Március 28-án a pedagógusokat ünnepeltük országszerte, így Rimaszombatban is, ahol együtt ünnepelt a város a
Gömöri Városok és Falvak Szövetségével (ZMOGaM). A város nevében Šimko
József polgármester 30 pedagógusnak
adott át emlékplakettet, köztük Gazso
Aladárnak (Tompa Mihály Alapiskola),
Rák Magdának (Dúsa úti Alapiskola és
Óvoda), Varga Tündének (Daxner utcai
Óvoda), Ujpál Juditnak (Halász utcai
Óvoda) és Ádám Lillának (Tompa Mihály Református Gimnázium), míg a
ZMOGaM többek között Ziman Ágotának (Feled). Füleken először adtak át
életműdíjat, amelyet a Füleki Gimnázium legendás nyugalmazott matematikatanára, a Baktiból elszármazott 90 éves
Kálosi János vehetett át. Közben 1 100 iskola tanára fekete ruhában ment iskolába az oktatásügy áldatlan helyzetére híva
fel a figyelmet. Köztük voltak a Tompa
Mihály Alapiskola tanárai is. Köszöntötték a pedagógusokat Méhiben is.
Fotó: gecse, amb és archív

Március közepén lezajlottak az idei írásbeli érettségik. Felvételünkön a Kereskedelmi
Akadémia diákjai a magyar írásbeli után
megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát.
Gecse Attila felvétele

A legkisebbeket szeretné megszerettetni a kerékpározással a Peter Sagan által életre hívott
SaganTour, amelynek idénynyitójára Rimaszombatban került sor, a Városkertben.
Fotó: Gecse

Zuzana Čaputová
lesz Szlovákia új elnöke

Március 30-án rendezték meg a köztársaságielnök-választás második fordulóját, amelyen a választásra jogosult polgárok 41,79
%-a vett részt. 1 056 582 szavazattal (58,40
%) az első fordulót is nyerő Zuzana Čaputová szerezte a legtöbb szavazatot, ezzel ő
lesz Szlovákia első női köztársasági elnöke.
A vesztes Maroš Šefčovičot 752 403 szavazó (41,59 %) támogatta.
A Rimaszombati járásban is, ahol a választásra jogosultak 26,77 százaléka járult az urnák
elé (a magyarlakta járásokban nagyon alacsony volt a választói kedv) Zuzana Čaputová
győzött (57,19 %), míg Šefčovič 42,81 %-ot szerzett. Rimaszombatban 32,8 százalékos
volt a választási kedv, s a városban is Zuzana Čaputová győzött 64,7 százalékkal (3 838
szavazat), míg a vesztes 2 012 szavazatot (35,3 %) szerzett.
Zuzana Čaputovát június 15-én iktatják be a tisztségébe.

95 éve feleségével, Pásztory Dittával Rimaszombatban koncertezett Bartók Béla. A neves eseményre koncerttel emlékeztek a rimaszombati
Városi Művelődési Központban.
Fotó: gecse

Május 3-án és 4-én
lesz a városnapi vásár

2019-ban május 3-án és
4-én
(péntek-szombat)
kerül sor a városnapi vásárra, amelyre mind a
polgárokat, mind a vállalkozókat szeretettel várják.
Ahogy az előző években már megszokhattuk, az idén is
a Fő téren, a Szlovák nemzeti felkelés és a Jánošík utcában állíthatják fel az árusok a sátraikat. Az engedélyeket
április negyedikétől lehet kiváltani a Városi Hivatalban,
a Svätopluk u. 5. szám alatt. Bővebb információ a Városi Hivatal Városfejlesztési osztálya elérhetőségein (tel.:
047/56 04 685, 56 04 665).
Minden árust és vásárlót szeretettel várnak.
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A hét hírei

• A köztársaságielnök-választással egyidőben a Merjünk
gyorsítani
Klub képviselői
és aktivistái
felmérést készítettek az Iskola
utcai Kollégium jövőjével
kapcsolatban.
3 076 polgárt kérdeztek meg, akik közül
2 127-en nyugdíjasotthon létrehozása mellett tették le a voksukat. 936an bérlakásokat szeretnének látni az egykori kollégium épületében,
míg 13-an mindkettőt.

• Az első két fordulóban mindössze egy pontot szerzett a rimaszombati
MŠK labdarúgócsapata, amely előbb Námesztón játszott gól nélküli
döntetlent, majd 3:0 arányban kikapott Zólyomban. Bari Jenő legénysége a táblázaton a rózsahegyi fakó, a liptóújváriak és a fülekiek mögött a
negyedik helyet foglalja el. A csapat első tavaszi hazai mérkőzését április
6-án, szombaton játssza 15.30 órai kezdettel a liptóújváriak ellen.
• Bazinban versenyeztek a
rimaszombati Lokomotíva
ifjú cselgáncsozói a 31.
alkalommal megrendezett
Grand prix nemzetközi
versenyen, amelyen Natália Gažiová a 40 kilósok
kategóriájában az idősebb
diáklányok között az első
helyen végzett. A 73 kilósok között Balog Róbert,
míg a 46 kilósok között a
legifjabbak mezőnyében Jakab Dániel a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Március 24-én, 78 éves korában egy újabb rimaszombati futball-legenda, Ladislav Klement távozott az
élők sorából. Klement egész pályafutása a rimaszombati Slovan csapatához kötődik, s nevét aranybetűkkel jegyzi a rimaszombati futballtörténet. Aktív játékos-pályafutása befejezése után sem maradt hűtlen a
klubhoz, s hosszú évekig sportvezetőként dolgozott.
A klub alelnöke volt azokban a legendás években,
amikor a csapat az I. ligában játszott.

• Forgalomkorlátozással egybekötött tüntetésre került sor Hárskút
közelében a Kassát és Rozsnyót összekötő főúton a térségbe tervezett
hulladéktüzelésű erőmű felépülése ellen.
• Régiónkban is
folytatódnak
az óvoda- és
iskolafelújítások.
Nemrég
adták át az
uzapanyiti
óvoda felújított épületét,
de már tető
alatt van a
nemesradnóti iskola
új épülete is. A minap tették közzé, hogy Nemesradnót 660 420,22 eurót,
míg Baraca 449 190,26 eurót kap egy új óvodaépület felhúzására.
• A Halász utcai
Óvoda nyerte a
Pontis Alapítvány
által meghirdetett
Sportolj nyitott
szívvel című
versenyt. A díjat
Maksi Judit igazgatónő vette át a
Tescoban.
• Mindent a pillanaMárcius 28-án megszavazta a
tért címmel nyílt meg
parlament az alkotmánymódoa salgótarjáni József
sítást, amely 64 évben szabja
Attila Művelődési- és
meg a maximális nyugdíjkorKonferenciaközponthatárt. A gyerekeket felnevelő
ban a Füleken élő,
nők előbb vonulhatnak nyuggömöri származású
díjba. A Smer-SD alkotmányMicsuda András tertörvény-javaslatát a jelen lévő
mészetfotóiból nyílt kiállítás. Micsuda
143 képviselőből 91 támogatta.
képein elevenednek meg a füleki park
A törvény július 1-től hatályos.
fái is a nemrég átadott paneleken.

