Az elmúlt napok
margójára

Több mint 300 résztvevővel huszonhetedik
alkalommal rendezték meg a Tompa Mihály
Országos Versenyt. Gecse Attila felvétele
Részletek a 10. oldalon

Fotó: gecse
A GAS töltőállomás 2 000 € értékű
szimbolikus csekket adományozott április
13-án Rimaszombat Városának a Városkertbe tervezett játszótér felépítésére.
Az ajándékot Rigó László alpolgármester és Szántó István, a Városi Hivatal
elöljárója vette át szimbolikusan Ľuboš
Žinčíktől, a cég marketingigazgatójától.

Ismét virágba borult
a Daxner tér.
Fotó: jdj

Miközben
lassacskán
átvergődtünk a télből a
nyárias tavaszba, Szlovákiában olyan viharos napokat éltünk át,
amilyenre talán nem is
emlékszem. Ján Kuciak
oknyomozó újságíró és barátnője meggyilkolásával elindult a lavina, ami magával rántotta szinte a fél kormányt kormányfőstül, rendőrfőkapitányostul.
Az emberek az utcára vonultak Pozsonytól Homonnáig, s egyértelműen a kormány
tudtára adták, elég volt ebből az arrogáns,
velejéig korrumpálódott társaságból. Hirtelen kiderült, hogy az olasz maffia már a kormánykörökbe is beszivárgott, a mezőgazdasági tárcánál osztogatnak és fosztogatnak, s
a nagypolitikában már érvényesül az elv,
miszerint, ha nem lopsz, akkor a saját családodat lopod meg…

Titkos szavazással döntött a Városi Képviselő-testület a 2018-as Városdíjakról. A május negyedikén
15.00 órától esedékes ünnepi testületi ülésen a Városdíjat a képviselők döntése alapján Pelle Tibor
egykori cukorgyári igazgató, városi képviselő, a
Katolikus Kör elnöke, Daniela Rapavá fotográfus
és Darina Zajacová nyugalmazott tanár veheti át.

Május 4-én és 5-én
tartják a Városnapokat

Rimaszombat Városa május 4-én és 5-én tartja az idei Városnapokat, az előző évekhez hasonlóan gazdag programmal.
Május 4-én, pénteken 10.00 órától Šimko József polgármester nyitja
meg a kétnapos rendezvénysorozatot, ezt követően a Fő téri színpad a
helyi óvodásoké, iskoláké és kulturális csoportoké. De lesz habparty
tűzoltókkal, egy fiatal divattervező, Evka Paprčková divattervező divatbemutatója, műveltségi vetélkedő a második világháború történelmével kapcsolatban, ahogy az idén sem maradhat el a hagyományos
tavaszi vásár. A kétnapos rendezvény csúcspontja a 15.00 órakor a
Városi Művelődési Központban megtartandó ünnepi testületi ülés
lesz, amelyen átadják az idei Város- és polgármesteri díjakat, s amelyen részt vesznek a testvérvárosok küldöttségei is.
A Fő téri színpad elé előbb a gyerekeket várják, 17.15 órától Maroš
Bango énekel, ezt követi 18.15 órától a Szuperdáridó, majd a napot
20.30 órától Samuel Tomečeknek, a szlovák Szupersztár egykori döntősének a koncertje zárja.
Május 5-én, szombaton 09.00 órától countryzenével nyitnak, majd hadijárművek, harci technikák
és egyenruhák bemutatója következik, s a 2018-as városnapokat a Rimaszombati Tánczenekar fellépése zárja. A Városháza Galériában a Rimaszombat és környéke madártávlatból című kiállítás,
a Gömör-Kishonti Múzeumban Karol Pajer antifasiszta ellenállóra emlékező tárlat nyílik, míg a
Városi Galériában Juliana Mrvová kiállítását láthatják.

A nyári napok hirtelen megérkeztével a
forradalmi hangulat is leült kissé, s ismét
visszatértünk a dolgos hétköznapokhoz. S a
munkából van elég, aszfaltozzák az utcákat,
javítják a járdákat, folytatódik a városkert
rendbetétele, s Kurincon is gőzerővel készülnek a nyári idényre. De közeledik május eleje, s itt az ideje, hogy ünnepeljünk.
Május eleje már hagyományosan Rimaszombat ünnepe, május negyedikén és
ötödikén tartjuk az idei Városnapokat,
amelyről nem hiányozhat a tavaszi vásár, a
helyi oktatási intézmények kultúrcsoportok
bemutatkozása, vadonatúj kiállítások és sok
más további attrakció. Május negyedikén a
képviselő-testület ünnepi ülésén átadják a
Varosdíjakat, a polgármesteri elismeréseket, s az emléklapokat mindazoknak, akik
sokat tettek a város fejlődéséért, s akik magukévá tették az egykori amerikai elnök,
John Fitzgerald Kennedy híres tanácsát, miszerint „ne kérdezd, mit tehet a szülőfölded
érted, inkább arra keresd a választ, mit tehetsz te a szülőföldedért”…
Okos és szép szavak, amelyek ránk is teljes
mértékben érvényesek. S az idei Varosdíjasok is azok közé tartoznak, akik nagyon
szeretik Rimaszombatot, amelyet mindörökre a szívükbe zártak…
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Pelle Tibor is városdíjat vehet át

Margitka
Fülledt,
kibírhatatlan áprilisi
nyár van. Több
száz ember búcsúztatja a várgedei temetőben
Margitkát, harmadmagával
együtt egy tragikus baleset áldozatát.

Páko Mária

ifj. Farsang István

Titkos szavazással döntött a Városi Képviselő-testület a 2018-as Városdíjakról. A május negyedikén 15.00 órától esedékes ünnepi testületi
ülésen a Városdíjat a képviselők döntése alapján Pelle Tibor egykori városi képviselő, a Katolikus Kör elnöke, Daniela Rapavá fotográfus és
Darina Zajacová nyugalmazott tanár veheti át.
Tizennégy egyéni és egy csoportos jelölés érkezett
a 2018-as Városdíjra. A hagyományokhoz híven
jelölhettek magánszemélyek és civil szervezetek,
ahogy városrészi bizottságok és a testület mellett
működő szakbizottságok is. A 14 jelölt között voltak ismert és kevésbé ismert nevek is, így jelölést
kapott Tóth Ferenc agrárvállalkozó, a felsővályi
Gemerprodukt szövetkezet elnöke, Szőke István
egykori városi képviselő, a mindössze 27 éves ifj.
Farsang István, a Brit Ásványtani Tudományos
Társaság legifjabb tagja, Jaroslav Bagačka, a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
igazgatója, ahogy Páko Mária énekes-gitáros-tanár is, aki különböző formációival évek óta sikert
sikerre halmoz, s Örömzene Műhelyében jelenleg
is több mint ötven diák tanul.
A díj elnyeréséhez a háromötödös többség, vagyis
minimum 12 szavazat szükséges, s egy-egy évben
legfeljebb hárman kaphatják meg. A titkos szavazás során Daniela Rapavá 16, Pelle Tibor 15, míg
Darina Zajacová 12 szavazatot kapott. Rajtuk kívül 2-2 szavazatott kapott ifj. Miroslav Bitala, Jaroslav Bagačka és Szőke István, míg 1-1 szavazat
jutott Pavol Slížre és ifj. Farsang Istvánra.

