén, amelybe több mint 350
résztvevő kapcsolódott be Magyarországról, Szlovákiából és
más távolabbi országokból.
A fotósok több ezer képet készítettek, amelyek a médián, a szociális hálózaton és magánoldalakon keresztül mutatják be a térség egyediségét. A rendezvényt a geopark hazai és határon túli irányítószervezetei szervezték, valamint a helyi önkormányzatok és környezetvédelmi intézmények támogatták.
Az esemény velős részét képezte a fotóverseny, amely a táj, az emberek és
az élővilág kategóriákban zajlott. A felvételeket szakmai zsűri értékelte, és
a legjobbnak ítélt felvételekért járó díjak mellett pályázni lehetett a közönségdíjra, az ifjúsági díjra, valamint a fődíjra, mely azt a résztvevőt illette,
akinek a három legjobb felvétele a zsűri pontozása szerint a legmagasabb
pontszámot érte el.
A legjobb felvételekből készült vándorkiállítást a füleki várban, a Bebek-torony 5. emeletén tekinthetik meg, ahol mintegy harminc képet láthatnak
amatőr és professzionális fényképészektől egyaránt. A kiállítás nyitotta az
idei turistaszezont a füleki várban. A középkori erőd az előző évekhez hasonlóan az ideérkezőket tematikus kiállításokkal, színes rendezvényekkel,
valamint a vár és a földalatti folyosók állandó tárlataival várja, amelyeket
ezután a szlovák és magyar nyelvű feliratok mellett angol szöveges ismertető is kísér.

Röviden

• 2008 novemberében nyílt meg Losoncon a Szabó Gyula Emlékház,
Szabó Gyula (1907 – 1972), losonci
festőművész egykori, Városliget melletti otthonában. Ötletadója, alapítója,
fenntartója a festőművész özvegye
Szabó Kinga volt, aki mind a mai napig meghatározó egyénisége az Emlékház fenntartásának és működtetésének.
Az emlékház létrehozásának 10. évfordulójára 30 perces film készült, amely
a rimaszombati Szekeres Éva és Lichtmannegger László munkáját dicséri. A DVD korlátozott példányszámban az emlékházban vásárolható meg.
• Tavaszi portyát tartottak a Völgyben
a rimaszombati 4. számú Hatvani István cserkészcsapat tagjai.
• A könyv hónapja alkalmából a nagyrőcei származású Daniel Majling dramaturg, képregény-szerző látogatott
el a Gömör-Kishonti Múzeumba, aki
dramaturgként végzett Pozsonyban,
majd pályáját a nyitrai Andrej Bagar
Színházban kezdte, s innen szerződött
át a pozsonyi Nemzeti Színházba. Majlingtól a képregények történetéről is
hallhattunk, de azt is elárulta, mi is a dramaturg szerepe egy-egy előadás
létrejöttében.
• Füleken, a Városi Könyvtárban mutatták be a Zeherjén élő Szászi Zoltán
Séta vidéken című kötetét, amely az elmúlt években az Új Szóban megjelent
sorozatát gyűjtötte csokorba. A szerzővel az Irodalmi Szemle főszerkesztője,
Mizser Attila beszélgetett.
• A Rimaszombati Kávéház márciusi rendezvényén Kerényi Éva Bartalos
Tóth Ivetával és Mészáros Krisztinával, az „Anyább“ anyák című könyv
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Felhívás
a X. Ipolyi Arnold Népmesemondó
Versenyen való részvételre

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő
néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, tizedik alkalommal hirdeti meg fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar
prózai népköltészeti műfajok műfaji és
táji jellegzetességeinek megjelenítése,
valamint a hagyományos mesemondás, történetmesélés népszerűsítése.
A verseny szakmai partnere 2017-től a
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia.
Nevezési határidő: március 31.
A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:
1. kategória alapiskolák tanulói

