Az elmúlt napok
margójára

Fotó: amb

Fotó: amb
Nyakunkon a nyár, befejeződött a tanév, kezdődik a szabadságolási időszak.
Megnyitotta kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, amelyen az első bátor fürdőzőket is lencsevégre kaptuk. Šimko József polgármester fogadta a 2017/2018-as
tanév legeredményesebb diákjait, köztük Szaniszló Dánielt, Csank Mátyást,
Maksi Sámuel Richárdot, Szajkó Romant és Nagy Gergőt.

Fotó: amb

Fotó: murárik

Tavasszal megnyertük, június végén ünnepélyes körülmények között átadták a
Városkertben a Žihadielko pályázatán nyert játszóteret, amelynek szimbolikus kulcsát
Šimko József polgármester és a Lidl képviseletében Natália Marhavá nyújtották
át a gyerekeknek.
Feleden tizenegyedik alkalommal rendezték meg
a pedagógiai projektnapot,
amely az idén Rimaszombat
jeles szülöttjére, Szombathy
Viktorra is emlékezve, Várról
várra címmel a régió várainak
történetét mutatta be.
Részletes képes beszámolónk
lapunk 10. oldalán.

Fotó: amb

Fotó: kresnye
Tizenegyedik évfolyamát
taposta a rimaszombati
Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola FOURFEST nevet
viselő rendezvénye is,
amelyen a V4 országai
22 iskolájának mintegy
90 diákja mérettette meg
magát.

Értesítjük olvasóinkat, hogy nyári szabadságolások miatt lapunk következő száma
augusztus 8-án jelenik meg. Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

Amióta Michal Kováč akkori köztársasági elnök éves helyzetértékelése
hozzájárult Vladimir Mečiar miniszterelnök bukásához, a szlovák közvélemény megkülönböztetett figyelemmel kíséri az aktuális köztársasági
elnökök éves jelentését. Nem volt ez
másképp az idén sem Kiska évértékelőjénél, különös tekintettel a Robert Fico volt miniszterelnökkel fennálló nem túl rózsás viszonyára.
Kiska az idén is teljes mértékben ellenzéki politikusként lépett fel, de a meggyilkolt Ján Kuciak újságíró utolsó riportját felemlegetni, mint legfontosabb
jelentést az ország állapotáról, nem nevezhetjük
helyénvalónak. Főleg annak függvényében, hogy
köztársasági elnökként nem sokat tett azért, hogy ez a gyalázatos gyilkosság tisztességesen kivizsgálásra kerüljön.
S akár a saját adóbotrányairól is szót ejthetett volna.
Nehezen értelmezhetőek a köztársasági elnök migránsokkal kapcsolatos kijelentései is, miszerint egy feleslegesen felfújt lufiról van szó, s a migránsok közel sem
jelentenek számunkra akkora veszélyt, mint azt egyes
politikusok hirdetik. Lehet, hogy ma tényleg csak felfújt lufinak tűnik, de ha majd országunkban is nagyobb
számban jelennek meg a migránsok, az már egyértelmű bizonyítéka lesz annak, hogy Kiska egyetért Soros
György gondolataival. Az sem igen érthető, hogy a
köztársasági elnök szinte semmi pozitívumot nem tudott felsorolni az ország működésével kapcsolatban,
pár szót azért ejthetett volna az ország sikereiről, főleg
gazdasági téren.
Apropó, pozitívum. Ezek teljesen hiányoznak a legújabb rimaszombati polgármesterjelölt szórólapjairól
is. Az elmúlt napokban minden háztartásba megérkezett az említett jelölt választási kampányanyaga,
amelyben arra szeretne választ adni, miért is méretteti
meg magát. A válasz egyszerű: semmi pozitívumot
nem talál a város jelenlegi működésében, s teljes mértékben semmibe veszi a jelenlegi polgármester, képviselő-testület és a Városi Hivatal munkáját. Nyugodtan
kijelenthetjük, hazugságokra építve indította el a választási kampányát, hisz ha valaki képes leírni, hogy
új és jobb utakat akar, az vagy nem jár-kel a városban
vagy egyértelműen félretájékoztat. A beígért magasabb
fizetésekről már inkább ne is beszéljünk, ráadásul arról
mélyen hallgat, hogyan képzeli el polgármesterként a
magasabb bérek kiharcolását.
De ebben nincs egyedül. Egy másik jelölt is, – aki
teljesen véletlenül ugyanabban a polgári társulásban
szocializálódott – nemrégiben összecsődítette a híveit,
amelyen a roma kérdés megoldása volt terítéken, de
választ az önmaga által felvetett kérdésre nem adott.
Feltehetőleg tudatosította, hogy a válasz sokkal bonyolultabb, mint évente egyszer káposztalevest főzni
a főtéren. Talán nem véletlen, hogy a napokban meg is
kérdezte a szomszédom, vajon ki fog legközelebb főzni, ha mindannyian polgármesterek akarnak lenni…
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Elment
Kányádi
Sándor

Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő,
a nemzet művésze. A Herder- és
Kossuth-díjas költőt szülőfalujában, Nagygalambfalván helyezik
örök nyugalomra.
A magyar irodalom egyik legnagyobb alakja 1929-ben született, a
kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar szakos tanári
diplomát 1954-ben. Tanárként soha
nem dolgozott, 1950-ben Páskándi
Géza fedezte fel, első versét az Ifjúmunkás című lap közölte.
Gazdag pályafutását során számos díjjal elismerték, 1993-ban
Kossuth-, 1994-ben Herder-díjat,
2009-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend nagykeresztjét vehette
át, 2009-ben Budapest I. kerületének és szülőfalujának díszpolgára
lett. 2002 óta volt a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2007-ben
a Magyar Írószövetség örökös tagjává választották. 2014-ben a Nemzet Művésze díjjal, 2017-ben Prima
Primissima Díjjal tüntették ki. Részt
vett a Digitális Irodalmi Akadémia
megalapításában, az ő kezdeményezésére nyílt meg 2012-ben Budapest I. kerületében a Mesemúzeum
és Meseműhely.
Fotó: Lovas Róbert

Salgótarjánban tartották a Besztercebánya Megyei
Önkormányzat és a Nógrád Megyei Közgyűlés közös
munkamegbeszélését. A találkozón többek között a
sikeres INTERREG pályázatokról, az épülő Ipolyhidakról is szóltak.
A megbeszéléseken jelen volt többek között Ján Lunter,
a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke, Csúsz
Péter elnöki megbízott és Jámbor László, a külkapcsolati bizottság elnöke is. „A két szomszédos megye
elnökei és képviselői elsősorban az együttműködés
megerősítéséről tárgyaltak. Mindkét fél hangsúlyozta,
fontosak a határ menti kapcsolatok” – nyilatkozta
Lőrincz Mária, a Középső-Ipoly Mente Régiófejlesztési
Ügynökség vezetője, a munkaértekezlet egyik résztvevője.
A tárgyaláson elhangzott, hogy a két megye a turizmus, a kultúra és a sport terén szeretné szorosabbra
fűzni a kapcsolataikat, ugyanakkor az intézményes
együttműködésben is jelentős előrelépéseket terveznek.
Mindkét fél fontosnak tarja a turizmus fejlesztését, így
felvetették ennek a hátterének a kiépítését is. Skuczi
Nándor, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke és Ján
Lunter besztercebányai megyeelnök hangsúlyozta,
a három határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv a
vállalati fejlesztésre, munkahelyteremtésre és a közlekedési infrastruktúra kialakítására irányul. Mindez
hozzájárul a határtérség felzárkóztatásához. Az ötletelések mellett a határon átnyúló program sikeres pályázatait is bemutatták. „Három INTERREG pályázatot
ismertettünk a nap folyamán. Az Ipolyvarbó–Őrhalom
és az Ipolyhídvég–Drégelypalánk közötti híd mellett
a Fülek–Salgótarján–Hatvan vonalon létrehozandó
ipari fejlesztésről is szóltunk” – folytatta a tájékoztatást a régiófejlesztési ügynökség igazgatója. „A két
szomszédos megye elnökei és képviselői elsősorban az
együttműködés megerősítéséről tárgyaltak. Mindkét
fél hangsúlyozta, fontosak a határ menti kapcsolatok” – nyilatkozta Lőrincz Mária. A megyei vezetők
megegyeztek, hogy a jövőben folytatják a munkaértekezleteket.
Kép és szöveg: Pásztor Péter (www.felvidek.ma)