Tóth Ferenc

Daniela Rapavá, a helyi Obszervatórium munkatársa, makrofotóival számos hazai és nemzetközi
pályázaton szerepelt sikeresen. A 74 éves Pelle Tibor több ciklusban is volt városi képviselő, 1968
és 1999 között a cukorgyár munkatársa volt, a
kilencvenes években annak bezárásáig az igazgatói posztot töltötte be. 2010 óta a Katolikus Kör
elnöke és a kör által kiadott Olajág című folyóirat főszerkesztője. A három díjazott rangidőse,
az idén a 88. életévét betöltő Darina Zajacová
évtizedekig tanított a város különböző iskoláiban,
de dolgozott a helyi Vöröskeresztben, s a Polgári
Ügyek Testületében is.
Az áprilisi ülésen döntöttek még a Dobšinský utcai Alapiskola tornatermének felújításával kapcsolatos projekthez szükséges 10 százalékos önrészről (107 ezer €), s tájékoztató jelentést fogadtak el
az idei aszfaltozásról. Az önkormányzat mintegy
800 ezer eurót szán az idei aszfaltozásra, ami több
mint 75 ezer m2-t, vagyis mintegy 40 utcát érint,
amelyet a város tartalékalapjából finanszíroznak.
A képviselők döntése alapján leaszfaltozzák a
Vasúti utcát, a Kurincra vezető utat, de a Rimaés a Nyugat-lakótelepen is folytatódnak az utcafelújítások. „Ha ősszel befejezzük az aszfaltozást,
nyugodtan elmondhatjuk, hogy az egész város új
burkolatot kapott” – mondta Šimko József polgármester. Módosították a város általános érvényű
rendeletét is, mivel a városi erdők ismét az önkormányzat igazgatási körébe kerültek.
jdj, fotó: gecse

Nyerjen velünk színházjegyet!
Richard Baer Hitted volna? című komédiájával látogat
Rimaszombatba május 29-én, kedden a budapesti Belvárosi Színház az Orlai Produkciós Iroda felvezetésében.
Az előadás – amelyet Verebes István rendezett, s abban
Hernádi Juditot és Kern András láthatjuk –, 19.00 órakor kezdődik az Incognito Event Organization &Production szervezésében.
A szervezők két jegyet ajánlottak fel a szerkesztőségünknek.
Ha helyesen válaszol kérdésünkre, s válaszát május 11-ig elküldi az elérhetőségeinkre (gomorihirlap@rimavskasobota.
sk vagy 979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.), akkor bekerül a sorsolásba.
Kérdésünk: Melyik budapesti színház tagja már évtizedek
óta Kern András?

Alig két hete történt. Tejfehér köd, a látási
viszonyok gyatrák, de hat órakor indul a műszak. Egy gyors telefon a mesternőnek, kicsit késünk. A Hidegkútról induló autó még
megáll Balogfalán, Várgedében és Feleden,
hogy felvegye a szokásos hajnali utasokat.
Egy műszakban, egy helyen dolgoznak már
évek óta. Egyikük, Eszter kivételével – akinek már unokái vannak –, mindenki apró
gyerekeket hagy otthon. S amíg sokan pár
kilométerről sem fogadják el a felkínált
munkát, bár megtehetnék, ők kisgyerekes
szülőként és több tíz kilométer távolságból is
rendületlenül dolgoznak. Bár alig pár percet
késnek, a gépkocsi vezetője mégis fokozza
a sebességet. Nem akar elkésni. Az utolsó
pillanatban veszi észre az előtte felbukkanó
kisteherautót, próbálja megelőzni, s az ütközést elkerülni. Talán csak akkor tudatosul
benne, hogy már a sorompónál járnak, s előtte a motoros személyvonat. Jobbra rántja a
kormányt, de a balesetet már nem tudja megakadályozni. A vonat letarolja a személygépkocsit, a bal oldalon ülőknek esélyük sincs
a túlélésre, a jobb oldalon ülők megússzák.
Margitka középen ül, őt még kórházba szállítják, de másnapra feladja a halállal vívott
esélytelen küzdelmet.
Gyilkos – mondja felindultan egy hozzátartozó, nemcsak két ártatlan ember halt meg,
de három árvát is hátrahagytak, akik anya
nélkül nőnek majd fel, de az ő két gyermeke
is apátlan árva lett. Van, aki engedékenyebb,
s azt magyarázza, így volt a sors könyvében
megírva, el kell fogadni, hiszen a történteken
úgysem tudunk már változtatni, s ő is keményen megbűnhődött.
Sokan, nagyon sokan vannak Margitka temetésén. Még a kábelgyár koreai főnökei
is eljönnek (akik gyűjtést is szerveztek az
áldozatok árváinak a megsegítésére), de találkozunk a balesetet hihetetlen szerencsével
túlélt Eszterrel is, akinek a lelki gyötrelmet
lesz nehezebb feldolgoznia. Olyanok voltak,
mint a gyerekeim, évek óta dolgoztunk egy
műszakban. S ott haltak meg mellettem –
mondja megrendülten. De annyi baleset történt már ezen az átjárón, miért nincs ott még
mindig sorompó? Lehet, hogy most az sem
segített volna, de talán mégis…
Az élet megy tovább, az idő majd begyógyítja a sebeket, az árvák felnőnek, ahogy
mi, élők is rohanunk tovább. Mire leengedik a koporsót, az ég is üzen. Sűrűn szakad
a szaharai homokeső. Mintha onnan fentről
szeretnének figyelmeztetni bennünket. Nincs
második esély, lassítsunk!
Juhász Dósa János, fotó: Kresnye András

Gömöri Hírlap

Výboch Matúš emlékére

Megjött a jó idő, s rekordgyorsasággal elkészült a Városi Hivatal
fő épületének a hőszigetelése is. Fotó: jdj
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Balogfalán nem voltak még ennyien temetésen. Hömpölyög a tömeg, a szokásához híven késve érkező pap már alig talál parkolóhelyet. Egy 49 éves
fiatalembert búcsúztatnak, aki hosszú súlyos betegség után hagyta itt e földi árnyékvilágot. Výboch Matúš ízig-vérig erdész volt, egy ideig a Szlovák
Erdészet rimaszombati kirendeltségét is igazgatta.
Talán valamikor már írtam róla. Vegyes családból származott, édesanyja magyar, édesapja szlovák volt, s természetesen erdész. Egyidősek voltunk, Várgedébe jártunk alapiskolába, én magyarba, ő pedig szlovákba. Mindkét nyelvet
anyanyelvi szinten használta, ahogy a temetésen a pap is két nyelven mormolja
az imát. Édesapja hivatását, az erdészetet választotta ő is, s a kétezres évek első
évtizedének végén pár évig ő lett a rimaszombati főerdész is. Nagyon szerény
és visszafogott ember volt, a világhálón órákig kerestem róla képet, sikertelenül. Pár évvel ezelőtt édesanyámmal az egykori termőföldünket tisztítgattuk,
s a tavaszi szélben lángra kapott az aljnövényzet. Szerencsére a közelben járt,
kihívta a tűzoltókat, s ha az utolsó pillanatban is, sikerült eloltani a tüzet, így
a közelben lévő erdő nem kapott lángra. Nagyon megijedtünk, s nemcsak a
tűztől, hanem a büntetéstől is féltünk. Maťo – hisz mindenki így hívta –, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
Fejünk felett egy kisrepülőgép köröz, fekete csíkot húz, majd egy nagy csokrot
is a gyászolók közé dobnak a magasból. Maťo óvodás kislánya rohan a csokor
felé, s büszkén viszi az édesanyjának. Anyu, ezt a bácsi dobta le a repülőből
– mondja ragyogó szemekkel. Bár még csak április van, szinte megfojt az orgonaillat, s kegyetlenül éget a koranyári nap. Csak a könnyeket nem szárítja fel.
Juhász Dósa János

Fokozott tűzveszélyre figyelmeztet a tűzoltóság
Aprilis 12-én 13 órakor a SZK Belügyminisztériumának besztercebányai illetékes osztályán Vincze Loránt, a Federal Union of
European Nationalities (FUEN) elnöke, Berényi József és Auxt
Ferenc besztercebányai MKP-s képviselő leadták a Minority Safe
Pack európai polgári kezdeményezés Felvidéken gyűjtött aláírásait. Szlovákiából 68 619 aláírás gyűlt össze, melyből 54 129-et papíron, nyomtatványokon gyűjtöttek és 14 490 az internetes aláírások
száma.