(1-3. évf.)
2. kategória alapiskolák tanulói
(4-6. évf.)
3. kategória alapiskolák tanulói
(7-9. évf.)
4. kategória k özépiskolák tanulói
5. kategória f elnőttek
A területi elődöntők helyszínei:
Nyugat-Szlovákia: Bős, Zsigárd,
Gúta, Ipolyszakállos
Közép-Szlovákia: Ragyolc (május
03.), Bátka (május 09.), Várhosszúrét (május 20.)
Kelet-Szlovákia: Kisgéres
Területi elődöntők időpontjai: április
25–május 24.
Országos döntő helyszíne és időpontja: Rozsnyó, június 3-4.
Bővebb információk:
Szakmai kérdések tekintetében:
Mgr. Varga Norbert: 0908/041 947
Szervezési kérdések tekintetében:
Mgr. Huszár László: 031/552 24 78

szerzőivel beszélgetett. A történetek
és elmélkedések szerzője két fiatal nő,
aki teljesen más úton jutott el az anyaságig, máshonnan indult, de eltérő természetük, problémamegoldási módjaik
és életútjaik ellenére egy olyan sikeres
csapatot alkot, amely a Mert nőnek lenni jó társulás rendezvényein, beszélgetésein és blogján keresztül rengeteg
más nőnek, anyának segíthet, nyújthat fogódzót, szerezhet örömöt és erősítheti meg őket abban, hogy jó irányba halad az életük, és nincsenek egyedül
a gondjaikkal, gondolataikkal. És hogy úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk,
akár anyaként, akár nőként, partnerként, barátként. A kötet beszerezhető a
rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
• 75. születésnapját ünnepelte Boráros Imre
Kossuth-díjas színművész, aki az elmúlt évtizedekben számtalanszor megfordult a környékünkön is. Legutóbb Csáky Pál Hit és
hűség című darabjában láthattuk Rimaszombatban.
• A Füleki Városi Hivatal üléstermében mutatták
be a Füleki Vármúzeum két újonnan megjelent,
a Koháry és a Coburg családokkal foglalkozó
szakkiadványát. A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig című konferenciakötet
a múzeum Discussiones Filekienses című kötetsorozatának második részeként került kiadásra, s
tíz aktualizált, kibővített és időrendben kapcsolódó értekezést tartalmaz, az
említett családok legismertebb képviselőinek életével, a hozzájuk fűződő
alkotásokkal, műtárgyakkal és műemlékekkel foglalkozó kutatások legújabb tudományos eredményeit mutatja be. Komjáti Zoltán Igor szerint a
Koháry család fölemelkedését a vallásosságának és a királyhűségének köszönhette, így ma is példát vehetünk az életükről. A másik tanulmánykötet
a Tanulmányok a Koháryak Nógrád vármegyei központú birtokairól (1647–
1731) címet viseli. A monográfia a kötetsorozat harmadik részeként jelent
meg szlovák nyelven, a szerző, Dr. Szirácsik Éva, eredeti, magyar nyelven
publikált tanulmánya alapján, melyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és
Könyvtár adott ki 2017-ben Budapesten. Az öt egymásra épülő fejezetből
álló publikáció betekintést enged a sikeres família uradalmi rendszerébe.
Összeállította: jdj, fotó: Gecse Attila, Martin Ambróz, Puntigán József és a szervezők
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Március 22.:
Évzáró taggyűlést
tart a rimaszombati
Csemadok
Március 22-én, pénteken 18.00 órától a
Csillagházban tartja 2018-as évzáróját a
Csemadok Rimaszombati Alapszervezete. A kötetlen beszélgetéshez frissítőről
a vezetőség gondoskodik.

Március 27.:
Osztrovszkij Erdőjét mutatja be
a Zenthe Ferenc Színház
Március 27-én, a Színházi Világnapon
tartja idei harmadik bemutatóját a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, amely
Osztrovszkij Erdő című komédiáját
mutatja be Susán Ferenc rendezésében.
Minden az erdő körül forog Alekszandr
Nyikolajevics Osztrovszkij (1823-1886)
darabjában, amely a szerző legtöbbet játszott darabja. Gurmizsszkája as�szony, az idősödő, de még vonzó nő pénzzel szerez magának szerelmet.
A nála szolgáló fiatalember a kiszemeltje, akit ugyan először a fiatal rokonlánynak szán, de aztán meggondolja magát. A lány ezt nem is bánja, van neki
szerelme, egy gazdag emberfia, de ahhoz, hogy önállóan élhessenek, pénzre
lenne szükségük, ám ebben senkire sem számíthatnak. Gurmizsszkája asszony
szerepében Vándor Évát láthatjuk, partnerei Rácz János (Szomorov), Baksa
Imre (Vigov), Jakab Csaba (Voszmibratov), Farkas Zoltán (Bulanov), Szívós
Győző (Karp), Kovács Vanda (Ulita), Máté Krisztián (Pjotr), Erdélyi Gábor
(Milonov), Albert Péter (Bodajev) és Tolnai Klára (Akszjusa) lesznek. A darab
díszletét és jelmezeit Pallós Nelli tervezi, a dramaturg Sándor Zoltán lesz, az
előadás rendezője Susán Ferenc. Március 27-én, szerdán a Székfoglaló Premier Bérlet tulajdonosai nézhetik meg az előadást, másnap, március 28-án a
Zenthe Ferenc-bérletesek.