Lapszélre – Van egy álmuk…

Végre megvalósult az álmom! – írja lelkendezve az egyik közösségi oldalon egy
alig huszonéves fiatalember. Szinte vadiújnak kinéző luxusautó, hozzá nem is
oly rég szerzett jogsi. Kíváncsivá tett, – hisz tudtommal még az alapiskolát is
hetedikben fejezte be, s azóta is többnyire otthon lóg a haverjaival –, vajon
mennyit gürcölt az álmai megvalósításáért, s végiglapozom a bejegyzéseit.
Mellesleg annak idején nekem is volt sok szép álmom, de valahogy nem házban,
nem autóban, s nem is okostelefonban mértem őket. Próbáltam megtalálni életem
értelmét, s így, az ötven felé már elmondhatom, viszonylag gyorsan meg is találtam,
s azóta is álomvilágban élek. Ahogy Konfuciusz írta valahol, aki a hobbijának él, az
sose dolgozik igazán. Ja, hogy nem is fizetnek érte – ezt talán már csak én teszem
hozzá, s eszembe jut egy másik fiatalember, aki viszont legalább leérettségizett, s el
is jutott az egyetemig, de az utolsó pillanatban meggondolta magát. Az azóta eltelt
pár esztendőben próbálkozott már sok mindennel, megjárta a külföldet is ápolóként,
de ahogy idehaza, ott sem találta meg a számítását, holott a többszörösét kereste,
mint amennyiről én valaha is álmodhatom. De hogy vannak-e hosszútávú álmai,
vagy csak kapkod ide-oda, valószínűleg ő maga sem tudja. Mindenesetre pár hete
megkeresett, hogy mégiscsak szeretne megpróbálkozni az egyetemmel. Meg is
egyeztünk egy időpontban, de hiába vártam, nem jött, s az üzeneteimre se válaszolt.
Véletlenül találkoztam vele a városban, épp hajtásiról jött, s mint odavetette, már
nem érdekli az egyetem. Nincs abból semmi haszon, neki pedig most kell a pénz –
mondta még futtában.
Visszatérve a fent említett fiatalemberhez, végiglapoztam a közösségi oldalát, hátha
rájövök, honnan is telt luxusautóra ily fiatalon, ráadásul úgy, hogy se munka, se
iskola a háttérben. Nos, sokkal okosabb nem lettem, minden harmadik bejegyzés
Fanta, haverok buli, a maradék pedig egy szóval elintézhető: dögunalom. Elnézést,
a szót én csak ide másoltam. Vagyis, egyike az önmagával mit kezdeni nem tudó
sokaknak, akik 16 évesen kilencedikből (vagy az ő esetében hetedikből) kikerülvén, a munkakultúrát nem ismervén lógnak a nagyvilágban, de néha kimennek a
sógorokhoz koldulni, akik megsajnálván a szegény, elnyomott északi szomszédot,
még adakoznak is. De megtudom még azt is, hogy a fiatalember elvégzett valami
tanfolyamot is, s munkát is kínáltak neki, de volt egy bökkenő: a reggeli műszak
hat órakor kezdődött, s ahogy írja (őt idézem): elment ezeknek a maradék eszük,
nincs az az Isten, aki őt kilenc előtt kimozdítaná az ágyból. Nos, luxuskocsi már
begyűjtve, már csak arra lennék őszintén kíváncsi, milyen álmai lesznek még az
elkövetkező évtizedekben.
Egy ilyen jegyzet nem igazán végződhet slusszpoénnal, most kivételesen mégis. Pár
napja láttam ugyanazt a luxuskocsit összetört állapotában is. Igaz, nem a fiatalember
közösségi oldalán, hanem az út szélén, ugyanis arra nem tanították meg a gyorstalpalón, hogy részegen nem szerencsés a volán mögé ülni. Még a tájainkon sem.
Juhász Dósa János
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Van már költségvetés, s ismertek az idei Városdíjasok is

Egy héten belül újabb két ülést abszolváltak
a rimaszombati Városi Képviselő-testület tagjai. A március 20-án megtartott rendkívüli
ülésen elfogadták a 2019-es költségvetést, sőt
módosították is azt, valamint tárgyaltak az
ipari parkról is, míg a márciusi rendes ülésen
szavaztak az idei Városdíjasokról, s amíg a
meghirdetett napirendi pontok megtárgyalása nyugodt légkörben zajlott, a vitában elszabadultak az indulatok.

Bár március 13-án még nem jött el a képviselők
többsége, egy héttel később teljes létszámban
megjelentek a rendkívüli ülésen, amelynek eredetileg egyetlen napirendi pontja volt, a 2019-es
költségvetés elfogadása. Roman Vaľo javaslatára
azonban felvették a napirendre a Rimaszombatban létesítendő ipari park kérdését is, mivel azt
március végéig kell benyújtani, s amelyre a város
akár 800 ezer eurót is kaphat. „Rimaszombat eddig nem használta ki ezeket a forrásokat és ezen
változtatni kell” – jelentette ki Vaľo, a Merjünk
gyorsítani klub elnöke. A vita a helyszín miatt
durvult el, s ahogy Šimko József március 26-án
kijelentette, a már 2006-ban felmerült helyszínt
fogja javasolni. Természetesen sor került a költségvetés vitájára is, amelyet a testület ugyan már
februárban elfogadott, de azt a polgármester nem
írta alá. Šimko József most hosszasan ecsetelte a
kifogásait (Iskola utcai Kollégium, már elkezdett
fejlesztések, tobogán), de ez a testületet nem hatotta meg, s háromötödös többséggel (13 képviselő) megerősítették az eredeti döntésüket, majd
módosították is a költségvetést, hogy a Kurincra
tervezett tobogánt és a városkerti szökőkutat befejezhessék.
„Jó a hangulatom, s nem engedem elrontani” –
jelentette ki Šimko József a március 26-án tartott rendes ülésen, s egészen az utolsó pontig,
a vitáig sikerült is ígéretét megtartania. Előbb
az idei Városdíjakról döntöttek. Február végéig
meglepően kevés, mindössze nyolc javaslat érkezett. Szántó István városi elöljáró jelezte, hogy
a határidő lejárta után érkezett még két javaslat,
de azokat már nem vették figyelembe. Az indulatokat Cziprusz Zoltán kavarta fel, aki utólag
Bán Zoltánt javasolta. Végül mindenki felkerült
a névsorba, s a képviselők titkos szavazással

döntöttek. A Városdíj elnyeréséhez háromötödös
többségre, vagyis 13 szavazatra volt szükség, s a
titkos szavazás során ezt ketten szerezték meg,
mégpedig Ondrej Trocha (19 szavazat) és Henrieta Hrinková (14 szavazat). Bán Zoltán 12 szavazatot kapott. A 96 éves Ondrej Trochát a Szlovák
Antifasiszta Ellenállók Július Bolfík Rimaszombati Szervezete nevezte, aki az utolsó még élő
résztvevője az antifasiszta ellenállásnak. Henrieta Hrinkovát a Merjünk gyorsítani Klub javasolta a díjra az 1989-es ún. bársonyos forradalomban betöltött szerepét méltatva. Ezt követően
a Merjünk gyorsítani Klub javaslatai kerültek
napirendre, így új tárgyalási rendet, etikai kódexet terjesztettek be, ahogy megváltoztatták a
Gömöri Hírlap/Gemerské zvesti alapító okiratát
is. Bár mindhármat viszonylag vita nélkül, simán
elfogadták, Šimko József bejelentette, hogy sem
az új tárgyalási rendet, sem az új alapító okiratot
nem írja alá, s ennek okait a következő ülésen
majd részletesen is ismerteti. A Merjünk gyorsítani Klub kidolgozott egy általános érvényű rendeletet a kerékpárutak hálózatának kidolgozására, ahogy a projektek kidolgozását is szeretnék
átláthatóbbá tenni.
Meghallgatták a képviselők Zdeno Hronec erdőgazdász beszámolóját is, aki elmondta, tavaly
4 077 köbméter fát vágtak ki, amelyért 292 ezer
eurót inkasszált a város. Az idén 7 ezer köbméternyi fa kitermelését tervezték be, de nem
feledkeznek meg az egyes erdőrészek revitalizálásáról sem. Mintegy 12 hektáron ültetnek ki
facsemetéket. Tavaly főleg tölgy kitermelésére
került sor, idén az értéktelenebb fák kerülnek terítékre. Megemlítette azt is, hogy tavaly 121 m3
fát loptak el az általuk a városi erdőkből, miáltal
a városnak a tolvajok 6 700 eurós kárt okoztak.

Több tucat interpelláció benyújtására is sor került, amelyek többsége kérelmeket tartalmazott,
majd ezt követte a vita, amelyen elszabadultak
az indulatok. Elsősorban a Városi Közterület-fenntartó Vállalat költségvetésének megkurtítása miatt, aminek következtében Tibor Barto
igazgató bejelentette, hogy egy héttel korábban
a tervezettnél bezárták a Téli stadiont, de takarékoskodnak a világításon és a virágok kiültetésén is. Végül a költségvetést módosítva 90 ezer
eurót hagytak jóvá a vállalatnak. Roman Vaľo,
a Merjünk gyorsítani Klub elnöke bejelentette,
párhuzamosan a köztársaságielnök-választással
felmérést végeznek az Iskola utcai Kollégium
jövőjével kapcsolatosan, s bejelentette azt is,
kérik a város vezetését, hogy nyújtson be pályázatot a Dúsa úti iskola bővítésével kapcsolatban.
A költségvetésben 100 ezer eurót hagytak jóvá
az iskolára, de a felépítendő, nyolcosztályos épület költségeit mintegy 605 ezer euróra becsülik.
Az önkormányzat arra kérte a város vezetését, a
hiányzó összeget kérvényezze a pénzügyminisztériumtól, s erről tárgyaltak Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztossal is. Šimko József jelezte,
ennek semmi akadálya nincs. Cziprusz Zoltán a
Fő téri parkolási lehetőségek miatt méltatlankodott, s egyúttal csalódottságát fejezte ki, hogy továbbra sem közelednek az álláspontok a polgármester és a testületi többség között, s egyre több
polgár ábrándul ki a helyi politikai közéletből a
háborús viszonyok miatt.
jdj, fotó: amb

Elkezdődtek a városrészi találkozók. Az első
összejövetelre Tamásfalán került sor.
Fotó: gecse

Kiállítással ünneplik a 30. születésnapjukat

1989-ben, a rendszerváltás hajnalán alakult meg a Cseres-hegység
Tájvédelmi Körzet, amely megalakulása 30. évfordulójára kiállítással
emlékezik a Gömör-Kishonti Múzeumban. A tárlat május 9-ig tekinthető meg, de csoportos tárlatvezetést tartanak április 4-én, 12-én, 17én, 25-én és május 2-án 08.00 illetve 10.00 órától az iskolák, míg április
17-én 16.00 órától a felnőttek részére.

A Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet 167,21 km2 területen fekszik, s ahogy
a megnyitón Gaál Lajos munkatárs hangsúlyozta, elsősorban a vulkanikus
reliefek védelme érdekében jött létre, de állat- és növényvilága is jelentős.
A határ túloldalán terül el a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet, s a két
körzet egymással több helyen is közös határt alkot. A két tájvédelmi körzetet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által 2007-ben kiadott kötet (Nógrád
és Gömör határán) térképezi fel, amely részletesen bemutatja a két tájvédelmi körzet domborzati viszonyait, a két körzet táj- és kultúrtörténetét, de
szól a turizmusban rejlő lehetőségekről is. A tárlat paneleken vázolja fel a
tájvédelmi körzet 30 éves történelmét, Katarína Gaálová egykori igazgató
szólt a kezdetekről is, míg a jelenlegi igazgatónő, Eva Belanová elmondta,
jelenleg kilenc munkatársuk van főállásban, akik közül Gaál Lajos a körzet
geológiai értékeiről, Veronika Rízová a növény-, míg Balázs Csaba az állatvilágról tartott beszámolót. A tárlaton nemcsak az egyes növény- és állatfa-

jok képét találjuk meg, de egyes állatok
kipreparált példányai is közelebb hozzák
a tájvédelmi körzethez a látogatókat, sőt
interaktív játékokat is kidolgoztak. A tárlat – amelynek a megnyitóján részt vett
Agócs Attila, Fülek polgármestere is –,
Rimaszombat után Losoncra költözik,
míg az ősszel ünnepi közgyűléssel köszöntik a neves jubileumot.
jdj, fotó: amb és jdj
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Képviselőink: Jaroslav Matzenauer

Az első körzet képviselője, de
az egész várost akarja szolgálni Jaroslav Matzenauer
képviselő, aki több volt
gimnáziumi osztálytársával
együtt került a regionális politikába. Legfontosabb céljának a munkahelyteremtést
tartja, hogy a felnövekvő generációk itt találják meg a boldogulásukat,
s ne üresedjen ki teljesen Rimaszombat.
41 éves, egy 14 éves fiúgyermek édesapja.
Szlovákul beszélgetünk, de beszélgethetnénk
akár magyarul is, hisz édesanyja, aki a Városi
Hivatalban dolgozik, színmagyar, míg édesapja szlovák. Anyai nagyszüleivel csak magyarul tudott beszélni, sőt amikor cseperedett,
a tévében is inkább magyar műsorokat nézett.
De mint hozzáteszi, hét évvel fiatalabb öccse,
aki Pozsonyban él, már nem beszél magyarul.
A rimaszombati gimnáziumban érettségizett,
mégpedig egy osztályban Roman Vaľoval és
Radovan Ceglédyvel, így nem meglepő, hogy
immár sikeres vállalkozóként együtt léptek
be a regionális politikába is. A céljaik teljesen
egyértelműek, elindítani Rimaszombatot a modern várossá válás útján. „Nem elég Kurinc,
egy-két játszótér, a várost be kell kapcsolni a
dinamikusan fejlődő városok közösségébe.
Ma, ha a barátaim lejönnek látogatóba, egy nap
alatt letudjuk Rimaszombatot, mert Kurincon,
s egy-két múzeumon kívül nem sok látnivaló
akad” – mondja Matzenauer, aki olyan várost
akar, ahol élni és szórakozni is lehet. „Nagyon
félek, hogy a fiam, ha elmegy tanulni Pozsonyba vagy más nagyvárosba, már nem tér vissza, s
elveszik a közösség számára, s ha ő nem lenne,
akkor valószínűleg már én sem élnék itt” – teszi hozzá, s példaként említi, hogy a legutóbbi
választásokon is láthatta, sokan csak egy-egy
választásra vagy ünnepekre jönnek haza, s bár
még itt vannak elkönyvelve állandó lakóként,
már rég semmi közük nincs Gömörhöz. Ha
mindenkit leszámítunk, aki már csak papíron
rimaszombati lakos, talán a húszezret sem éri el

a város lakóinak a száma. Bár egyik prioritásának a munkahelyteremtést tartja, megegyezünk
abban, hogy a munkanélküliség ellenére a szakképzett munkaerő egyre nagyobb hiányt jelent a
régióban is, a kórház orvosainak egyre nagyobb
száma érkezik például Ukrajnából, de más területeken is hiányzik a képzett munkaerő. A számításai szerint Rimaszombatban mindössze hét
százalékos a munkanélküliség, a gond elsősorban a falvakkal van, ahonnan már nem éri meg
bejárni Rimaszombatba. Matzenauer úgy véli,
a romák nagy része is becsületesen dolgozik,
s ha sikerül olyan munkahelyeket létrehozni,
ahol nincs szükség szakképzett munkaerőre,
akkor ezek többsége is megragadja a lehetőséget. Nem igaz az a sztereotípia, hogy a romák
többsége nem akar dolgozni, s több olyan példa
van Szlovákiában is, mint például a szepesgörgői, ahol bizonyságot nyert, hogy ha látják az
értelmét, akkor igenis csodákat lehet elérni.
Matzenauer nem rejti véka alá a jelenlegi városvezetéssel kapcsolatos véleményét sem,
s ahogy mondja, bizonyos értelemben szocreál városvezetési mód jellemzi a várost, bár azt
elismeri, hogy a jelenlegi polgármester mes�sze többet tett az elődeinél. Kollégáival együtt
viszont szeretnék átláthatóvá, olvashatóvá tenni a városvezetés egyes lépéseit, elkerülni az
„amatőr” döntéseket, s mint megjegyzi, jelenleg
sok minden ad hoc módon működik, s nem lehet pontosan tudni, hogy mit honnan finanszíroznak, s példaként a kurinci kisvonatot említi,
amely ugyan a Zöld Víz Üdülőövezetet szolgálja, de a Városi Közterület-fenntartó Vállalatnál
van vezetve, így gyakorlatilag kimutathatatlan
a kurinci strand végső könyvelésénél. Nem
titkolja azt sem, hogy az utóbbi időben annyit
ragozzák már Kurinc nevét (vagy egyedül csak
azt ragozzák), hogy egy kicsit belefáradt már, s
mint megjegyzi, ott tart, hogy hallani sem akar
már Kurincról. „Másfelé kellene nyitnunk, hiába készül el a tobogán, Kurinc sokkal több látogató befogadására úgysem lesz képes.” Ahogy
nem igazán érti, mi szükség volt a Városkertben, a lehető legeldugottabb helyen felállítandó
szökőkútra sem, amely szerinte szintén a pol-

gármester magánakciója volt. Ma a városlakók
nagy többsége azt hiszi, hogy a Városháza csak
egy hivatal, ahová évente egyszer, amikor az
adót fizeti, beteszi a lábát, s nincs több dolga
vele. Holott a Városháza az egyik legjelentősebb vállalkozás a városban, amely nagyon sok
pénzt hozhat a városba és a régióba. Példaként
Losoncot említi, ahol a városháza bevételeinek
a 65 százaléka jön össze az adókból, míg Rimaszombatban a 95 százaléka. „Nem várhatunk a
sült galambra, folyamatosan, s állandóan támogatókat, szponzorokat kell keresni és projektekkel bombázni az államot, mert másképp ez
ma nem megy” – mondja. Még emlékszik arra
az időre, amikor a focicsapat a legfelsőbb osztályban játszott, s a Sampdoria vendégeskedett
Rimaszombatban. „Ma hány rimaszombatit lát
a keretben?” – kérdez vissza, amikor afelől érdeklődöm, miért nem járnak a rimaszombati
szurkolók mérkőzésekre, míg Füleken például
rendszeresen 5-600 néző buzdítja az ugyancsak
harmadik ligás csapatot.
Szóba kerül még a TV Locall, amely szerinte nagyon egyoldalúan működik, míg a városi lapok
szerinte látványosan javultak az utóbbi időben,
bár akad egy-egy szám, amely még mindig lerombolja azt a dicsfényt (önhibájukon kívül),
amelyet előzőleg a szerkesztők felépítettek.
Tisztában van azzal is, hogy a családi központú
nyugdíjas otthonoké a jövő, de el tud képzelni
egy olyan nyugdíjasközpontot, ahol a bentlakás
mellett nappali ellátó is működhet például.
„A mi legfontosabb célunk, hogy ez a város
végre csatlakozzon a modern szlovákiai városokhoz, s klubunknak sikerült megnyernie céljai elérése érdekében a képviselők nagy részét,
politikai hovatartozástól vagy nemzetiségtől
függetlenül. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, de félre tudjuk tenni az
ellentéteinket, az elveinket s hisszük, hogy ha
erre a többiek is, beleértve a polgármestert is,
képesek lesznek, a város nagyon komoly eredményeket tud elérni” – zárta beszélgetésünket
Jaroslav Matzenauer.
jdj/amb