Rendőrségi felvétel

Két hónappal 100. születésnapja
előtt elhunyt Várgede legidősebb
asszonya, Medve Ilona.

Előzetes letartóztatásba
helyeztek Rimaszombatban
egy 21 éves férfit, akit azzal
vádoltak meg, hogy kiskorú
lányokat molesztált.
A gyanúsított 8-10 éves
gyerekeket szólított meg az
utcán, s különböző ürügyekkel magához csalogatta
őket azzal a nem titkolt
céllal, hogy szexuálisan kihasználja őket. Amennyiben
beigazolódik a bűnössége,
akár háromtól tíz évig
terjedő szabadságvesztésre
is ítélhetik.

Rimaszombatba is
megérkezett a szaharai
homokeső.

A rimaszombati Járási Tűzoltóparancsnokság figyelmezteti a jogi és fizikai személyeket, hogy a tavaszi szárazság miatt
az erdős területeken, valamint azokon a
helyeken, ahol könnyen tovább terjedhet
a tűz, szigorúan tilos a tűzgyújtás és tűzveszélyes anyagok égetése.
Minden öntudatos állampolgárt kérnek a
hatóságok, hogy polgártársaik és környezetük épségének megóvása végett szigorúan
tartsák be a jogszabályokat, ugyanis azok megszegése egyrészt veszélyezteti a
lakosság testi épségét, ahogy az erdőgazdálkodásban, de a fizikai értékekben is
komoly, visszavonhatatlan károkat tehet, másrészt a jogszabályok megszegése
pénzbüntetéssel is jár, a magánszemélyek 331 eurós, míg a vállalkozók akár 16
596 eurós büntetést is fizethetnek.

A társasházakban lassan vége a fűtési időszaknak
Hivatalosan mikor van vége a fűtési idénynek? A Gazdasági Minisztérium
rendelete szerint a fűtési idény Szlovákiában szeptember elejétől május végéig tart.
A hőszolgáltatók a fűtést leállíthatják, ha a külső hőmérséklet két egymást követő napon meghaladja a 13 Celsius fokot, valamint ha az előrejelzés szerint
a hőmérséklet csökkenése nem várható. Mindazonáltal, ha a külső hőmérséklet csökken, a Társasházkezelőség hivatalos kérésére a hőszolgáltató folytatni tudja a fűtést. A fűtési idény befejezése után a radiátorokat ne felejtsük el
helyesen beállítani. A szakértők azt ajánlják, hogy a radiátoron a termosztatot
mindenki állítsa be a lehető legmagasabb szintre. Ez csökkenti a szelep kopását és beragadását, valamint meghosszabbítja az élettartarmát. A fűtés leállítása
alatt lerakódások keletkezhetnek a radiátorokban és az új fűtési idény kezdetén
üzemképtelen lehet a radiátor.
Mivel közeledik az éves költségelszámolási határidő, engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt a központi fűtéssel, valamint a meleg és hideg vízzel kapcsolatos szolgáltatásokért járó költségek kifizetésének menetrendjéről.
A Társasházkezelőség a törvény szerint az éves költségelszámolást a szolgáltatásokért a társasházi lakások tulajdonosainak köteles legkésőbb május 31-ig
postázni. Ha a Tisztelt Társasházi Ingatlantulajdonos az éves elszámolásban
eltérést talál, kérjük, legyen szíves minket felkeresni és pontosítani fogjuk az
elszámolást.
Koós Zoltán,
a rimaszombati Lakásigazgatóság vezetője
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„Tót parasztgyerekből magyar úr lettem”

Ezt állítólag maga Szent-Ivány
József jelentette ki magáról, legalábbis Balogh Edgár visszaemlékezése szerint. Igazi polihisztor
volt, az ún. első nemzedék egyik
legkiemelkedőbb képviselője. De
talán ezért ne is lepődjünk meg,
hogy teljesen elfeledkeztünk róla.
Róla is.
Lassan immár száz éve, hogy addig
ismeretlen új viszonyok közé került
Felvidék, bár ilyen országrész sose
létezett, s Erdéllyel ellentétben a
Csehszlovákiához csatolt országrész
nem rendelkezett önálló múlttal,
s azon kívül, hogy túlnyomórészt
magyarok lakták, semmi más nem
kötötte össze a mintegy 400 kilométeres, hosszúkás sávban elterülő
területet. Szinte mindent a semmiből kellett kezdeni, s ehhez bizony
karakteres emberek kellettek, olyanok, akik nem ijedtek meg a saját
árnyékuktól, s a nemzetállamot építő Masaryktól, Beneštől, Hlinkától
és társaiktól. Ezek közé tartozott a
Liptóból Gömörbe költözött SzentIvány József, aki egészen 1941-ben
váratlanul bekövetkezett haláláig
volt a szlovenszkói magyarság meghatározó egyénisége. De ahogy a
rimaszombati származású Törköly
Józsefet (a rimaszombati Via Nova
ICS pár éve tett egy tesze-tosza
lépést felébresztésére), úgy Esterházy Jánoson kívül szinte az egész
első nemzedék egészét elfelejtettük.
Nem kivétel ez alól az ugyancsak
rimaszombati Szombathy Viktor,
ahogy Szilasy Béla, Szüllő Géza
vagy Darkó István sem.
Szent-Ivány József id. Szent-Ivány

Gecse Attila felvétele

József neves magyar földbirtokos,
politikai közszereplő és egy Klimo
Anna nevű szlovák háztartásbeli
eredetileg törvénytelen gyermeke,
s bizony egy Zsár nevű falucskában
Jozef Mikuláš Klimo néven anyakönyvezték. S lám, ahogy Petőfi
pár évtizeddel korábban, Klimo is
ízig-vérig magyar hazafi lett, aki
nélkül bizonyára teljesen másként
alakul a szlovenszkói magyarság
sorsa. Az ezerkilencszázas évek
elején a család Liptóból Bejére költözik, s mintagazdaságot alakit ki.
S mintegy véletlenül részese lesz a
nagypolitikának, a hazai újságírásnak, ahogy az irodalomnak is. Szabadelvű apját követve ő maga is a
liberális eszmék híve, sokat ebédel
együtt Budapesten Ady Endrével,
remek kapcsolatokat ápol Móricz
Zsigmonddal, s igazi liberális lévén
a ma annyira ismeretlen kompromisszumos politika híve. Bár akkor is voltak komoly ellentétek a

A Rimaszombati Kávéház
áprilisi rendezvényének
középpontjában az elmúlt
hetek politikai-társadalmi sokkja, a Kuciak-gyilkosság és az azt követően
kialakult kormányválság
állt. A pénteki beszélgető
est vendége Mózes Szabolcs, publicista és politikai elemző volt, akit a

házigazda Hangácsi István kérdezett.
Az esemény elején a jelenlévők egy perces néma csenddel adóztak a meg�gyilkolt Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és menyasszonya Martina Kušnírová emléke előtt. Hangácsi István bevezetőjében rámutatott, hogy február
Április 15-én Szepsiben, a városi művelődési központ nagytermében került sor az Ex Libris Díjak átadására, a Magyar Művészetért Díjrendszer
díjátadó gálájára. A díjakat Gubcsi Lajos író, az Ex Libris Díj alapító
elnöke adta át a díjazottaknak Dunajszky Gézának, Fuksz Sándornak,
Havasi Józsefnek, a Gömörország folyóiratnak, Icso Valériának és a
Dernői Néptánccsoportoknak, a Kerecsen Motoros Egyesületnek,
Mihályi Molnár László költőnek, Mudi Róbertnek, a Nagykaposi Csemadoknak, a Rozsnyói Csemadoknak, Szabó Ottónak, Szőllős Sándornak
és Zborai Imrének. A díjátadó után Csáky Pál Hit és hűség című darabját láthatta a közönség a Boráros Imre Színház előadásában.