Március 30.:
Légy Lámpás! – Feszty Dániel előadása

A Pósa Lajos Társaság Légy Lámpás!
című előadás-sorozatának 2. évada 2.
részében Nagyhitűség – avagy Feszty
Árpád és fivérei merész terveinek nyomában címmel Feszty Dániel tart előadást március 30-án, szombaton 17.30
órai kezdettel a rimaszombati Csillagházban (Daxner u. 36.). Közreműködik
Máté Kristóf Zoltán, a Tompa Mihály
Református Gimnázium növendéke.

Felhívás

V. Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábor
A Lélekpendítők Társasága az idén ötödik alkalommal szervezi meg a Salgótarjáni Ifjúsági
Jazz Tábort, amelyre április 23. és 27. között
kerül sor a Somosi Fogadóban (Somoskúűjfalu). Jelentkezni március 31-ig lehet.
A táborba azoknak a 13-25 éves fiataloknak a jelentkezését várják, akik a jazz zene iránt érdeklődnek, hangszeren jól játszanak vagy énekelnek,
állami vagay alapítványi művészetoktatási intézményben tanulnak/tanultak.
Bővebb infó: www.lelekpenditok.hu, www.facebook.hu/lelekpenditok,
www.salgoremek.hu. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérik határidőig
a gyetvaine@gmail.com címre elküldeni.

Március 23.:
Magyarnóta fesztivál
Rimaszombatban

13. alkalommal kerül megrendezésre március 23-án, szombaton 14.30 órai kezdettel a
Magyarnóta fesztivál a rimaszombati Városi Művelődési Központban.
Az esten fellép Nyári Kálmán, Budai Beatrix,
Kalocsai Zsuzsa és Tolnai András Budapestről,
valamint Balog Károly, Jurász József, Lovas
Attila, Horváth Márió, Bozó Ági és Molnár
Lóránt. Az énekeseket Sándor János és cimbalomzenekara kíséri Budapestről.
Bővebb infó: Lakatos Ernő (0918/613 753)

Március 29:
95 éve koncertezett
Rimaszombatban Bartók Béla

Az Oxymoron Polgári Társulás a Művészeti
Alapiskola és a Városi Művelődési Központ
közreműködésével és a Művészeti Alap támogatásával március 29-én, pénteken 18.00
órától emlékkoncertet szervez, amelyre a rimaszombati Városi Művelődési Központban
kerül sor.
Mint köztudott, Bartók Béla második felesége,
Pásztory Ditta Rimaszombatból származott, s
1924 március 29-én négykezes koncertet adtak a rimaszombati Tátra Szálló nagytermében.
Az emlékkoncerten közreműködnek a Művészeti
Alapiskola diákjai és tanárai (Michal Katreniak,
Bibiana Azimiová, Fazekas Réka, Bibiana Kišáková, Adriana Pockľanová,
Danyi Boglárka/zongora, Dominik Melich/klarinét, Szaniszló Dániel/ének,
Szántó Szófia, Berki Boglárka, Vratko Mančuška, Szaniszló Dániel/vonósnégyes, Kónya Lívia, Eva Čarnoká/zongoraduó, Jozef Gödri/zongorakíséret),
a Bartók 4 formáció (Szabó István/dzsesszgitáros, Radim Hanousek/dzses�szszaxofonos, Vladimír Micenko, Ján Fiala/dobos, vibrafonos) és az Uljanka
énekegyüttes. A koncert után egy dokumentumfilmet is levetítenek a világhírű magyar zeneszerzőről.

Április 02.:
Kishonti fotókiállítás
a Városháza Galériában

A Kishont Akciócsoport szervezésében tavaly is megrendezték a Kishont az én szememmel fotóversenyt, amelynek legjobb
munkáiból nyílik kiállítás a Városháza
Galériában (Fő tér 2.), amelyet április 02.
és május 31. között nézhetnek meg munkanapokon. A verseny egyik győztese munkatársunk, Kresnye András volt, akinek több
fotóját is láthatják.