Április 3-án nyílik a Körforgalom

„Körforgalom – Kruháč” coworking & startup centrum néven április
harmadikán innovációs központ nyílik Rimaszombatban. A központ
elsősorban a kezdő, fiatal vállalkozóknak szeretne segítséget nyújtani.
A központ igazgatója Csúr Dániel, aki munkatársával, Molnár Tímeával
együtt várja a vállalkozó kedvű fiatalokat.
A régió egyik legégetőbb gondja, hogy a fiatalok elmennek, s tanulmányaik
befejezése után sem térnek vissza. Ezen az áldatlan állapoton szeretne segíteni a „Körforgalom – Kruháč” coworking & startup centrum, amely a vállalkozókedvű fiatalokat szeretné megszólítani. A központ vezetője, Csúr Dániel a saját példájával is szeretne hitet önteni a fiatalokba, s elhitetni velük,
hogy érdemes itt maradni, s tudásukat befektetni ebbe a kormány által máig
elhanyagolt régióba. „Öt év után, külföldi tanulmányaimat befejezve jöttem
haza, holott maradhattam volna kint is, az ENSZ-ben is ajánlottak munkát,
több nagyobb cég is megkeresett, de mindig lokálpatrióta voltam és egy percig se volt kérdés, hogy hazajövök” – mondja Csúr, aki nagyon hiányolja a
fiatal vállalkozókat a régióból. Ezen akar segíteni a központ, amelynek elindítását a szlovák kormány akcióterve támogatta, de mint Csúr hangsúlyozza,
két éven belül szeretnének önellátóak lenni. A központnak három fő programja van, az első egy háromhónapos akadémia, amely keretében elsősorban
a középiskolásokat szeretnék megszólítani, s már a legtöbb rimaszombati
középiskolával fel is vették a kapcsolatot. Az akadémia keretében a résztvevők kidolgozhatják a saját akciótervüket, amely segítségével elindíthatják a
vállalkozásukat. A második tervük egy coworking iroda működtetése, amely
lehetőséget teremtene az induló vállalkozásoknak a kezdeti költségek csök-

kentéséhez, valamint segítene leküzdeni a szabadúszók és vállalkozók között
tapasztalható elszigeteltség-érzést. „A coworking mozgalom ma már egyre
népszerűbb a világban, de nálunk még gyerekcipőben jár, holott fontosnak
tartjuk, hogy azok a fiatalok, akik tanulmányaikat befejezvén szeretnének
visszatérni, nyitott kapukat találjanak” – magyarázza Csúr, s ezt segítené az
inkubátor program, amely keretében tapasztalt helyi vállalkozók mentorként
segítenék a fiatalokat.
Juhász Dósa János, fotó: archív
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Csemadok évzáró Rimaszombatban és Ajnácskőn

Az elmúlt hetekben rendezték
meg Rimaszombatban és a régió
egyes településein a Csemadok
alapszervezetek évzáróit. Volt
(Rimaszombat), ahol két év után
találkoztak, volt (Ajnácskő), ahol
összekötötték az évzárót a március 15-iki megemlékezéssel, s volt,
ahol most tartották az első évzárót (Nemesradnót). Ez utóbbiról
következő számunkban olvashatnak.

Március 22-én este a Csillagházban tartotta évzáró taggyűlését a
Csemadok Rimaszombati Alapszervezete, amely ezúttal az elmúlt két
évet összegezte. A gyűlést a Blaha
Lujza Vegyeskórus műsora nyitotta, ezt követően Cerovský Gyula,
a Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének elnöke tartotta meg
évértékelő beszédét. „Jelszónk a
küldetés és megőrzés, mindaddig,
amíg bírjuk, vagy amíg nem akad
más, aki felkarolja ezt a sokszínű tevékenységet” – jelentette ki Cerovský Gyula. A Csemadok helyi szervezetének elnöke ezután az elmúlt
két év eseményeit ismertette, mivel
a tavalyi évben külső és belső okok
miatt elmaradt az évzáró, így most a
2018-as mellett a 2017-es évi tevékenységről is beszámolt. A szervezet első rendezvénye minden évben
a Csemadok-bál, amely idén már
67. alkalommal került megrendezésre. Sajnos évek óta tapasztalható,
hogy csökken ez iránt az érdeklődés
– mutatott rá Cerovský, hozzátéve,
hogy talán változtatni kellene a bál
jellegén, vagy a szervezésen. A legutóbb mintegy 200 mulatni vágyó
farsangolt a Csemadokkal, holott
voltak idők, amikor ez a létszám a
négyszázat is meghaladta. A helyi
Csemadok minden évben főszerve-

zője a március 15-i megemlékezésnek, amely talán a legnépszerűbb
a lakosok körében, köszönhetően
annak, hogy abba a diákságot, az
egyházat, a különböző szervezeteket
és a városvezetést is be tudják vonni.
További sikeres rendezvények közé
tartozik a cserkészotthon és a gimi
udvarán megtartott majális, a júliusi
napközis és kézműves Fonóka-tábor, az október 6-i megemlékezések,
illetve a Gömöri Kórustalálkozó,
melyre általában novemberben kerül
sor. A hagyományos rendezvényeket
az idei és a következő évben is megtartanák, valamint a tagság határozott arról is, hogy az október 23-ai
megemlékezésen való részvételt is
figyelmébe ajánlja tagjai számára.
„Sajnos egyre kevesebb ilyen ember
van a városunkban, akik a közösség érdekeit a személyes érdekeik
fölé tudják helyezni” – mondta a
Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének elnöke. Az ülés további
részében az Új Gömör tánccsoport,
illetve a Blaha Lujza Vegyeskórus –
éves tevékenységét Topor Pál Judit,
valamint Czikó Norbert ismertette.
A taggyűlés ezt követően egyhangú-

lag elfogadta a határozati javaslatot,
amely többek között a 2019-es év
programtervezetét és költségvetési
tervét is tartalmazza, valamint egy
megbízást arra vonatkozólag, hogy
az elnökség a megyei képviselők
segítségével vizsgálja meg a Csemadok számára egy közösségi ház
kialakításának a lehetőségét.
Amíg Rimaszombatban a fiatalokat
hiányolták, Ajnácskőn egyre több
fiatal kapcsolódik be a szervezet
munkájába. Pár éve Mikó Alexandra személyében új elnöke van a helyi alapszervezetnek, amely az idén
összekötötte a március 15-iki megemlékezést az évzáróval, amelyre
a kultúrházban került sor a helyi
alapiskola diákjainak a közreműködésével. „Mintegy 140 tagja van
a szervezetünknek, s az idei évzáróra is eljöttek legalább hatvanan”
– mondja az elnökasszony, akinek a
szervezete sikeres évet tudhat maga
mögött. Egyedül a már megszokott
színházi esték maradtak el, mire erre
nem kaptak támogatást, ahogy a Kisebbségi Kulturális Alap a hosszú
évek óta működő, s tavaly kétnapos-

ra tervezett Váraljai Fesztivált sem
támogatta. Még szerencse, hogy
utólag a most hivatalba lépett polgármester, Poprocký Iván kisegítette
őket. A kétnapos rendezvény első
napján a szabadtéri színpadon helyi
csoportok mutatkoztak be, nagy sikert aratott az ajnácskői-balogfalai
Ramses, ahogy a füleki Hajni és a
fiúk is. Másnap Rák Viktória, Vadkerti Imre, Lakatos Róbert és Derzsi György sanzonestjét nézhették
meg az érdeklődők. A két nap alatt
közel 800 látogatót regisztráltak.
Hosszú lenne sorolni az ajnácskői
rendezvényeket, amely évek óta a
kiszebábégetéssel indul, de megemlékeztek nemzeti ünnepeinkről, nem
maradt el a nemzeti összetartozás
napja alkalmából évente hagyományosan megszervezendő piknik sem
a Tenkestetőn, de szerveztek túrát
helyben és Egerbe is. Folytatták a
klubdélutánokat is, tavaly például
Kerényi Éva mutatta be a gömöri
fürdőkről írott könyvét, amelyben
a csevicei fürdő is szerepel. Később
helyi fiatalok kitisztították az egykori fürdő környékét. Tavaly első alkalommal adventi vásárt is rendeztek,
amelyen a környékbeli kézművesek
vettek részt, de bekapcsolódtak a
Ringató programba is.
Áprilisban húsvéti teadélutánra várják a nagymamákat és az unokákat,
amelyen lesz hímzés és tökfaragás
is. Az idén ismét pályáztak a színházi előadásokra, de szeretnék az
egykorvolt helyi énekkart is feltámasztani. „S vannak nagyon ügyes
fotósaink is, ahogy a klubdélutánokat is szeretnénk folytatni” – vázolta
terveiket Mikó Alexandra.
virsinszky/jdj,
fotó: virsinszky és Rabec László