Távolodóban
távolra még ellát a szem
de a közeli apróságok
már a betűk is megkívánnak
félkarnyújtásnyi távolságot
és ködösül a távol is
heggyel az ég egybemosódik
és kezded el-elhagyogatni
fontosnak vélt vinnivalóid
süllyedőben emelkedőben
látod a foszló láthatárt is
osztogasd szét amid maradt
ingyen is átvisz ha ki átvisz
s hátra ne nézz kiket szeretsz
a maguk útján nem utánad
mendegélnek akaszd a fára
üresen maradt tarisznyádat

Komáromban tartotta közgyűlését a Via Nova ICS,
amely az elkövetkező három esztendőre ismét Gubík
Lászlót választotta a szervezet elnökévé. A rimaszombati Cziprusz Zoltánt ismét alelnökké választották
(ő kapta a legtöbb szavazatot), s régiónkból bekerült
az elnökségbe Danko Gábor és Mag Fodor Enikő is.

54 árvízvédelmi utánfutót osztott szét Losoncon Denisa
Saková belügy miniszter a Losonci, Nagykürtösi,
Poltári, Nagyrőcei és Rimaszombati járás egyes falvainak. A miniszterasszonytól megtudtuk, hogy az idén
mintegy 800 utánfutót szeretnének átadni, de tervezik
700 IVECO tűzoltóautó szétosztását is. A Rimaszombati járásból Balogfala, Feled, Kisgömöri, Derencsény, Uzapanyit, Osgyán, Perjése, Tiszolc, Jéne,
Orávka, Rimaszécs, Feketepatak és Alsóvály részesült
az árvízvédelmi utánfutóból. Fotó: Mihályi Péter

Füleken és Nagykürtösön tartott kihelyezett kormányülést a szlovák kormány. A kormány döntése
alapján Losonc és Poltár egymillió eurós támogatást
kap. Az elfogadott akcióterv szerint az előbbi járásban
140, az utóbbiban pedig 750 munkahelyet teremtenek
2020-ig. Egy 2016-os akcióterv 4,3 és 2,8 millió eurós
regionális támogatással számol a két járásban. Füleken Sólymos László környezetvédelmi miniszter jelenlétében egy új városi komposztáló telepet is átadtak.
Sólymos az átadáson hangoztatta, környezetvédelmi
miniszterként az egyik legfontosabb prioritása, hogy
a jelenleg hulladéklerakó-nagyhatalomnak számító
Szlovákia olyan hellyé változzon, ahol a hulladék-újrahasznosítás bevett gyakorlat.
Az új, füleki komposztáló telep 500 tonna biológiailag
lebomló hulladékot tud feldolgozni évente. A projekt
teljes költségvetése körülbelül 300 ezer € volt.

Toldozgatják-foltozgatják a megye útjait.
Egy munkagép, egy lapát, egy seprő, s egy
kis aszfalt. Őszig talán kitart. Fotó: jdj

Gömöri Hírlap
Fotó: amb

3

Fotó: jdj

Az elmúlt hetekben is folytatta
aktivitását az Együtt Gömörért
szervezet, amelynek tagjai előbb
egy bécsi roma konferencián
vettek részt, majd a Roma Advocacy Network szervezet (Roma
Érdekképviseleti Hálózat) támogatásával a csízi magyar alapiskola diákjai és szüleik budapesti
kirándulást bonyolítottak le.

Június 15-én megnyitotta kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, ahol új
játszótér is várja a gyerekeket. Aki viszont nem ér rá kimenni Kurincra,
annak ajánljuk a Városháza Galériában megnyílt, Kurincot bemutató
tárlatot, amely egész nyáron látogatható. Sorjáznak az újdonságok a Városkertben is, ahol az új játszótér megnyitása mellett már a Szerelmesek
hídja is várja mindazokat, akik szerelmüket itt szeretnék megpecsételni.