Május 07.:
Monodráma
József Attiláról

A tavalyi nagysikerű Ady-est után
Nem tudok mást, mint szeretni címmel
Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas
versmondó előadásában József Attila életéről láthatnak monodrámát május 7-én,
kedden 18.00 órától a Tompa Mihály
Református Gimnázium dísztermében
(Daxner u. 42.).

Gömöri Hírlap
Almágy a Medvesalja kapuja, viszonylag távol fekszik bármelyik
nagyobb településtől, így Fülektől,
Rimaszombattól és Salgótarjántól
is. Ugyan a határok megnyíltak,
de ezt az itt lakók alig vették észre. Agócs Gyula (Magyar Közösség
Pártja) harmadik ciklusát kezdte a
polgármesteri poszton, s az elmúlt
években több kisebb-nagyobb projektet sikerült megvalósítania, így
megújult a falu főtere, az óvoda,
most a községi hivatal és az alapiskola épülete van soron.
Almágyot 1275-ben Almag néven
említik először, de már a 11. században is létezett. A falunak mintegy
700 lakosa van, akik katolikusok.
A római katolikus templom eredetileg 13. századi román stílusú volt,
de a 18. században átalakították. Érdekes, hogy 1920-tól három szlovák
megnevezése is volt a településnek,
előbb Jablonicának, míg 1927-től Almáďnak nevezték, s csak 1948-ban
kapta ma is használt, Gemerský Jablonec elnevezését.
Agócs
Gyula
2010-ben került
az egykor sokkal
szebb
napokat
látott település
élére. A szocializmus éveiben a
szövetkezet adott
az itt lakók többségének munkát,
aki pedig nem a mezőgazdaságban
látta a jövőjét, az Rimaszombatban
vagy Füleken talált munkát magának.
A szövetkezet már rég a múlté, egyes
földeket magángazdálkodók művelnek meg. Mivel nincs munkalehetőség, a fiatalok többsége is elhagyta a
községet (az ő két fia is most végez
Pozsonyban vegyészmérnökként illetve közgazdászként, de jelenlegi
terveik között nem szerepel a hazatérés), legfeljebb ünnepi alkalmakra,
mint karácsony, húsvét vagy vendégség jönnek haza egy-egy hétvégére.
Az Ipolyság melletti Kisorosziban
egy lakókocsikat összeszerelő műhely biztosít munkát több almágyinak és környékbelinek is, akik jobb

Településeink: Almágy

időben naponta utaznak, de a téli
időszakban szállást is biztosítottak a
számukra. Bár Kisoroszi nincs közel,
viszont tisztességesen fizetnek.
1979-ben épült (ennek is már 40 éve)
a falu iskolája és óvodája, amely központi iskolaként működik mind a mai
napig, igaz, az eredetileg 350 férőhelyes intézményt ma 240 gyerek látogatja (az óvodát harmincnyolcan),
akik többnyire a Medvesalja településeiről érkeznek, de vannak diákjaik
Ajnácskőről, Jesztéről és Balogfaláról is. Az iskolán nyomot hagyott az
eltelt négy évtized, s amióta Agócs
a polgármester, több alkalommal is
pályáztak már a teljes felújításra,
de legalább a tornatermet szerették
volna felújítani, amely ma már balesetveszélyes állapotban van. Tavaly
volt egy lehetőség, s úgy tűnt, össze
is jön, de aztán az utolsó pillanatban
kiestek – mondja Agócs, aki kategorikusan ugyan nem merné kijelenteni,
hogy azért, mert az MKP-t képviseli, de hozzáteszi, jelenleg ő tölti be a
Medves Mikrorégió elnöki posztját
is, mégsem hívták meg a kormány
feledi kihelyezett ülésére sem. Az viszont örömmel tölti el, hogy változás
történt a Gömöri Városok és Falvak
Szövetsége (ZMOGaM) élén, s bízik
benne, hogy az ugyancsak agilis Marian Habovčík vezetésével a szövetségnek nagyobb súlya lesz a Városok
és Falvak Szövetségében (ZMOS) is.
Az elmúlt években több kisebb-na-