felvidéki magyar politizálásban, s a
másik nagy tömörülés vezetőjével,
Szüllő Gézával nem is igen szívelték
egymást, mégis választások közeledtével mindig meg tudtak alkudni
egymással.
Egy időben Rimaszombat volt nemcsak Gömör, hanem a szlovenszkói
magyarság fővárosa is, itt döntöttek
egy országos magyar lap létrehozásáról is, amelynek a székhelye Prágában lesz. Ennek egyik szerkesztője Darvas János költő is, akinek a
fia, Darvas Iván Kossuth-díjas színművész szintén Bejében született.
„Szent-Ivány József nem hagyott
hátra naplót, életrajzi jegyzeteket,
ezért nagyon nehéz volt a magánéletét feltérképezni” – ezt már a Csillagházban tartott könyvbemutatón
(amelyet a Fundament Polgári Társulás szervezett, s amelynek moderátora Hegedűs Norbert volt) mondja Simon Attila bátkai származású
történész, aki Kis lépések nagy poli-

tikusa címmel Tóth Lászlóval együtt
próbált számot adni Szent-Ivány
József életéről. A Fórum Kisebbségkutató Intézet és Történelemtanárok
Társulása kiadásában megjelent kötet a hiányos dokumentáció ellenére
egészen pazar, s nemcsak egy nagyon színes egyéniség, hanem egy
ma már teljesen feledésbe merült
korszak elevenedik meg előttünk,
aki ha kellett, politikus, ha kellett
túraautós, sakkozó, fürdőtulajdonos
volt, de akár szépíróként is bátran
bemutatkozhatott. Nem mellesleg öt
lány és egy fiú boldog édesapja lehetett (ez utóbbi Ausztráliában híres
entomológus lett, még egy rovarfajtát is elneveztek róla), s a rimaszombati könyvbemutatóra két unokája is
ellátogatott, akiktől megtudhattuk,
hogy a minap elhunyt Barsiné Pataky Etelka is az unokái közé tartozott.
Szent-Ivány József alig 57 évesen,
vagyis nagyon korán, de Simon Attila kissé szarkasztikus szavaival élve,
mégis időben, 1941-ben elhunyt. Így
nem tapadt rá a második világháború sara, viszont sajnálatos módon el
is feledték. „Nem félek kimondani,
hogy Szent-Ivány József jelentősebb
egyénisége a szlovákiai magyarságnak, mint az elmúlt évtizedekben piedesztálra állított Esterházy János, s
nagyon üdvös lenne, ha a gömöriek
és a rimaszombatiak, de a tornaljaiak is újra felfedeznék maguknak.”
Simon Attila Tóth Lászlóval együtt
nagyon sokat tett azért, hogy SzentIvány József visszakerüljön a köztudatba. Most már késői gömöri utódain a sor…
jdj, Gecse Attila felvételei

21-e óta Szlovákia más lett, mint volt. Ez a tragikus gyilkosság megváltoztatta az országot. A Kuciak-gyilkosság után kirobbant botrány – amely
az EU-s támogatások rendszerszintű ellopásáról, egy olasz maffiahálózatról,
egy fotó modellből lett tanácsadóról, Robert Kaliňák volt belügyminiszterről
és Robert Fico volt miniszterelnökről szól – hosszú ideje nem tapasztalt
válságot okozott. Egy olyan felháborodott és elkeseredett tömeg változtatta
meg Szlovákiát, amelyet az 1989-es rendszerváltás óta nem láttunk. Országszerte több tízezren vettek rész a „Tisztességes Szlovákiát Akarunk!” jelszóval meghirdettek tüntetéseken. De hogyan tovább? Mi várható az átalakított
kormánytól és milyen jövő előtt áll Szlovákia? – többek között ezekre is
keresték a választ a kötetlen kávéházi beszélgetés során. A beszélgetés végén
szót kapott Vierka Dankovičová, a rimaszombati tüntetések egyik kezdeményezője, aki elmondta, hogy miként szervezték meg előbb a csendes gyertyás megemlékezést, majd a további demonstrációkat a gömöri városban –
számolt be a rendezvényről Virsinszky Tamás a ma7.sk portálon.

Fotó: Nagy Emese (www.felvidek.ma)

Gömöri Hírlap

A roma gyereket nem lehet mutogatni...?
Van ez a roma telep Rimaszombatban. Dúsa úti lakótelep,
„A telep”, Fekete város, ki hogy
hívja. Autóval elhaladva mellette
az embert nem éppen a vágyakozás érzése fogja el. Nem pont ez
az a hely, ahol szívesen élnénk
és nem is ezek azok az emberek,
akiknek a hétköznapjaiba szívesen bepillantanánk. Vagy mégis?
Két éve, egy véletlen folytán sodort a telepi iskolába az élet. Soha
nem akartam tanár lenni. Egy csupa
roma gyerekekből álló iskolában
pedig pláne nem. Nem éppen ezt
tartottam a pedagógiai hivatás csúcsának. Tele voltam előítéletekkel.
Én is. Mert aki azt állítja, hogy nincsenek előítéletei, az vagy hazudik,
vagy nem mond igazat. Az ítélkezés genetikailag belénk van kódolva. Ítélkezünk minden és mindenki
felett. Mert más, mert szokatlan,
mert kívül esik a mi normáinkon,
a mi komfortzónánkon. De vissza
a telepre. Megbontott falak, helyenként kitört, takarókkal pótolt
ablakok, koszos gyerekek, tétlen
emberek az utcákon. Az ismerősök
kérdőn néztek rám, hogy biztos jól
átgondoltam-e. Nem volt kérdés.
Szeretek nekivágni az ismeretlennek és nem félek a kihívásoktól.
Ebben pedig volt kihívás bőven.
Láttam már néhány különös „vidéket” életem során. Olyat, ahol a
hegyoldalból luxusvillák nőttek ki,
és olyat is, ahol a kisgyerekét szoptató anya mellett autóval elhaladva
az asszony az ablakon át próbálta
betenni hozzánk a gyerekét. Meglepő, szélsőséges helyzetek, de
ijesztőnek semmiképp sem mond-

hatók. Más világ, más állapotok,
más mentalitás. Pont ezt a másságot érzem a telepre lépve nap mint
nap. És a más nem feltétlenül rossz.
Mert vannak az életben olyan helyzetek, amikor nincs választásunk.
Belekényszerülünk egy állapotba,
amiből vagy megpróbáljuk kihozni a legjobbat, vagy egyszerűen
lehúzzuk a rolót. Igen, van, aki a
roló lehúzása mellett dönt. Akinek
egyszerűbb nem iskolába küldeni a
gyerekét, pedig csak az út másik oldalára kellene átjönni, mert így kényelmesebb. Van, akinek egyszerűen csak nem számít, hogy annak az
egy, kettő, esetenként tíz gyereknek
mi lesz a sorsa, mert a gyerek men�nyiségéből származó családi pótlék
miatt szülte. „Hogy ki legyen a
létszám.” De ott a semmiképp sem
elhanyagolható másik oldal. A szintén nem luxus körülmények között
élő család tehetséges gyerekei, ahol
a szülő, bár nincs felsőfokú végzettsége, sőt talán középfokú sem,
de felismeri, hogy amibe érdemes
fektetni, legyen az energia, pénz
(lehetőségükhöz mérten), idő és

Kovács Magdával találkoztunk
1964 óta április 11-e József Attila születésnapja
a magyar költészet napja. Évről évre változatos
rendezvényekkel tisztelgünk e napon a magyar
líra előtt, előadóesteket,
író-olvasó találkozókat,
versmondó maratonokat,

könyvbemutatókat szervezünk.
Iskolánkban a reggeli áhítaton kezdtük az ünneplést. A VII.O osztály
diákjai rövid zenés-prezentációs formában emlékeztek meg József
Attiláról, majd a magyar órákon diákjaink versmaratont tartottak.
A napot azonban Kovács Magda író látogatása koronázta meg, aki
nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat, és egy nagyon élvezetes, tartalmas, szórakoztató író-olvasó találkozóban volt részünk.
Az írónő beszélt írói indulásáról, íróvá válásának folyamatáról, az
írás szépségeiről, író- és költőtársakról, példaképekről, a költészetről általában, a költészet aktualitásairól, meséiről, ihletforrásairól.
A beszélgetés végén pedig felolvasta férje, a költő Bárczi István
egyik versét, akinek szintén ezen a napon, április 11-én volt a születésnapja. Biztatta a fiatalokat, hogy olvassanak sokat és merjenek
alkotni, mert az olvasás és az írás inspirál, s az irodalomnak igenis
van jövője. Kovács Magda beszélgetőpartnere Gál Laura (3.G) volt.
		