Megjegyzem
A szarvasbogár

Salgótarján után Rimaszombatban is megtartották az Eurokulcs RoadShow-t, melynek fő célja a mozgáskorlátozottak önálló életvitelét segítő
Eurokulcs rendszerének bemutatása és népszerűsítése volt.
Az Euro-key, vagyis Eurokulcs egy olyan egységkulcs, amellyel a mozgáskorlátozottak számára kialakított akadálymentes illemhelyek, emelőliftek
és lépcsőjáró szerkezetek nyithatók és kezelhetők. Az ötlet és a kivitelezés
három évtizede indult Németországból, később számos más országban is
bevezették, s mára több ezernyi ilyen hely került kialakításra és több millió
ilyen eurokulcs van a mozgásukban korlátozott embereknél. Az akadálymentesített helyek használatát általában egy okostelefonon, tableten vagy
egyéb eszközökön fellelhető applikáció is segíti, amelyen a kulcsok által
nyitható és elérhető helyiségeket lehet megtekinteni. A rendszer Szlovákiában és Magyarországon még kevésbé elterjedt, de bevezetése jelentős
segítséget nyújthat a mozgáskorlátozottak és környezetük számára is.
Terjesztését különböző uniós tendereken keresztül is támogatják, a Határok
akadály nélkül elnevezésű Interreg pályázat tehát a magyarországi Nógrád
és a szlovákiai Besztercebánya megye között jött létre. Az Eurokulcs
projekt megvalósításához a rimaszombati Szociális Partnerség Egyesület
és a salgótarjáni székhelyű MESE – Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő
Egyesülete közösen nyert uniós támogatást. A rimaszombati résztvevőket
üdvözölte Rigó László alpolgármester is, s a Fő téri akción fellépett a
Páko Mária vezette Csillagvirág és a rozsnyói Sexit is.
Fotó: amb
Akhsarbek Gulajev, a rimaszombati
Lokomotíva birkózója a törökországi
Isztambulban megrendezett U23-as
birkózó Európa-bajnokságon szabadfogásban a 74 kilósok kategóriájában
ezüstérmet szerzett, miután a döntőben
nem bírt orosz ellenfelével, Szidakovval, akitől 3:1 arányú vereséget szenvedett. Gulajevre az idén még két fontos
verseny vár, a bukaresti U23-as VB és
a budapesti felnőtt világbajnokság.