Könyvajánló
Tóth György: Aki a Sajó partján végezte
az akadémiát (Éger Ág Alapítvány, 2018)

gyobb projektet sikerült megvalósítaniuk, így megújult a falu főtere, s
vele együtt az autóbusz-megálló is,
s jelenleg is két projekten dolgoznak
intenzíven. Bár az iskola teljes felújítására nem kaptak pénzt, sikerült az
oktatási tárcától támogatást szerezni
az iskola szaktantermeinek a felújítására. A projekt összköltségvetése 193
ezer €, amelyből a község az 5 százalékos önrészt állja. Megújul majd a
fizika, kémia, biológia szaktanterem,
ahogy a számítógépes tanterem és a
politechnika műhely is. A közbeszerzési eljáráson már túl vannak, s úgy
szeretnék a felújítást elvégezni, hogy
az ne zavarja az oktatás menetét.
Az idei év legfontosabb almágyi eseménye a községháza felújítása lesz,
amelyben a kultúrház is található.
A felújításra 445 ezer eurót kaptak,
s a projekt elsődleges célja a fűtési
energiaigény csökkentése lesz, ebből a célból kicserélik a nyílászárókat, szigetelik a tetőt, de lecserélik
a gázkazánokat és energiatakarékos
izzókra cserélik a régieket. „2007ben volt már tetőcsere, de nem sok
sikerrel” – mondja Agócs, aki reméli,
hogy a projektet sikerül úgy megvalósítani, hogy az nem okoz majd
komolyabb gondokat az ügyvitelben.
„Igaz, három lakodalmat le kellett
mondanunk, de bízom benne, hogy a
szeptember elején esedékes falunapot
sikerül a szabadtéri színpadon megtartani. Az utóbbi években az időjárás
kegyes volt hozzánk” – teszi hozzá
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Agócs, aki elmondja azt is, hogy bár a
falunak jelenleg nincs felnőtt futballcsapata („én már csak nem állhatok
be focizni”), azért a sportolási és szabadidős kikapcsolódási lehetőségeket
megpróbálják bebiztosítani. Az iskola tornatermét, sőt az iskola melletti
focipályát rendszeresen használhatják, de nyáron hetente kaszálják a focipályát is. 2011 óta felesége, Agócs
Ildikó a Csemadok alapszervezetének
az elnöke, s az idén Galántán a szervezet Közművelődési díját vehette
át. Több kórus (Almágyi Népdalkör,
Pirosrózsák Asszonykórus, Almágyi
Férfikórus) működik a faluban, de
az elmúlt években több új fesztivált
is létrehoztak, így a Gortva-völgyi Hagyományőrző Ünnepséget, a
Mesterségünk címere hagyományőrző gyerekfesztivált, s tavaly ősszel
először megszervezték az Együtt a
kultúráért magyar-roma fesztivált is.
Tavalyelőtt megrendezték a Favilla,
fakanál, fatányér gyermektábort is,
amelyet szeretnének háromnaposról
ötnaposra bővíteni. Az alapiskola
mellett (Ildikó az intézmény igazgató-helyettese is) működik a Heuréka
Magán Művészeti Alapiskola, amelynek keretében Mács Katalin vezetésével néptánccsoport működik, míg
az iskola hírnevét öregbíti a Kovács
Árpád által vezetett citerazenekar.
„A kínálat gazdag, a kereslet kevésbé” – jegyzi meg Ildikó, aki nem
titkolja, elégedetlen a rendezvények
látogatottságával.
Almágynak két magyarországi testvértelepülése is van, Egerszalók és
Hangony, amelyet elsősorban kulturális téren használnak ki, holott
ahogy Agócs hozzáteszi, Egerszalók
neves fürdőhely, s érdemes lenne turisztikai célokból is igénybe venni.
A határok pár éve már átjárhatók, igaz,
ezt nem nagyon lehet észrevenni, csak
a bűnözés növekedett kissé. Magyarországról a vándorárusok, s ezáltal
a lopások száma szaporodott meg,
holott már ideje lenne, ha a határok
ténylegesen átjárhatók lennének, s ez
a közös kapcsolatokban, együttműködésben is megnyilvánulna.
jdj, fotó: a szerző és archív

Aki Sajó partján végezte az akadémiát címmel jelent meg Tóth György Igó
Aladár hanvai fafaragó életét és pályáját bemutató keménykötéses, képekkel
megtűzdelt kötete.

remtője. Saját bevallása szerint ő nem Párizsban tanulta ezt a mesterséget,
hanem a Sajó partján, ahol gyermekéveit töltötte. Faragott szobrait nézve
találkozik tekintetünk egyrészt a létrehozott »élő«, megalkotott emberrel,
másrészt az őt létrehozó alkotó pillantásával. Szobraiban, alkotásaiban Igó
Aladár is jelen van. Munkái egységet alkotnak. Egységes arculatot, harmóniát tükröznek. Izmusokhoz köthető korszakairól nem beszélhetünk,
mint az elmúlt évtizedek művészeiről általában. Ő egy egységes, sajátságos
paraszti látásmódot képvisel művészi alkotásaiban. Igó Aladár nem sárból,
hóból és jégből faragta időtálló szobrait, hanem fából és kőből, hogy maradandót alkosson az utókornak” – írja Tóth György a kötet bevezetőjében.