Tompa Mihály Református Gimnázium

hit, az a gyermeke. Az a gyermek,
aki gyémánttal a torkában született
és aki előbb ütötte a ritmust, mint
járni tudott volna. Mert, ha máshoz sok esetben nem is, a zenéhez
igenis értenek a romák. És a tehetséget kötelesek vagyunk szülőként,
pedagógusként, emberként ápolni,
gondozni, fejleszteni és támogatni.
A telepi gyerek hangja messzire elhallatszik. A Barkóságig is, ahol különösen odafigyelnek rá, hogy a kisebbség is hallassa a hangját. Ahol
nem csitítják el és rejtegetik a roma
gyereket, hanem színpadra állítják
és szerepeltetik. Gesztetében többségben élnek a romák. Az iskola
diákjainak nagy százaléka is roma.
Ez a tény azonban egy pillanatig
sem hátrány. Szoros és hatékony az
együttműködés a község vezetése
és az iskola igazgatósága között.
A szervezési készségük vitathatatlan, így rendszeresen szerveznek olyan rendezvényeket, ahol a
gyerekeké a főszerep. Nem csak a
sajátjaiké, hanem azoké a környékbeli gyerekeké is, akiknek vajmi
kevés jut a szereplés és az elismerés
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élményéből. Amikor meghirdették
az idei Csillag születik versenyt,
nem volt kérdés, hogy „csokorba
szedem” a gyerkőceimet és megmutatjuk a gesztetei színpadon, mit
is tudnak a telepi gyerekek. Hogy
boldogok voltak, lelkesek és türelmetlenek, mondanom sem kell.
S hogy az út a cél, nem csak képletesen értendő. Élmény volt minden
kilométer, amíg eljutottunk a tett
színhelyére. Arról, hogy milyen a
hangulat a gesztetei Csillag születik-en, nem fogok írni. El kell jönni, meg kell nézni, ki kell próbálni.
Annyi biztos azonban, hogy amikor
a gesztetei lányok mikrofont fogtak a kezükben és felcsendültek a
hamisítatlan roma nóták, egy kultúrháznyi gyerek tapsolt, sikongott
és került önkívületi állapotba. Vagy
amikor a Tompa Mihály Alapiskola
diákja Kökény Attilától énekelt, az
valódi libabőr volt, katarzis. Abafalva, Ajnácskő, Almágy, Bátka,
Egyházasbást, Feled, Rimaszombat, itt mindenhol teremnek tehetségek, akiket nem csak meg lehet
mutatni a nagyvilágnak, de meg is
kell.
Hát erről szól ez… kinyitni egy
kicsi szegletét a világnak, hogy
rálátást engedjünk az új dolgokra.
Felépíteni a „lehetőség színpadát”,
mert a gyémántok a fényben ragyognak igazán és nem a szőnyeg
alá seperni a hátrányosságokat, hanem kiemelni az előnyöket és élni
minden adandó lehetőséggel. Mert
ők is megérdemlik.
Ui.: És hogy hogyan szerepeltek a
telepi gyerekek? Naná, hogy elhoztuk az első helyet.
Végh Barbara

Auschwitzban jártunk
Április 16. és 18. között a Tompa Mihály
Alapiskola nyolcadikos és kilencedikes
tanulói rendhagyó történelemóra keretében Lengyelországban jártak. Iskolánk
2010-től rendszeresen szervez tanulmányi kirándulást Auschwitzba a 8. és a 9.
évfolyam diákjainak.
Első utunk a Szepes megyei Kakaslomnic
településre vezetett, ahol az Alexandriai
Szent Katalin templomban megtekintettük a Szent Lászlóról szóló gótikus freskókat, amelyeken a kunokkal harcolt.
A freskókat 1957-ben fedezték fel. Utána felkerestük Wadowicét, ahol Karol
Wojtyla, vagyis II. János Pál pápa született. Kirándulásunk Auschwitz-Birkenauban folytatódott, amely az emberiség ellen elkövetett egyik legszörnyűbb gaztett
helyszíne. Másnap Krakkót kerestük föl. Jártunk a Rynek Gownyj-pn, Európa
legnagyobb főterén; a Wawel székesegyházban, amely a lengyel királyok koronázási helyeként szolgált; megkerestük Báthori István és Hedvig sírját. Felemelő
érzés volt itt elénekelni a magyar himnuszt. A Mária-templomban láthattuk Európa legnagyobb gótikus oltárát. A tértől csak egy ugrás választott el bennünket az egyetemi negyedtől, amelyben Közép-Európa második alapítású egyeteme, a Jagelló Universitas található, amelyet Nagy Kázmér alapított 1364-ben.
A Bracka utcában láthattuk azt a házat, amely a középkorban a magyar diákok
otthona volt. Krakkói városnézésünket a zsidó negyed, a Kazimierz látogatásával zártuk, ahol Steven Spielberg Oscar-díjas filmjét, a Schindler listájának egyes
részeit is forgatták. A harmadik napon a következő állomásunk a wieliczkai sóbányába vezetett, amely az UNESCO Kulturális Világörökségének része tele magyar
legendákkal.
Tompa Mihály Alapiskola

hu.rimavskasobota.sk
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Szomolai Tibor könyvét mutatták be Rimaszombatban
1999 március 25 – egy nap, amely
megdöbbentette a még annyira
szívós és már flegma szlovákiai
közvéleményt is. Dunaszerdahelyen, a Fontána étteremben lemészárolták a Pápay klán tíz tagját.
Az idáig vezető utat, a maffia és
politika összefonódását mutatja
be Szomolai Tibor új regényében,
amelyet az Esték a Gömöri Hírlap
sorozat keretében mutattak be a
Három Rózsa Kávéházban.
Meglepően sokan voltak kíváncsiak
Szomolai Tibor harmadik regényének a bemutatójára, amely viszonylag váratlanul született meg. A hatalmas sikert aratott Felvidéki saga és
Fáklyavivő után Szomolai a romákról tervezett regényt írni, amelyből
mintegy 150 oldalnyi elkészült, de
aztán a szerző „cigányútra” tévedt,
s helyette eszébe jutott egy régi történet. 1999 március 24-én megszületett a fia, s mivel akkor Dunaszerdahelyen volt, a barátaival elmentek
a nagy eseményt megünnepelni a
helyi Fontána étterembe, ahol csak
az emeleti részen volt szabad hely.
Itt főztek a legjobban, s ugyancsak
kellemes emlékekkel hagyták ott az
éttermet. Másnap ugyanott már a
kalasnyikok játszották a főszerepet.
Szomolai regénye két szálon fut, s
az egyes fejezetek az egyes éveket

jelölik, vagyis
a rendszerváltástól a kétezres
évekig. Olvasói
kérdésre
a szerző jelzi
is, hogy nem
foglalkozott a
későbbi évekkel, el is varrja a szálakat,
s nem igazán
tudja megítélni
azt sem, vajon
milyen hasonlóságok lehetnek Vladimir Mečiar
és Robert Fico uralkodása között
(azonkívül, hogy például mindketten őrülten vonzódtak a telt keblű,
szőke démonokhoz). A regény hősei
politikusok és maffiózók (előbbiek
közül a mindenható Mečiar mellett
Ivan Lexa titkosszolgálati főnök
és egy meglehetősen különös utat
bejárt gazember, Jaroslav Svěchota jelenik meg a regény szereplői
között, a maffiózók közül a prímet
Vida Tamás egykori maffiavezér és
a Pápay klán viszi), megismerkedhetünk a kilencvenes évek sok-sok
maffiamódszerével, így például a kis
holland rablással, ahogy azt is megtudhatjuk, kik voltak azok a fehér
lovak, akiknek látszólag állt a zászló
eleinte. A dunaszerdahelyi maffia