Tornalján rendezték meg az országos elődöntőt

Tornalján a Csemadok Nagyrőcei Területi Választmányának a szervezésében rendezték meg a XXVIII. Tompa Mihály Országos Verseny
országos elődöntőjét, amelynek arany sávosai bejutottak a rimaszombati országos döntőbe, amelyre április 25. és 27. között kerül sor (április
26-án, pénteken megnézhetik A padlás című musicalt a komáromi Jókai
Színház előadásában). Az elődöntőben a Nagyrőcei, a Rimaszombati, a
Losonci és a Nagykürtösi járást 71 egyéni versenyző és négy csoport
(összesen kilencvennégyen) képviselte.

A tornaljai zsűriben találkozhattunk Magdeme Rozáliával, Szcsuka Edittel,
Tóth Luciával, Nyéky Annával, Ambrus Irénnel, Igo Zoltánnal, Lax Judittal,
Gyalai Bálintnéval és Tóth Sándorral.
A rimaszombati döntőbe jutott versenyzők:
I. kategória – vers: Farkaš Ádám Bálint (Mocsáry Lajos AI, Fülek), Kovács
Botond (Gömöralmágyi AI), Molnár Bálint (Kazinczy Ferenc AI,Tornalja)
I. kategória – próza: Farkas Megan Magdaléna (Tompa Mihály AI, Rimaszombat), Illés Dorka (II. Koháry István AI, Fülek), Vavrek István (Kazinczy
Ferenc AI, Tornalja)
II. kategória – vers: Darabos Barbara (Füleki Gimnázium), Mács Zille
Anna (Tompa Mihály AI, Rimaszombat), Keszeg Ella Ilona (Kármán József
AI és Óvoda, Losonc)
II. kategória – próza: Bohuš Edina Alexandra (Tompa Mihály AI, Rima-

szombat), Lukács
Lídia
(Tompa
Mihály AI, Rimaszombat), Sonkoly
Krisztián (Füleki
Gimnázium)
III. kategória –
vers: Deme Mátyás
(Kazinczy
Ferenc AI, Tornalja), Házik Tímea
(Tompa Mihály AI,
Rimaszombat), Ruszó Chiara (Szombathy Viktor AI, Feled)
III. kategória – próza: Molnár Karolina (II. Koháry István AI, Fülek), Pierzchala Virág Anna (Kazinczy Ferenc AI, Tornalja), Vass Roland Eduard (II.
Koháry István AI, Fülek)
IV. kategória – vers: Balog Maros (Füleki Gimnázium), Fekete Virág Fanni
(Füleki Gimnázium)
IV. kategória – próza: Farkas Dániel (Ivan Krasko Gimnázium, Rimaszombat), Mészáros Fatime (Füleki Gimnázium)
V. kategória – vers: Cibuľ Katalin (Ipolykeszi)
VI. kategória: Csillagvirág (Rimaszombat), Everest (Füleki Gimnázium),
Red Lips (Ipolybalog), Viharvirág (Rimaszombat)

hu.rimavskasobota.sk

6

Sok érdeklődőt vonzott a magyar konyha hete

Ahogy a rimaszombatiak már megszokhatták, a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola a közösen az Egri
Szakképzési Centrum Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumával Junior Komplex és Fekete sas éttermeiben az idén is megrendezte magyar
konyha hetét, amely szépszámú érdeklődőt vonzott.

Az ünnepélyes megnyitóra a Junior Komplex étteremben került sor, amelyen Jaroslav Bagačka, a rimaszombati szakközépiskola igazgatója és Stauderer János, az
egri iskola igazgató-helyettese köszöntötte a vendégeket, köztük Jaroslav Matzenauer városi képviselőt,
majd a Páko Mária vezette Csillagvirág emelte a megnyitó színvonalát.
Lapunk érdeklődésére mindkét iskola képviselője elmondta, hogy hosszú évek óta harmonikus a két iskola
kapcsolata, amely egyre több közös rendezvényben
is megnyilvánul. Jaroslav Bagačka hangsúlyozta, vegyes nemzetiségű területen élünk, ahol fontos minden
nemzetiség értékeinek a felmutatása, s mivel a magyar gasztronómia világhírű, ráadásul a gasztronómia a reneszánszát éli, nagy népszerűségnek örvend
a tájainkon is. A Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola annak idején az ózdiakkal kezdte el
az együttműködést, s az ő helyüket vette át idővel az
egri szakközépiskola, akikkel a közös konyhai hetek
mellett sok más közös projektben is gondolkodnak.

Stauderer János egri igazgató-helyettes hosszasan sorolta a tavalyi közös projekteket, így Egerben is nagy
sikernek örvend a szlovák konyha hete, ahogy számos
versenyen is közösen vettek részt, így természetesen
nem maradhatott ki a FourFest sem, amelyre az idén
is örömmel jönnek. Bagačka reményét fejezte ki, hogy
Rimaszombat önkormányzata és a város vezetése is
jobban támogatja majd az aktivitásaikat.
S bár a magyar konyha hete már véget ért, pár ínycsiklandó falat a menüből: Jókai bableves, Újházi tyúkhúsleves, gulyásleves, halászlé, nyírségi gombócleves,
sertésborda debreceni módon, paprikás csirkecomb,
tejszínes gombás sertésszelet, kijevi csirkemell, székely libacomb, sertéscsülök pékné módra, tarhonyás
marhapörkölt, gödöllői töltött csirkecomb, aranygaluska, somlói galuska, túrós rétes, almás lepény. Mivel
magyar konyha hete lesz jövőre is, az idei menüt olvasva már most kedvet kaphatnak a folytatáshoz.
jdj, fotó: amb

A budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeumban
mutatták be a Ráció
Kiadó új kiadványát,
Arany János és Tompa Mihály levelezését
(1847-1868).
A levélváltásokon keresztül két pályakép
alakulását, a főbb
művek keletkezéstörténetét követhetjük
nyomon, miközben bepillantást nyerhetünk
a két művész időnkénti zajos sikereibe és
megrendítő magánéleti tragédiáiba. Két
olyan költő, ember sorsába, akikről Krúdy
így írt: „Ez a férfitípus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, téli sarat elbíró
csizmában viselte el a megpróbáltatásokat,
zsoltáros hittel bízott a jövendőben, és halk
rajongással gondolt a nemzeti ideálokra.
Ez az embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a só nehézségével
és a tölgyfa életkorával.” A kötetet a szerkesztő Kiczenko Judit, Korzenszky Richárd,
a Tihanyi Bencés Apátság prior emeritusa
és S. Varga Pál irodalomtörténész mutatták
be, közreműködött Csörsz Rumen István régizenész.