„Gömörben, Hanván élt (1931-2016) egy
népi fafaragó művész, akit Igó Aladárnak
hívtak. Ő is meglátta a kivágott halott fában az élő embert és addig-addig
faragta-véste azt, míg a faragott test életre nem kelt és meg nem született.
Igó Aladárt, a »sapkás embert« kivételes tehetséggel áldotta meg a Te-

A kötetben Igó Aladár önéletrajza mellett a szintén hanvai Juhász István
mecénás vall az alkotóról (akivel interjút is olvashatnak), de olvashatunk
részleteket É. Kovács László monográfiájából, B. Kovács István köszöntőjét és Veres János 1974-es versét is. A gazdag képanyag nemcsak Igó
művészetét idézi meg, hanem a hanvai szoborparkba is ellátogathatunk.
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A HKM II. ligás jégkorongcsapata

Fotó: Szőke Denisz

Felső sor: Tomáš Šteler, Peter Havran, Michal Slovák, Georgij Vilcsinszkij, Peter Filipiak, Matej Majerík, Radoslav Gábor, Ján Slovák,
Ján Podkonický (edző), Ivan Zorvan, Artem Dmitrijev
Alsó sor: Karol Križan, Denis Nociar, Patrik Strelec, Marek Fiľo, Tibor Koniar, Jakub Škantár, Rastislav Matuška, Denis Moroz,
Michal Šagát, Roman Vetrák, Demid Luchnikov
Március 9-én és
10-én Rimaszombatban rendezték
meg a Barátság
Kupa nemzetközi
úszóversenyt,
amelyen 26
úszóklub 237
úszója állt a
rajtkőre (köztük
Szerbiából is).
Rimaszombatot
14 úszó képviselte, akik 15 érmet szereztek. A legkisebbek között Ela Valachová volt a
legeredményesebb, aki két arany-, valamint egy-egy ezüst, s bronzérmet szerzett. Sabina Iždinská két arany- s egy bronzérmet szerzett,
Sofia Klementová két arany-, négy ezüst, s egy bronzérmet, Kristína
Repková egy ezüst, s egy bronzérmet szerzett, míg a Sofia Klementová,
Martin Tengler, Kristína Repková és Marek Tengler összeállításban
rajthoz álló 4x50 méteres vegyesváltó ugyancsak ezüstéremig jutott.

A rimaszombati Lokomotíva ifjú birkózója, Molnár Brian a felnőttek kötöttfogású országos bajnokságán az 55 kilós kategóriában a második helyen
végzett. A döntőben nagyon szoros küzdelemben 9:8 arányú vereséget szenvedett báni ellenfelétől.

Március 6-án
Rimaszombatban
rendezték meg a
Falcon Chanbara
Opent, amely a
Chanbara Liga
első fordulója is
volt egyben.
A hazai versenyzők közül a legkisebbek kategóriájában (6-9 évesek
között) Lukáš
Černák három arany-, egy ezüst, s egy bronzérmet szerzet, Samko Gonda
három ezüstig, s egy bronzig jutott. Matej Gregorec két aranyat, egy bronzot, míg Bohó Ferenc egy ezüstöt-, s egy bronzot szerzett. A 10-13 évesek
mezőnyében Lukáš Kurek két arany-, s egy ezüstérmet szerzett, s ő lett az
abszolút győztese is a gyerekkategóriának. Tomáš Kuvik egy arany-, egy
ezüst, s három bronzérmet harcolt ki. A felnőttek között Tereza Ďuricová
két ezüst, s egy bronzéremig jutott, míg Figei Tibor négy aranyérmet, s egy
ezüstérmet szerzett, s az abszolút győzelmet is megszerezte a datotsu és a
kihon dosa-kata fegyvernemekben.
Tokióban
versenyzett Szajkó János a
K1 Grand
Prix versenyén,
aki szoros
küzdelemben,
de kikapott. Folytatás áprilisban.