Tikkasztó meleg van, riadtan menekülök a városi parkba. Leülök
az egyik árnyékosban nyújtózó padra, s előveszem a kiolvasásra szánt könyvet a hátizsákomból. A tőlem pár méterre lévő betonpadkán megjelenik egy szarvasbogár, amely szintén hűvösre
igyekszik.
De sose ér el odáig, ugyanis két rolleres gyerkőc is feltűnik az anyjuk
kíséretében. Az ugyan ügyet sem vet rájuk, mobilja a fülén, s gyorsan
ledobja magát az egyik fa alatti padra, s be nem áll a szája. Ramiro,
Justin, ne menjetek a napra – szól oda a két kölyöknek, akik az anyjukra messziről fütyülve versenyt futnak a rollerrel, s miután már a
harmadik kört teszik meg a tűző napon, észreveszik a pázsit felé menekülő szarvasbogarat. Nézd már, Justin, milyen hatalmas bogár – szól
oda Ramiró, de már rúg is bele egy hatalmasat, s a szerencsétlen bogár
jó méterrel repül odébb a betonon. Justin se rest, s a felé repülő bogarat még repülés közben visszairányítja a testvéréhez. Nem szégyellitek
magatokat, miért bántjátok azt a bogarat – szólok oda, de mire befejezhetném a mondatot, már le is torkoll az anyuci. Mit ordít azokkal a
gyerekekkel maga idióta, nem látja, hogy döglött már az a bogár – kel
a gyerkőcök védelmére, s bár bőven az apja lehetnék a mocskos szájú
menyecskének, inkább szétnyitom a könyvet, s elszégyellve magam
beletemetem az arcom. Eszembe jut egy egykori osztályfőnöki óra,
amelyre a húgom helyett mentem el, s az unokahúgom egyik osztálytársának az anyja csak azért kurvázta le a már nyugdíjaskorú osztályfőnököt, mert az szóvá tette, hogy a kilencedikes lánya mellvillanásig
kivágott blúzban és tíz körmét kifestve járt iskolába, amikor havonta
egyszer-kétszer nem akadt más dolga. Jó negyedóra telt el morfondírozás közben, a szarvasbogár újfent menekülésre fogta a dolgot, s arra
kaptam fel a fejem, hogy Justin és Ramiro ismét a bogár után eredt, s
egyikük (ha jól emlékszem, Justin) kéjes mosollyal rálépett a bogárra, s egy reccsenéssel összeroppantotta a gerincét. De hogy biztosak
legyenek a dolgukban, Ramiro is követte testvére tettét, s a maradék
bogarat szétnyomta a betonon. Felnéztem, de bár ne tettem volna.
A két szaros a képembe röhögve kapta fel a rollerét, s folytatták tovább
a házi rollerversenyt. A derékig melírozott hajú anyuka, mintha mi sem
történt volna, folytatta a szerelmes trécselést, csak egyszer-kétszer visított a két gyerek után: Gyertek be a hűvösbe, mert napszúrást kaptok!
De a tessék-lássék figyelmeztetés mit sem használt, míg meg nem dördült az ég. Indulunk, mert jön a vihar – adta ki ekkor az utasítást, majd
mikor a bogárhoz ért, könnyed nyári papucsával kéjesen taposott egyet
a szarvasbogáron. Ugye mondtam, hogy döglött – szól felém megvető
gyilkos arckifejezéssel. Felállnék, hogy belé döfjem a zsebemben lapuló bicskát, de csak a könyvet vágom le tehetetlen dühömben a padra.
Juhász Dósa János
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Először járt Rimaszombatban Kern András és Hernádi Judit

Május végén az Event Organization&Production szervezésében
Richard Baer Hitted volna? című
darabjával járt Rimaszombatban a budapesti Belvárosi Színház, amelynek főszerepeit Kern
András és Hernádi Judit játszották, akik mindketten most jártak először Gömör fővárosában.
Mindkettőjükkel az előadás előtt
beszélgettünk, Kern Andrással
elektronikus cigarettázás, Hernádi Judittal kontyigazítás közben.

fotó: Belvárosi Színház

A Hitted volna? egy középsúlyú,
nagyon jól megírt bulvárdarab,
amelyet már öt éve játszanak. Hogyan jött létre az előadás?
A Belvárosi Színház keresett egy jól
játszható darabot, amelyben mindkettőnknek jut alkalmas szerep, így
találták meg Richard Baer darabját.
Mi pedig felkértük Verebes Istvánt,
akivel már nagyon sokszor dolgoztunk együtt, hogy rendezze meg. Orlai az idén ismét talált egy új darabot
a számunkra, amelyet április óta
játsszunk Jutkával. Ezt meg Valló
Péter rendezte meg.

nesen le is szerződtetett a Vígbe, s
azóta is ott vagyok.

mi érdekli épp. Most ezeket szeretem.

A Sztracsatella és a Gondolj rám
főhőse számomra meglehetősen
depressziósnak, itt-ott életuntnak
tűnik, aki nem találja a helyét a
világban.
Depressziósak, az igaz, de egyáltalán nem életuntak. A kettő szerintem
nem ugyanaz. Bár a Gondolj rám főhősét még csak depressziósnak sem
nevezném. Mivel mindkét film nagyon személyes, így természetesen
belekerülnek magánéleti elemek is.

Ezt most érthetem úgy is, hogy
nem teljesen elégedett azokkal a
lehetőségekkel, amit az anyaszínházában kap?
Most éppen igen.