Fotó: lovas

Bemutatkozott a Magyar7

A tavaly létrehozott Ma7 médiacsalád volt az Esték a Gömöri Hírlappal
sorozat márciusi vendége. A médiacsalád által kiadott hetilap, a Magyar7
főszerkesztője, Molnár Judit, vezető szerkesztője, Kövesdi Károly, és a két
gömöri szerkesztő, Virsinszky Tamás (akit lapunk előző számában mutattunk
be) és Fábián Gergely találkozott a Három Rózsa Kávéház zsúfolásig megtelt nagytermében. A beszélgetést Juhász Dósa János, a Gömöri Hírlap szerkesztője vezette.
A beszélgetés elején Molnár Judit felvázolta a médiacsalád és a ma7.sk hírportál
szerkezetét, megtudhattuk, hogy a médiacsalád a magyar kormány támogatásával indult, s a hetilap mellett internetes portált is működtet, amelyhez csatlakozott a hirek.sk portál is. Egy kérdésre Molnár Judit viszont cáfolta azt, hogy a
felvidek.ma hírportál beolvasztására készülnének. „Ugyan én is hallottam már
ezekről a pletykákról, de a minap találkoztam Duray Miklóssal, s nem is került
szóba a felvidek.ma beolvasztása.” Bár a médiacsalád a magyar kormány támogatásával indult, szeretnének függetlenedni, s mint Molnár Judit kihangsúlyozta,
függetlenül dolgozhatnak, a magyar kormánynak nincsenek elvárásai a lappal
szemben, s nem szólnak bele a munkájukba.
Molnár szólt arról is, hogy bár előtte a Szabad Újságot irányította, nem volt
könnyű megtalálni az új lap munkatársait. „Nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk
helyezni a közéletre, ahogy a régiókra is, így egyik legfontosabb feladatunk a re-

gionális munkatársak megtalálása volt” – szólt a lapalapítás kezdeteiről a főszerkesztő, aki a keleti, szórványrégiókban könnyebben talált munkatársakat, mint a
Csallóközben. Nem rejtette véka alá viszont azt sem, hogy az újságírói pályának
nincs keletje, ugyanis ma (ahogy egykoron is), csak a legelszántabbak választják ezt a szakmát. Gömört négyen is képviselik a lapnál, Medvesalját Fülekkel
együtt Szvorák Emese vállalta fel, Rimaszombat és környékét Virsinszky Tamás,
Rozsnyót Fábián Gergely, míg Tornalja és környékét Majoros Jácint.
Kövesdi Károly röviden vázolta a felvidéki médiapiac jelenlegi helyzetét, s a
műsorvezető kérdésére, hogy miért nem napilapot indítottak, elmondta, hogy
nincsenek illúzióik, holott a kisebbségi nyelvterületek közül messze a felvidéki
sajtó van a legrosszabb helyzetben. „Egy napilap már nem tud versenyt futni
az internettel. Látjuk, hogy az írott sajtó szerepe egyre csökken, ennek ellenére
megpróbáljuk egy minőségi nemzeti-konzervatív irányultságú hetilappal teríteni
a Felvidéket” – válaszolta Kövesdi, aki a Vasárnapból lépett át a Magyar7-be.
„Az elmúlt egy év nekem szakmailag talán a legtöbbet adta, egy új dolgot felépíteni az egy olyan élmény, amit minden újságírónak szívből kívánok. Igen voltak
örömök és voltak buktatók is, legyünk azért őszinték magunkhoz. Egy új lapot
bevezetni a piacra nehezebb, mint gondoltuk, de azért azt látjuk, hogy lépésről
lépésre haladunk és találjuk meg a közönségünket, találjuk meg az olvasóinkat” – fogalmazott Molnár Judit. „Gondunk van a terjesztéssel, nem mindenhová
jut el a lap úgy, ahogy azt mi szeretnénk, de ezeket a problémákat is oldjuk
hétről hétre. Igazából a legtöbb öröm, mert mégiscsak abból van több, azok az
olvasóink visszajelzései, például az, hogy szinte mindenki újrarendelte a lapot,
a tavalyi megrendelők közül. Az első év előfizetőinek nagy hányada januártól
újra rendelte a lapot és azt gondolom, hogy semmi nem igazolja jobban a létjogosultságunkat, mint az, hogy ezek az emberek újra nyúltak a lapért és újra
kérték a lapot” – tette hozzá a főszerkesztő, s a rimaszombati érdeklődők közül
is kisorsoltak két előfizetőt.
Jelenleg a lap nyolcezer példányban jelenik meg 84 oldalon, s csaknem háromezres előfizetői bázissal rendelkezik. „A mai napon egy nagyon jó közönségtalálkozó volt itt Rimaszombatban. Szerintem oldott volt a hangulat, sokan eljöttek,
nem is számítottunk ekkora részvételre. Fontos, hogy legyenek ilyen alkalmak,
amikor kapcsolatot teremthetünk az olvasókkal, hogy közelebb vigyük hozzájuk
a munkánkat, illetve, hogy ők is elmondhassák észrevételeiket – értékelte a rimaszombati találkozót Virsinszky Tamás.
jdj/majoros, fotó: gecse

Értesítjük olvasóinkat, hogy az Esték a Gömöri Hírlappal rendezvénysorozat keretében május 7-re tervezett József Attila monodrámára rászervezés miatt
szeptemberben kerül sor. Minden érdeklődőtől szíves elnézést kérünk!

Gömöri Hírlap
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A hónap műtárgya –
a jezsuita rend oklevele

Fotó: gecse

13. alkalommal került megrendezésre a Magyarnóta Fesztivál, amelyen a neves budapesti (Nyári
Kámán, Budai Beatrix, Kalocsai Zsuzsa, Tolnai
András) és helyi énekeseket (Balog Károly, Jurász
József, Lovas Attila, Horváth Márió, Bozó Ági,
Molnár Lóránt) Sándor János és zenekara kísérte.

Fotó: majoros

Agócs Sándor tárogatójátékával vette kezdetét
az idei, negyedik alkalommal megrendezett
vártisztító hadjárat Ajnácskőn. Ádám Sándor a
Csereshegység Tájvédelmi körzet természetvédelmi őre 2015-ben határozta el, hogy minden áron,
akár önköltséges formában is, de megtisztítja,
vagy legalábbis megpróbálja megszabadítani
a várhegyet a megszálló invazív fajok ellen.
Első alkalommal öten fogtak neki a várhegy
pucolásának, azonban ma már több tucatnyian
csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Peter Marcin Késő este című népszerű talkshowjának volt a vendége a rimaszombati
származású, ma már világhírű gitáros, Andreas
Varady, aki legközelebb Szlovákiában Liptószentmiklóson lép fel.

Az idén is országszerte megrendezték a Bach
mindenkinek akciót. A pozsonyi egyes villamoson Botos Béla Bumbival is találkozhattak az
utasok.
Március 21-én került
megrendezésre a
Szép Magyar Beszéd
elnevezésű kiejtési
és nyelvhelyességi
verseny kerületi
fordulója. A Tompa
Mihály Református
Gimnáziumot a III.
kategóriában (gimnazisták és középiskolások) immár negyedik
alkalommal Gál Laura (IV.G) képviselte,
aki az első helyen
végzett, így részt vesz
a verseny Kassán
megrendezésre kerülő országos döntőjén, mely
április 10-11. között valósul meg.
Március 14-től vetítik a
magyarországi mozik a füleki
származású Kerekes Vica új
filmjét, az Apró meséket.
A Köbli Norbert által rendezett film Apró mesék története
hónapokkal a II. világháború után játszódik, amikor
zűrzavar és bizonytalanság
uralkodott Magyarországon. Egy szélhámos
megpróbál hasznot húzni ezekből a zavaros
időkből, és amikor menekülnie kell Pestről, egy
titokzatos nő és a fia nyújt számára menedéket
az erdő mélyén. Miközben a férfi saját háborús
démonjaival viaskodik, szenvedélyes szerelmi
viszonyba keveredik a nővel, akinek a férje bármelyik nap hazatérhet a frontról. A film főhősét
Szabó Kimmel Tamás alakítja, a női főhőst
Kerekes Vica, férjét Molnár Levente játssza.

Játsszon nyáron is a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Márciusban is 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 márciusi sikerlistája:
1. Lorna Byrne: A szív imái
2. Borbás Marcsi: Magyarország finom
3. Louise L. Hay: Bízz az életben!
4. Grecsó Krisztián: Vera
5. Matt Richards, Mark Langthorne: Bohém rabszódia
6. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