A hónap műtárgya –
bányászati monográfia
A Gömör-Kishonti Múzeumban május műtárgyává egy 1907-es
bányászati és kohászati monográfiát választottak. A kiállított kötetet május végéig lehet megtekinteni.
Gömör és Borsod vármegyének bányászati és kohászati monográfiája – első
rész: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati
monográfiája – ezt a címet viseli a kötet,
amely Borsod és Gömör (Miskolc, Ózd)
gazdag bányászati és kohászati hagyományait ismerteti – tájékoztatta lapunkat
Iveta Krnáčová, a Gömör-Kishonti Múzeum könyvtárosa. A kötet kiadója az Állami Bányászati és Kohászati Egyesület
Borsod-Gömöri területi Választmánya
volt, s azt Eisele Gusztáv, a kiadó titkára
állította össze. A kötet magyar nyelven íródott, s 1907-ben Selmecbányán nyomtatták ki. A kötet bőségesen foglalkozik Gömör-Kishont és
Borsod bányászatával, de a régió vízgazdálkodásával, a mineralógiájával és a közlekedési viszonyaival is. A monográfia 74 fekete-fehér
fotót, mellékleteként pedig 48 műszaki rajzot. A kötetet a kiadó Andrássy György (1797–1872) emlékének ajánlotta, akinek nagy szerepe
volt a gömöri bányászat és kohászat kialakulásában. Ő hozta létre a
dernői vasművet, s kezdeményezője volt a gömör-kishonti vasútvonalak kiépítésének. A Bánréve–Pelsőc–Rozsnyó–Dobsina és a Feled–
Tiszolc szakaszt végül a gróf halála után, 1874-ben fejezték be.

kiemelkedően sikeres kapcsolatokat ápolt a pozsonyi alvilággal,
így Miroslav Sýkora vagy Mikuláš
Černák bandáival, de ahogy szokták
mondani, eljött az idő, amikor már
nem fértek el egy szemétdombon, s
elkerülhetetlenné vált a leszámolás.
Szomolai gömöri vonatkozásokról
is beszámol, kiderül, hogy kerül
Lexa birtokába a gömöri malom,
de ugye a dunaszerdahelyi alvilági
bandának voltak gömöri származású
tagjai is. A leszámolás megtörtént, a
maffiózók többsége már örök álmát
alussza hatalmas márványoszlopok
árnyékában. Félsz? – kérdezem, s
nem tagadja, hogy sokan óva intették a regény megírásától, például
az édesanyja, de hangsúlyozza, a
kilencvenes évek illetve a regény

főszereplőinek nagy része már fogatlan oroszlán, mint például Mečiar, az egyetlen, akitől tartott-tart, az
Ivan Lexa, bár ő inkább az aljas módon megszerzett vagyona megtartásával van ma elfoglalva.
Szomolai Tibor öt éve jelent meg a
szlovákiai magyar irodalomban (van
ilyen egyáltalán?), s látván a hazai
kiadók teljes közönyét és tehetetlenségét, úgy döntött, hogy maga veszi
kezébe könyvei kiadását és terjesztését. Pántlika, Hrapka Tibor figyelemfelkeltő borítói, több mint 300
könyvbemutató, s ennek eredményeként több mint 15 ezer példány.
A Felvidéki saga eddig 11 ezer példányban kelt el, bár Magyarországra
betörni nem tudott, s maga A klán
is háromezer eladott példánynál jár
már. Szomolai szeretne eljutni a külföldi piacra is, már tárgyal A klán
német nyelvű kiadásáról is, de van
ígéret angol változatra is. „1994:
A demokrácia a következő négy évre
távozott az országból” – írja a szerző
regényében. Február 20-án Szomolai Tibor Nagymácsédon mutatta be
A klánt. Másnap ugyanott megölték
Ján Kuciak oknyomozó újságírót és
a kedvesét. Bizonyára mindez kizárólag a véletlen műve, hisz maffiózók ma már nem léteznek…
jdj, fotó: gecse

Játsszon májusban is a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Megjött
a
nyárias idő,
de elbújva a
szoba hűvösébe, nincs jobb
alkalom kézbe venni egy
jó
könyvet.
A rimaszombati
Tompa
Mihály
Könyvesboltban most is bőséges
a választék, már a nemrég lezajlott 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál újdonságai is
megtalálhatóak a boltban.
Áprilisban arra voltunk kíváncsiak,
ki is volt az a gömörpanyiti származású, jeles hazai magyar költő, aki
József Attilával és Márai Sándorral
egy napon, április 11-én született,
Tornalján élt, tanított, s a minap
Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész
is szeretettel emlékezett róla. A helyes válasz természetesen Bárczi
István volt. Sorsolással tíz eurós
könyvutalványt nyert Kováčik
Ilona rimaszombati olvasónk, aki
nyereményét a könyvesboltban vásárolhatja le.

A Tompa Könyvesbolt áprilisi eladási listája:
1. Borsa Brown: A férj prostija
2. Dan Brown: Eredet
3. Szabó Péter: Válaszd a boldogságot
4. Danielle Steel: Veszélyes játszmák
5. Lőrincz L. László: Kegyetlen
csillagok
6. Alyssa Palombo: A velencei
hegedűs
7. Carlos Ruiz Zafón: Lelkek
labirintusa
8. Karen Kingsbury: Napkelte
9. Grandpierre K. Endre-Grandpierre Attila- Blaskovics József:
Tárih-i Üngürüsz
10. Színia: Gyógyulj meg magyarul!
Májusi játékunk: Május 23-án
lenne 95 éves a szlovákiai magyar
költészet jeles alakja, aki elsőként
jelentkezett verseskötettel a második világégés után. Pelsőcön született, a helyi alapiskola is az ő nevét
viseli, lánya újságíró, fia neves zenész. Ki ő?
Válaszaikat május 11-ig e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) vagy postai úton (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.) várjuk.

Gömöri Hírlap
Az iskolaügyi miniszter újabb
rangos elismerését vehette át
Pozsonyban az Arany Csapó
(Zlatá klapka) országos
filmfesztiválon Matej Kováč, a
Magán Szakközépiskola diákja.
Az idén 10 kategóriában 112
filmet neveztek be a versenybe,
s Matej Kováč a verseny fődiját
szerezte meg, immár második
alkalommal. A győztes mű Fábián Vilmos egykori középiskolai
és múzeumi igazgató tragikus
életútját mutatja fel.
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Április nyolcadikán ünnepelték a Romák nemzetközi napját, amelynek
keretében Feleden ismét megrendezték a roma ételek főzőversenyét, míg
a rimaszombati Magán Konzervatórium diákjai előbb Pozsonyban léptek
fel, majd a perjései és rimavarbóci közösségi központokkal közösen idehaza adtak együttes kultúrműsort.

A Szlovák Tudományos Akadémia mellett működő Szlovákiai Régészeti
Társaság díját vehette át Alexander Botoš, a Gömör-Kishonti Múzeum
munkatársa sokéves kutatásaiért és publikációs tevékenységéért.