Az a Valló, akivel Budapest egyik
legöregebb előadását, a Játszd
újra Sam-et is jegyzik immár 1982
óta. Nem unja még?
Épp tegnap játszottuk, de ami jó,
azt nem unja meg az ember. Havonta egyszer elmegy, hosszú évekig a
Vígszínházban ment, most pedig a
Pestiben.

S az törvényszerű, hogy egy nagy
nevettető, mint amilyen ön is, az a
magánéletében depressziós és szomorú ember legyen? Hisz Madách
is megírta, hogy „Én a komédiát
lejátsztam, // Mulattattam, de nem
mulattam”.
Benne van ez is, de azért törvényszerűnek nem mondanám. Ami engem
illet, a magánéletemben is szeretem
a humort, de ez nem jelenti azt, hogy
állandóan jókedvű lennék.

Nem lehet kiöregedni belőle, hisz a
darab főhőse 35 éves?
De, egyszer biztosan abba is hagyjuk majd, ha rám szólnak, miért is
az az öreg bácsi játssza. De egyelőre
még nem szóltak.
Viszont az eredeti szereposztásból
már csak Ön maradt meg.
Ez így igaz.
A színház mellett időnként filmet
is forgat, lásd. a Sztracsatellát,
A miniszter félrelép vagy a legutóbbi, Gondolj rám című filmeket, amelyeket nemcsak rendezett,
de a főszerepet is ön játssza, s ezeket a figurákat mintha egyenesen
önre írták volna.
Mindig is filmes akartam lenni, s
lehet, hogy a színházi szerepeimhez
képest kevésnek tűnik ez a három
film, de nekem ezek nagyon fontosak. Amikor egyébként pályát kellett választanom, filmrendezőnek
szerettem volna jelentkezni, de pechemre abban az évben nem indult
ilyen szak. S mivel meg akartam
úszni a kötelező katonaságot, beadtam a jelentkezésem színész szakra,
ahová fel is vettek, mégpedig Várkonyi Zoltán osztályába, aki egye-

A színház, a filmek és a politikai
kabaré mellett egyre nagyobb szerepet kap az életében az éneklés,
több lemeze is megjelent, énekli
például Cohen dalait, a 70. születésnapján is önálló estet tartott a
Budapesti Kongresszusi Központban.
Ez is csak úgy jött, szinte véletlenül,
egyre többen mondták, hogy jó lenne egy önálló koncert is. De sokáig
nem álltam kötélnek, mert féltem
tőle. Nehéz dolog egy estét végig
énekelni, s a zenének van egy kérlelhetetlen ritmusa, amit nem lehet
elrontani.
1970 óta a Vígszínház tagja, azóta
sok száz szerepet eljátszott. Vannak olyanok, amelyeket mérföldkőnek érez a pályáján?
- Mindig azok a fontosak, amelyeket
éppen játszom. A Játszd újra Sam
nagyon fontos a mai napig, Az élet
mint olyan a Házi Színpadon, de
A kellékest is szívesen játszom. Ja,
és itt Orlainál a Valódi hamisítványt.
De ez függ attól is, az ember milyen
periódusban van, mit csinál mellette,

De az új évadban is főszerep várja, mégpedig Bulgakov Bíborsziget című darabjában, amit Hegedűs D. Géza rendez.
Egy előadás sikere sok mindenen
múlik. A darab tetszik, majd meglátjuk, mit sikerül belőle összehozni.
Öt éve játsszák már a Hitted volna? című darabot. Mennyire helyfüggő a siker, függ attól, hogy a
Belvárosiban játsszák vagy egy
vidéki színpadon.
Semmilyen szabály nincs rá, van,
amikor nagyon jól fogadják, van,
amikor kevésbé. Ez egy vidám darab, így általában bejön a közönségnek. Az emberek ugyanis szeretnek
röhögni.
Hernádi Judit a pályáját szintén a
Vígszínházban kezdte, de 1986-ban
a szabadúszás mellett döntött.
- Nem bírtam elviselni, hogy beleszóljanak az életembe, s vindikálom
magamnak azt a jogot, hogy legalábbis azt higgyem, hogy beleszólhatok a saját életembe.
Anyagilag mennyire jött ez jól?
Én most őszinte leszek magával,
jobban jött. Ezt senki nem hitte el,
de akkor is így volt. Még abban az
évben követett ezen az úton Törőcsik Mari és Garas Dezső is, de ők
aztán leszerződtek a filmgyárhoz.
De most megint mintha leszerződött volna a Belvárosi Színházhoz,
ahol több főszerepet is játszik.
Nem szerződtem le, ez inkább egy
„gentlemen’s agreement” megállapodás, s nagyon szívesen vagyok
szellemi társa Orlainak. S ebben
benne vannak a vidéki fellépések is.
A Belvárosiban és az Átriumban
több volt vígszínházas kollégá-