Egy 1739-ből származó oklevélt választottak
A hónap műtárgyává a Gömör-Kishonti Múzeumban. A Franz Reitz által jegyzet oklevél április végéig
látható. A Gömör-Kishonti Múzeum újdonsága a
Sándy Gyula kiállításhoz készült
katalógus, amely Angelika Kolár
munkája. Az oklevél a liptószentmiklósi jezsuita gimnázium Mária
kongregációjának alapító levele,
amelyet 1739. május 6-án állított ki
Franz Reitz, a Jézus Társasága elnöksége nevében.
A Mária kongregáció (latinul Congregatio Mariana)
egy olyan katolikus lelkiségi mozgalom, hitbuzgalmi
egyesület, mely Loyolai Szent Ignác-i lelkülettel a római katolikus egyház tanítását vallja, és Szűz Mária
tiszteletén alapul. 1967-ben megújult Keresztény Élet
közössége néven. A Mária kongregáció közvetlen
célja volt, hogy tagjait, főként az ifjúságot a vallási,
erkölcsi alapokon nyugvó nevelés, a hitélet erősítése
és a Mária-tisztelet hangsúlyozott gyakorlása által az
önmegszentelés és apostolkodás magasabb fokára nevelje. Távolabbi célja volt, hogy a tevékeny szeretetben és Mária követésében átformált személyiségekkel
a társadalomra hasson, azt Isten országának képére
alakítsa. Egy-egy kongregáció általában azonos korú,
műveltségű, társadalmi helyzetű, érdeklődési körű
embereket fogott össze, ezért volt férfi, női, ifjúsági
stb. kongregáció. A kongregációkat a pap-elöljáró vezette, a prézes, e mellett a tisztikar, és a tagokból megválasztott magisztrátus. Az első kongregáció 1563-ban
jött létre Rómában a Collegium Romanum mellett,
míg a jezsuiták 1729-ben érkeztek Liptószentmiklósra. Az alapító okirat aláírója, Franz Reitz 1673-ban
született Prágában, s 1750 november 19-én halt meg
Rómában. 16 évesen, 1689 október 14-én Brünnben
lépett a jezsuiták kötelékébe, s 1730 március 07. és
1750 november 19-ig vezette a Jézus Társaságát.
A rimaszombati múzeumban őrzött alapító okirat pergamenre íródott, 520x700 milliméteres, s barokk antik
illetve italic betűtípussal íródott. Az okirat valószínűleg 1907-ben kerülhetett a múzeumba, s azt 2018-ban
a Művészeti Alap támogatásával restaurálták.

7. Danielle Steel: Múlhatatlan
8. Michelle Obama: Így lettem
9. Szabó Péter: Állj félre a saját utadból!
10. Douglas Murray: Európa furcsa halála
Februári kérdésünkre (70 évvel ezelőtt, 1949 március 5-én alakult meg
a szlovákiai magyarság egyik legjelentősebb, máig működő intézménye.
Melyik szervezetünkről van szó?) a helyes válasz természetesen a Csemadok volt. Sorsolással 10 eurós könyvutalványt nyert Varga Erzsébet
csízi olvasónk.
Márciusi kérdésünk: Április 17-én emlékezünk halálának századik évfordulójára jeles festőművészünknek, akit sok-sok szál kötött a Felvidékhez, s aki festményein és naplójában is mélységes humanizmussal ábrázolja az emberi esendőséget és kiszolgáltatottságot. Ki ő?
A helyes válaszokat április 12-ig várjuk! Ne feledjék, a könyv mindig
értékes ajándék!
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Április 08.:
Gálaestet rendez
díjátadással a Közös
Erővel Gömör
Felvirágoztatásáért

A Nemzetközi Roma Nap alkalmából gálaestet rendez a rimaszombati
Városi Művelődési Központban a Közös április 8-án, hétfőn 16.30 órától
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.

Április 11.:
Chantal Poullain-Polívková koncertje

Különleges sanzonestre várják az érdeklődőket április 11-én, csütörtökön 19.00
órától a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermébe, ahol a francia-cseh Chantal Poullain-Polívková ad
koncertet. Közreműködik a Štěpán Markovič trió (Štěpán Markovič/szaxofón,
Jan Kořínek/nagybőgő, Ondřej Kabrna/
zongora).
Jegyek elővételben a helyszínen és a Turisztikai Információs Központban kaphatók
12 euróért, míg a helyszínen a belépők 15
euróba kerülnek.

Április 12.:
Ennivaló történelem – Pozsony
és a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Hogyan mutassuk be Pozsony múltját és a város magyar vonatkozásait? Lassanként egy évtizede erre a
kérdésre ad válaszokat a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás egyre bővülő tevékenységével. A társulás Rimaszombatban a Légy Lámpás! előadás-sorozatban
mutatkozik be április 12-én, pénteken 17.30 órától a
rimaszombati Csillagházban (Daxner u. 36.)
Fenntartója a szlovákul www.bratislavskerozky.sk,
magyarul pedig www.pozsonyikifli.sk címen elérhető
várostörténeti portálnak, amely Pozsonyban a leglátogatottabb ilyen tematikájú webes felület. Könyveket
ad ki magyarul és szlovákul: Pozsonyi mesék címmel indított sorozata a városhoz kötődő
történelmi személyiségekről (Kempelen Farkas, Bartók Béla, Lechner Ödön, Széchenyi István, Batka János, Fadrusz János) írt történetekkel szólítja nemcsak a gyerekeket, hanem a
felnőtteket is. A társulás évente háromnyelvű naptárral jelentkezik, amelyben értékes, javarészt korábban publikálatlan fotóanyagot ad közre. Magyar és szlovák nyelvű tematikus
városnéző sétákat tart (idén például az 1919-es pozsonyi sortűzről is megemlékezett), kültéri
kiállításokat szervez (legutóbb a Pósa Lajossal is kapcsolatban álló, pozsonyi származású szobrászművészről, Fadrusz Jánosról volt ilyen pop-up tárlat a pozsonyi Duna-parton).
A szervezet évről évre külön standdal van jelen a pozsonyi adventi vásárban. Együttműködik
állami és városi intézményekkel, valamint számos civil kezdeményezéssel. Fontosnak tartja,
hogy a lehető legélénkebb kapcsolata legyen a szlovákiai magyarsággal. Eddigi munkáját
a pozsonyi főpolgármester díjával, a szlovákiai magyar helytörténészek Pro Pátria Honismereti Szövetsége Pátria-díjával és a Pozsonyi Áfonya – Július Satinský-díjjal ismerték el.
A civil szervezetről annak alelnöke, Korpás Árpád idegenvezető tart vetített képes előadást.

Megemlékezés
Ha szeretünk valakit,
sohasem veszítjük el,
mert örökre itt marad a szívünkben.
2019 április 7-én lesz 30 éve, hogy tragikusan elhunyt
szeretett férjem, a drága édesapa és nagyapa,

Szabó Gyula.
GH-24/19

A gyászoló család

Április 10.:
Janko Jesenskýre emlékeznek

Rimaszombat Városa, a Matica slovenská
Rimaszombati Háza és a Szlovák Nemzeti Párt Járási Tanácsa a Matej Hrebenda
Könyvtárral és a Gömör-Kishonti Közművelődési Központtal közösen Janko Jesenskýre emlékezik abból az alkalomból, hogy
100 éve nevezték ki Gömör-Kishont megyefőnökévé.

A megemlékezésre április 10-én, szerdán kerül
sor 10.00 órától a rimaszombati Városi Művelődési Központ esztrádtermében, ahol Július
Lomenčík tart előadást, bemutatva Janko Jesenský életművét, ezt követően Erika Juhászová ad elő a költő-író műveiből, majd a Divosud színjátszó kör előadásában
részletet láthatnak a Rafík asszony című színpadi játékból.
Az ünnepség 13.00 órától a Járásbíróság (Tompa tér) épületénél folytatódok,
ahol megkoszorúzzák Janko Jesenský szobrát, majd 13.30 órától a Matej
Hrebenda Könyvtárban Jesenský-kiállítás nyílik.

Április 12.:
Miro Jaroš Rimaszombatban is turnézik

Ťuki Tour 3 címet viselő turnéja keretében Rimaszombatba is ellátogat Miro
Jaroš, aki kicsiket és nagyokat egyaránt
vár a rimaszombati Városi Művelődési Központban április 12-én, pénteken
17.00 órától megrendezendő koncertjére.
Jegyek 10 eurós áron már kaphatók a helyszínen, a Turisztikai Információs Központban és a Ticketportal hálózatán keresztül.

Május 06.:
Lovagias ügy Koltai Róberttel

Zenés vígjáték 2 felvonásban a salgótarjáni
Zenthe Ferenc Színház előadásában. A főszerepben Koltai Róbert, Vándor Éva és Erdélyi Gábor, az előadást Gaál Ildikó rendezte.
A rimaszombati előadásra május 06-án, hétfőn kerül sor 19.00 órai kezdettel.
Jegyek a Tompa Mihály Könyvesboltban már
kaphatók 10 ill. 12 eurós áron.

Felhívás

Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, 2019
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi
Választmánya társszervezőjével, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel közösen meghirdeti a XXI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált, amely november
07. és 10. között kerül megrendezésre, Szepsiben. Jelentkezni szeptember 30-ig kell a
Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya címén.
A színjátszó csoportok a következő műfajokban jelentkezhetnek: klasszikus színdarab,
népszínmű, esztrádműsor, dramatizált népi játék. Az elektronikus jelentkezési lap letölthető a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, illetve a Fesztivál honlapjáról. Műsoridő
klasszikus színdarabok esetében 120 perc, az esztrádműsoroknál 60 perc. A fesztiválon
nem indulhatnak versenyben azok az előadások, amelyek a Jókai Napok versenyprogramjában sikeresen szerepeltek.
Bővebb információval a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának titkárságán
szolgálnak. Postai cím: Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie, Hviezdoslavová 32,
045 01 Moldava nad Bodvou Mobil: 0905/818 377, e-mail: szepsi@csemadok.sk

Figyelem!