A kassai Thália Színház idei évadának negyedik nagyszínpadi előadása
Martin McDonagh fekete komédiája, a Leenane szépe volt, amelyet a
társulat már 2010 januárjában is bemutatott. Az új változatot Bérczes
László rendezte, s az előadásban a vénasszonyt játszó Szarvas József mellett találkozhatunk Ollé Erikkel, Habodász Istvánnal és a kálosai Varga
Anikóval is. Az előadást májusban 6-án 15.00 órától, 9-én 10.00 órától és
19.00 órától, 10-én és 29-én 19.00 órától láthatják.

Rimaszombat és Nagybalog után immár saját iskolájában, Tornalján, a
Szakközépiskolában láthatóak Kresnye András bécsi hangulatképei.
A tárlat május végéig tekinthető meg.

Simon Attila, Bátka község díszpolgára tavaly díjat alapított, amellyel
évente elismeri a helyben dolgozók munkáját. A „Bátkáért” díjat első
alkalommal a Százszorszép énekkar vehette át.

Budapesten a Millenárison 25. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi
Könyvfesztivált, amelyen az idén is találkozhattunk gömöriekkel és nógrádiakkal. Az elsőkötetes szerzők mezőnyében Szlovákiát a losonci Jakub
Juhás képviselte, akinek a művét Pénzes Tímea fordította magyarra, de
találkozhattunk a Tompa Mihály Könyvesbolt vezetőjével, Imrecze Évával, ahogy Szomolai Tiborral is. A Scolar Kiadó pedig a szintén gömöri
származású Ferdinandy György új kötetét (Vadnyugati origó) jelentette
meg.
Összeállitotta: jdj, fotó: Bene Judit, Michal Maďar, Lovas Róbert és a szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Május 04.: Karol Pajer antifasiszta
ellenállóra emlékeznek
A Városnapok alkalmával május negyedikén,
12.30 órától új tárlattal
jelentkezik a rimaszombati
Gömör-Kishonti
Múzeum is. A Karol
Pajer – a fasizmus elleni
harc hőse címet viselő
tárlat a klenóci származású tanitónak, katonának, antifasiszta ellenállónak állít emléket,
aki gyerekek százait
mentette meg, s aki Franciaországban Pinols városa közelében vesztette
életet a fasisztákkal vívott harc során.
A tárlat augusztus végéig látogatható.

Május 04-06:
Majális Egyházasbáston
Május első hétvégéjén háromnapos majálisra (május 04–06.)
várják Egyházasbástra (Hősök tere–Kultúrház–Pogányvár Fogadó) mindazokat, akik
szeretnének kikapcsolódni, s
ehhez a nívós szakmai előadások és őstermelői piac mellett a
Ramses és a Rómeó Vérzik
Május 4. (péntek) – 18.00: Böszörményi István – Észak-Nógrád népi építészete és laķáskultúrája (Házépítés Óbástban
1929-ben)
Május 5. (szombat)
10.00: Őstermelői piac
19.00: Rómeó Vérzik rock-koncert – előzenekar: Ramses (Ajnácskő–Balogfala)
Az ICS Medvesalja jóvoltából
napközben bográcsfőző verseny,
helyi fellépők műsorai és gyerekprogramok színesítik a napot.
Május 6. (vasárnap)
08.00–16.00: Pogányvártól Ajnácskőig a Hazajáróval – Gyalogtúra Kenyeres
Oszkárral és Jakab Sándorral

Henri de
Toulouse-Lautrec

grafikái Salgótarjánban
A modern plakátművészet megalapozójaként és Párizs mítoszának megteremtőjeként is ismert francia Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) grafikáiból
nyílt kiállítás Salgótarjánban.
A Kesauri-gyűjtemény eredeti műveit a
lengyelországi bemutatkozást követően
először a nógrádi megyeszékhelyen láthatja a magyar közönség. A Belle Époque
krónikása című tárlat augusztus 16-ig látogatható a Dornyay Béla Múzeumban.
Hirdetés:
Albérletet keres Rimaszombatban egy nem dohányzó, absztinens nyugdíjas.
Tel.: 0940/87 22 63 				
GZ-35/18

Május 04.:
Találkozások
a Ganevia
Galériában
A rimaszombati Városnapok
keretében május 04-én, pénteken 17.30 órától a Városi
Művelődési Központban található Ganevia Galériában
nyílik az Art Matehorn VyP
Gallery Találkozások II. címet viselő képzőművészeti
tárlata, amely május 25-ig
látogatható.

Május 15.:
Az édesanyákat köszöntik
Anyák napja alkalmából Rimaszombat
Városa a Szlovákiai Nők Uniója Kerületi Szervezetével közösen május 15én, kedden 15.00 órai kezdettel anyák
napi ünnepséget szervez a rimaszombati Városi Művelődési Központban.

Június 01.:
Edda Művek és a Republic
a JúniusFeszt műsorán
Alig egy hónap, s
eljön az év legzsúfoltabb napja a Via
Nova ICS jóvoltából. Június elsején,
a nemzetközi gyereknapon már 16.00
órakor
megnyitja
kapuit a rimaszombati
szabadtéri
színpad, ahol a Júniusfeszten a legkisebbektől kezdve
mindenki megtalálhatja a számítását.
Lola, Edda Művek
és a Republic várja a
közönségét.
A rendezvény gyermeknappal kezdődik
a legkisebbek számára, akiknek 12 éves
korig ingyenes a belépés. A zenei előadást
Magyarország egyik
leggyönyörűbb és legkellemesebb hangú énekesnője, Lola nyitja 17.30 órakor. Ezután következik,
amire még nem volt példa: dupla nagykoncertet ad a Republic és az Edda
művek 2x2 órában. Most mindenki eldöntheti az örök kérdésre a választ,
melyik az elmúlt 50 év legjobb magyar zenekara. Itt azonban nem ér véget
az est, ugyanis Bárány Attila egy nyárnyitó afterpartyval zárja a fesztivált.
Jegyek elővételben 12 euróért már kaphatók (Rimaszombatban és Tornalján
a Tompa Mihály nevét viselő könyvesboltokban, Rozsnyón a Turisztikai Információs Központban, Füleken pedig a Democolorban), a helyszínen pedig
15 euróba fognak kerülni.
A Gömöri Hírlap a fesztivál médiapartnere

Gömöri Hírlap
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Áprilisban sem pihennek városunk és a régió sportolói, s több-kevesebb sikerrel járják a versenyeket. III. ligás futballistáinknak továbbra sem
megy a játék, s egyre messzebbre kerül a feljutás, I. ligás tekézőink viszont feljutottak az extraligába, úszóink idehaza harcoltak ki 16 érmet, míg
a chanbaristák Trencsénben, a taekwondósok a kárpátaljai Ungváron gyűjtötték az érmeket.

Miután két éve megnyílt a felújított tekéző, a klub vezetősége többek között azt a célt tűzte ki maga elé, hogy két éven belül szeretnének feljutni az extraligába. A terv sikerült, s az A csapat jövőre már a legfelsőbb osztályban szerepelhet. A sikert az alábbi versenyzők harcolták ki: Milan Kojnok, Janka
Turčanová, Miroslav Rábely, Róbert Šmatlík, Pavel Paulečko, René Király, Ivan Vanek, Otakár Dudáš, Július Sendrei, Ladislav Topor és Mária Toporová.
Fotó: gecse

Trencsénben rendezték meg a chanbarázók ligájának (SACHAN) első
fordulóját, amelyen 10 szlovák és cseh klub mintegy 60 versenyzője
mutatkozott be. Rimaszombatot ezúttal hat chanbarista képviselte, akik 11
érmet és egy abszolút második helyet szereztek. A legkisebbek (6-9 évesek)
mezőnyében Lukáš Černák szerepelt a legjobban, aki két ezüst-, s egy
bronzérmet szerzett. A 10-13 évesek között Dávid Laura két aranyat, s egy
ezüstöt, míg Lukáš Kurek két ezüstöt gyűjtött be. A felnőttek között ezúttal
is remekelt Figei Tibor, aki két arany- s egy ezüstérmet szerzett, s harcban
volt az abszolút bajnoki címért is, de nagyon szoros küzdelemben végül 2:1
arányban alulmaradt cseh versenytársával szemben. A 10 klub versenyében a Falcon a második helyen végzett.