jával is együtt játszik, így Kern
András mellett Gálffi Lászlóval,
ahogy Alföldi Róberttel is, aki két
előadásban is rendezte. Mennyire
politikai tett ma Alföldivel együtt
dolgozni?
Valószínűleg politikai tett is, de nekem nem akkora nagy bevállalás,
mert én már eleve elköteleztem magam, s világéletemben ki is mondtam, amit gondoltam, s ezzel csak
megerősítettem az ez irányú elkötelezettségem.
S mennyire érzi ennek a hátrányait?
A közszolgálati televízióba például
nem tehetem be a lábam, de ez nem
papíron van leírva, inkább szorgalomból nem hívnak.
Kern Andrással arról is beszélgettünk, mennyire fontos szerepet
játszott az életében a zene. Ön annak idején a Sohase mondd című
Döme-Verebes slágerrel robbant
be a köztudatba.
Egész egyszerűen adódtak ezek a
lehetőségek, több zenés darabban is
játszottam, most például a Chicago
című musicalben próbálom Moron
Mama szerepét, amelyet Alföldi rendez, s amelynek június 23-án lesz a
bemutatója az Átriumban. De rendszeresen szerepelek például Kern
András koncertjein is.
Mennyire fél ettől a műfajtól?
Inkább a tánctól félek, mert azt nem
annyira szeretem, s nehezebben tanulom meg a mozgásokat. Dallamot
és szöveget azt mindig könnyebben
tanultam.
S a filmek mennyire játszottak
fontos szerepet az életében?
Voltak fontos szerepeim ugyan, de
soha nem voltam nagy filmes. Nem
én vagyok az a színésznő, aki nagy
filmes karriert futott be.
Lánya, Tarján Zsófia a Honeybeast frontembere. Mennyire segítette, pátyolgatta a pályáját?
Egyáltalán nem pátyolgattam, s magam is nagyon meglepődtem, hogy
ilyen sikeres lett. De végtelenül
büszke vagyok rá, ezt nyugodtan
megírhatja. Tavaly az Erkelben volt
koncertjük, idén a Budapest Parkban, majd az Aréna következhet.
Nagyon boldog vagyok.
Mind a Hitted volna?, mind a Valódi hamisítvány igazi jutalomjáték mindkettőjük számára.
Ez így van, nagyon jó Andrissal játszani, s remélem, hogy ez fordítva is
így van. A közönség meg mindenütt
nagyon jól fogadja az előadást, s ez
boldoggá tesz bennünket.
Juhász Dósa János
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Tizenegyedik évfolyamához érkezett a FOUR FEST Rimaszombatban
A tizenegyedik évfolyammal új fejezet kezdődött a rimaszombati
FOUR FEST életében. Bár az idén kevesebb pénzből gazdálkodhattak, mint a tavalyi, jubileumi évfolyamon, ez a rendezvény színvonalán egyáltalán nem volt érezhető. Legfeljebb az időjárás nem fogadta
kegyeibe a 2018-as évet, a három nap jelentős részében esett az eső. De
a hangulat mind a versenyen, mind a kísérőrendezvényeken fantasztikus volt.
Ahogy már megszokhattuk, pincérek, szakácsok, üzletkötők, baristák,
barmanek, somelierek, kozmetikusok csaptak össze a díjakért a rimaszombati Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, a Városi
Művelődési Központ és Besztercebánya megye szervezésében megrendezett versenyen, amelyre a V4 (Szlovákia, Magyarország, Csehország,
Lengyelország) országaiból 22 iskola mintegy 90 diákja kapcsolódott be.
Maga a verseny mellett Jaroslav Bagačka igazgató szerint a már meglévő
kapcsolatok ápolása, ahogy új kapcsolatok felvétele is rendkívül fontos
a számukra, ezért számos kísérőrendezvényre is sor kerül, így az idén is