Egy pécsi születésű hölgy, Timkó Éva szeretné megismerni a rimaszombati felmenőit.
Timkó Éva nagyapja rimaszombati születésű
volt. A hölgy Pécsen született, és jelenleg Budapesten él. Jelentkezni a szerkesztőség elérhetőségein lehet.

Gömöri Hírlap
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Gömöri költők a Költészet napján

Április 11-én ünnepeljük a Költészet napját.
Ebből az alkalomból gömöri költők friss verseiből válogattunk

Radics Rudolf
Ethon
egy apró sercegés a torokban
aztán határozott marás a Glisson-tokba
felnyesegeted a lobux dextert és sinistert
kaukázusi ízorgia a szájban
a vena portae szélesre nyílik
már benn kotorsz a mélyedésben
képszakadás
egy tízpróbás herkulesimitátor
keresztüllövi a pericardumzsákod…
nagy zűr a paradicsomban

Csépe Zoltán
Egy kevés pihenés
Alszik szépen a természet,
mi is végre megpihenünk,
és csendes gondolattal
a múló időről elmélkedünk.
Tél, tavasz, nyár s újra ősz jön,
de az új kikelet ismét beköszön.
Soha el nem múló természet
- nagy igazság,
ha másban nem is,
ebben van örök biztonság.

Bettes István
Új árvaság

(Szülőfalumra emlékezve)

Mikor vágyam hazahívott,
Repültem, mint a madár.
Ám semmi sincs, mi rég dívott…
Szatelitek fényeskednek,
S egyen- a határ.
Repce, gizgaz, kukorica,
Napraforgó sárgállik,
Erózió esz itt mindent…
A rög mind porrá válik,
Semmi sem a régi már.
Gyümölcsfáink: emlékek ma,
Nincs eper-, meggy-, birsalmafa,
Hol csiripelt sok veréb.
Egünk kondenzcsíkok szelik,
Szúrva Urunknak szemét.

Danyi Zoltán
Gesztetei dombokon hegyeken

mindenek tetejében az ég mesés íve
kékben szürkében enyhén fehéren
meleget ad fénylő napsugarat és
márciusi virágot sárga derűben, mit
most adott egy fiú egy lány kezébe
mert szerette vidám hangját vadul
ez éltető csobbanás az élet taván
bölcsője lészen hamar e világnak
tenni s késztetve vár minden erőben
álmodni szebbet nem is lehetne
tavasszal......
vallomás van az arany esőben, dicsőn
éltetőn dobban a szív, szeretünk....
változna már minden színesebbre
örvendezve a kikelet rügyben gazdagon
pókhálóban az áldozat rovara pörög
csüngő selyme átvan húzva az ágon
fűzfa virágon szorgos méhek zöme és
hangos délben a táj s mikor madártánc
karnevál kering a nádason, ízesebben
képzeletben több az erő minden jó dolog
valahol kétszeres erdőkön halmokon
a gesztetei dombokon hegyeken tavasz
ad szárnyakat s végtelen reményt....

Juhász Katalin
Porhintés

Keze alatt életre kelnek
a festékből, fahasábokból
ismerős fejek, alakok, palóc szentek,
Szívét makulátlan indíttatás hevíti,
e föld népét s regéit
fiának s majdan unokáinak
átörökíti.
Lehetne máshol is,
vezethetne fölfelé az útja,
de az ágyúdörgés volt ifjúkora zenéje,
nyárfalevél-csillogás a vagyona, pénze,
így lett a magárahagyottság
élő vértanúja.
Körülbámulják, mint Assisi Ferencet,
pulykák, galambok, nyulak, borjak,
a fába lehelt s vászonra bűvölt
tájak, emberek, állatok, házak
szülőföldje rögéhez forrnak.
Kamrája ajtaján esküszegések
pusztító dorongja kopogtatta.
Ismét itt vagyok nála – fáztam,
szomjaztam, s ide hozott a lábam.
úgy állok itt,
mint a túlvilágról visszajáró lélek,
figyelem a mozgó vésőt, a kamrát,
s úgy nézem a kitartás e falatnyi birodalmát,
mint végső kapaszkodó-helyét
a teremtő hit gyökerének.
Hanva, 1974

A huzat végigsöpör a szobákon
felszítva a port. Olyan fajta por ez,
mint pedáns ember lakásában
két hónappal a pedáns ember
halála után. Mindenen szép egyenletesen.
A hűtő szerencsére önmagát jégteleníti,
(nem is tudtam, hogy vannak ilyen hűtők).
Fél doboz háromszögsajt, két deci tej,
a téliszalámi talán ehető még.
Az erkély a galambok birtoka
most és mindörökké,
azokat már el nem hessegetem,
hiszen sokkal előbb voltak itt, mint én,
bár még nincsenek elnevezve.
Nyákos port köhögök fel.
a félhomály kiharap egy darabot
a sarokból, ahol egykor háromlábú
kis asztal állt büszkén, terítővel.

Nagy könyv olvasásába fogtam.
Forgatom lapjait unottan.
Egy nap egy lap. Nem is tudom,
végig mikorra olvasom.
És máig még azt sem tudom,
a végéig hány lap van hátra.
De groteszket szült, gyanítom,
a nagy-regény próba-babája,
s prózát a költészet s buta
komédiát – tragédia;
lett égiből száz földi kép…

A huzat végigcsap az élőkön,
és egy pillanat alatt kisöpri szívüket.
Nem fakadnak sírva a látványtól,
nincs is látvány. Dolgok vannak csak,
egymásra halmozva szépen.
Az elvermelt krumpli alszik a pincében.

S lesem, bár tudom, mi a vég:
A hős egeket ostromolna,
s a fa hegyéből földre száll.
A kis dombon fölröhög lomha
létünk szatírája – a halál.
Garai Gábor fordítása

Janko Jesenský
Az élet könyvéből

Veres János
Itt vagyok ismét

Igó Aladár népművésznek

Napestig a határt járja,
izmait mezei munka nyúzza,
s este hűségesen várja
ecsetje, vésője, kalapács,
enni sem kíván,
szerszámtól roncsolt kézzel
belevág az engedelmes fába,
fölötte pisla lámpa,
körülötte szűk falak,
fején glória-sugarak.

Fotók: Kresnye András

Vaskői Károly
Ábécés történetek
Az Ábécés történetek című
könyv 5-8 éves
gyermekek részére készült.
Nagy Rita szép,
színes illusztrációival
33
verses mesét tartalmaz. A versek
jobb megértését és a gyermekek
szókészletének gyarapítását a
könyv végén megtalálható ritkán
használt szavak szinonima szótára
hivatott szolgálni. A szerző célja,
hogy a kisiskolások ezeken a verseken keresztül a szókezdő összecsengések (alliterációk) által játékos, mesés formában ismerhessék
meg és sajátíthassák el a magyar
ábécé betűit. Ennek elérését hivatott segíteni a betűhöz írott vers,
a képben elrejtett aktuális betű és
a könyv elején fellelhető nyomtatott és írott teljes magyar ábécé kis
és nagy betűinek megjelenítése,
szemléltetése is.
A kötet kapható a Tompa Mi-

hály könyvesboltban.

Összeállította: Herényi Máté Tímea

Vaskői Károly
Ábécés történetek
A, Á
Ágas-bogas ág alatt,
alkony árnya áthaladt.
Akácfának az árnyék,
álmot adó ajándék.

(részlet)

B
Barna bőrű bugris béka,
bambán bámul bogárékra.
Bombabiztos – brekegne –,
Beteg, be van rekedve.
C
Cifra cipő, cilinder,
cingár cincér ciripel.
Cimborája – cicuska –
cipeli a cirkuszba.
Cs
Csitri csóka csicsog- csacsog,
cseverésznek a csillagok.
Cserebogarak csellóznak,
csupasz csigák csúfolódnak.
D
Dínomdánom dirrdongó,
Dézsavárban dáridó.
Darálókar dallamát,
Döngicséli Dönc darázs.
Dz, Dzs
Dzsungelben edz Dzsidás Hodzsa,
telt findzsákra lándzsát dobva.
Ha nem lenne bandzsa Hodzsa,
a bodza dzsúsz – dzsuff – kifolyna.