Április 14-én és 15-én Rimaszombatban, a fedett uszodában rendezték
meg a Barátság Kupa 7. évfolyamát, amelyen 245 úszó vett részt, a hazaiak mellett Szerbiából, Csehországból és Lengyelországból is érkeztek ifjú
reménységek. A hazaiakat a rangos megmérettetésen 27 úszó képviselte,
akik összesen 16 érmet szereztek. Ela Valachová mindhárom medálból
egyet-egyet gyűjtött be, Sofia Klementová négy arannyal és két ezüsttel,
Kristína Repková egy ezüsttel és három bronzzal, Linda Skruteková egy
bronzzal, míg a fiúk közül Martin Tengler két bronzéremmel zárta a versenyt – számolt be a versenyről Klement László, a klub elnöke.

„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.” – akár ez a Szent-Györgyi Albert-idézet is lehetett volna az idei Föld napja rendezvénysorozat mottója, amelybe
sok-sok iskola és civil szervezet bekapcsolódott. „Szemeteltek” a Medvesalján, s a régió szinte összes iskolájában, amelyekben felhívták a figyelmet a Föld
védelmének a fontosságára.
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Bari Szabolcs és a Csillagvirág hatalmas sikere
201-150-27 – ez a három szám köti össze a 2018-as
Tompa Mihály Országos Versenyt Rimaszombatban. Na, és persze több mint 300 résztvevő, nívós kísérőrendezvények, valamint Benkő Géza (hiánya).
Amíg az első nap az ünneplésé és az emlékezésé
volt, addig a péntek és a szombat már a versenyé.
S idén nem maradtak el a gömöri sikerek sem, az
uzapanyiti Bari Szabolcs megnyerte a kategóriáját,
a Csillagvirág pedig immár hatodszor lett aranysávos (ami az idén harmadik helyet jelentett). Rimaszombat Város díját Demko András vihette haza
Nagyidára.

ságáról beszél köszöntőjében, Ujváry Mária pedig a
Tompa-kultuszról. Mert az van. Szerencsére. Ahogy
Kovács Tamás szignálja is. Kulcsár Tibor-díj viszont
nincs. Szerencsére Kulcsár Tibor-díjasok szép számmal.

Fotó: homoly (www.felvidek.ma)

Fejtsük meg a fent idézett számokat. Tompa Mihály
201 éve született, 150 éve halt meg, s immár 27. alkalommal ment fel az a képzeletbeli függöny a Tompikán,
ahogy kedélyeskedve sokan a mai napig nevezik. Kamenár Évának és Bárdos Gábornak legyen hála, azóta
ugyan sok víz lefolyt már a Rimán, de a Tompika (ha
időnként neveket változtatva is) maradt, s a Kárpát-medence legnépesebb rendezvényévé nőtte ki magát.
A 27 év alatt új kategóriák (megzenésített versek, lírai
színpadok) is beépültek a programba, megsokszorozva
a szervezők gondjait, hiszen szálláslehetőség az nem
lett több. De ezt a szervezők még mindig megoldották.
A lényeg úgyis a szavak. Ahogy a galántai Paradigma a
megnyitón énekelte Juhász Gyula halhatatlan 1934-es
sorait: „Szavak, csodálatos szavak.//Békítenek, lázítanak.//Eldöntenek egy életet,//följárnak, mint kísértetek.”

Tompa Mihály új helyen, új köntösben, a régi hűséggel, szemerkélő esőben Galáris-dallamokkal, Ikarosz
szellemében köszönti maroknyi hívét, akik ezt koszorúkkal hálálják meg, s már mindenki vonul, valósággal
berobban a művházba (ahol például Csirmaz Mikós
városi főellenőrrel technikusként futunk össze). Olyan
jó ugyanis találkozni. „Szárnyalnak, mint a gondolat,//
görnyedve hordnak gondokat.//Világokat jelentenek,//
meghaltál, ha már nincsenek.//Dalolnak és dadognak
ők,//gügyögnek, mint a szeretők.//Ölnek és feltámasztanak://szavak, csodálatos szavak” – s közben emlékezünk, Benkő Gézára, aki két éve még itt adott számot a
csehszlovákiai magyar létről, hogy váratlanul, csak úgy
szótlanul, búcsú nélkül átadja a terepet a szerző jelenlétében Soóky László újabb monodrámájának és Lajos
Andrásnak. De találkozunk Janikovszky Évával, előbb
egy alkalmi kiállításon, másnap pedig már a színpadon,
hisz örökzöld kérdés volt és marad is, kire is ütött ez a
gyerek. Ahogy itt volt velünk – ha csupán egy szöveg
erejéig is – Varró Dániel, Jónás Tamás, Tőzsér Árpád,
Dragomán György, Lackfi János, Erdős Virág és a szintén rimaszombati Bogyó Noémi, akinek az írásaiból
készült összeállítás első helyet ért a kassai KGSzT-nek.

PÁKO MÁRIA 60!

Tudom, hogy
ez a szám
nagyon nem
illik a névhez, de hát
úgyis mindenki annyi,
amennyinek
érzi magát.
Talán nem
véletlen, hogy még a csapból, így
a Gömöri Hírlapból is ő folyik. Ismét aranysáv a Tompa Országos
Versenyen, meg nem kapott városdíj, Iskolai utcai Kollégium, Slávici na ulici, Speciális Alapiskola
és Speciális Szupersztár, Gömöri
gyöngyszemek, Andornaktálya,
Salgótarján (s nem igen van már
olyan települése a régiónak, ahol
ne járt volna gitárjával és diákjaival), de sorolhatnánk Pákoland további állomásait. De amit ő ennél
fontosabbnak tart, a „gyerekei” és
közönsége határtalan szeretetét.
Nem egyszer írtam már róla életrajzi jegyzeteket, ezért most ezt nem
teszem. Erre a parányi helyre el se
férne. De azért gitárgyűjtemény,
gömöri költők megzenésített versei,
sok-sok csoport (Tompa Virágai,
Csillagvirág, Ütős Ötös), Balog József, Örömzene Műhely – s mindez
PÁKO MÁRIA – így csupa-csupa
nagybetűvel. Ő az, aki minden tettével folyamatosan bizonyítja, hogy a
zene világokat és embereket hozhat
össze, abszolút hallástalanok és világvégi putriból érkezett roma gyerekek is könnyes szemmel lépnek
le a színpadról egy-egy örömmel
előadott produkció után, s a gömöri
költők – legyen az (Tompa Mihály,
Pósa Lajos, Radnóti Miklós, Bettes
István, Vörös János, G. Kovács István vagy Győry Dezső) – is nagyon
jó kezekbe kerültek.
PÁKO MÁRIA élete a zene, a gitár, a gyerekek. Vagyis mindaz, ami
Pákoland alapító okiratába belefér.
Az Isten éltesse nagyon sokáig
mindannyiunk épülésére!
Juhász Dósa János

S a nagy találkozások. Ugyanis minden évben ez az
egy hely a biztos pont. Tóth Sándor az anyanyelv,
Rigó László a hely, Rigó Konrád az élmény fontos-

S a végére egy kérdés, amely tíz eurós könyvutalványt ér: Melyik évben kapott Kossuth-díjat Janikovszky Éva?
Juhász Dósa János, Gecse Attila felvételei