megrendezték a kispályás focitornát és a főzőversenyt is. A harmadik alkalommal megrendezett focitornán először vett részt Besztercebánya megye
csapata, ahogy eljött a lengyelországi Nowy Sacz csapata, a bártfaiak és
a kazincbarcikaiak is. Az idén a hazaiak örülhettek a végső győzelemnek,
amelynek színeiben játszott a torna legidősebb játékosa, a 62 éves Vas Vilmos pedagógus, városi képviselő, s ez a csapat adta a torna gólkirályát, Balog Jánost is. A torna legjobb játékosának a második helyen végzett bártfai
csapat játékosát, Kamil Mattát választották. A harmadik helyen a tavalyi
győztes kazincbarcikaiak végeztek.
A főzőversenyt hatodik alkalommal rendezték meg, mégpedig a most felújítás alatt álló Fekete Sas patinás udvarán. Az idén öt csapat vállalta a káposztaleves elkészítését, s mivel ez speciális szlovák ételnek számít, talán
nem meglepő, hogy itt is a hazaiak bizonyultak a legjobbnak. 15 liter leves
elkészítése volt a kötelező feladat, s egyedül a káposzta volt adott, a többit egyéni recept szerint a csapatok adagolták. A hazaiak mellett a lengyel
Nowy Sacz, a cseh Kolín, valamint z Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégium és a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző Iskola és
Kollégium csapata nevezett be, s mintegy három óra után a nemzetközi
szakértőkből álló zsűri a hazaiak főztjét találta a legjobbnak, akik Jaroslav
Švagerko neves főszakács vezetésével készítették el a főztjüket. A második
helyen az egriek, a harmadik helyen a kolíniak végeztek. A főzőverseny,
ahogy a többi verseny zsűrije is Szlovákia legjobb szakembereiből állt ös�sze, így találkozhattunk Markéta Hrubešová neves cseh színésznővel, aki
először járt Rimaszombatban, de rendszeres visszajárói a FOUR FEST-nek
Richard Cisár, Ivan Vozár és Daniel Melicherík nemzetközileg is ismert
főszakácsok.
Az idén is a szakácsok, barmanok, baristák, somelierek, pincérek, fodrászok, kozmetikusok és üzleti alkalmazottak csaptak össze, s a régió diákjai
is sikeresen megállták a helyüket. A somelierek között a győzelmet Martina Nociarová szerezte meg Alžbeta Markotánová (mindketten a rendező
iskola diákjai) előtt, ugyanitt a harmadik helyen a rimaszombati Magán
Szakközépiskola diákja, Simon Bence végzett, az üzleti alkalmazottak között Bronislava Mlináriková és Viktória Boľfová, míg a pincérek között
Mónika Daniová és Ružena Gašparová egyaránt a második helyen végeztek. Remekelt a tornaljai Szakközépiskola diákja, Molnár Géza, aki a fodrászok mezőnyében a legjobb férfi hajviseletet készítette el, míg az üzleti
alkalmazottak versenyében György Natália a harmadik helyen végzett.
Jaroslav Bagačka igazgató azt is elárulta, hogy évente több alkalommal is
megrendezik a szlovák, a cseh, az olasz és más érdeklődésre számot tartó
nemzetek konyháinak hetét, de a legnagyobb érdeklődés mindig a magyar

konyha hetét kíséri, amelyet évekig a kazincbarcikai, mostanában az egri
partneriskolával közösen rendeznek. De egyre nagyobb az ázsiója a szlovák konyha hetének is Egerben, ahol ők is évente bemutatkoznak.

Az idén ellátogatott a versenyre Ján Lunter megyeelnök is, aki szerint
rendkívül fontos a rimaszombati és az ehhez hasonló versenyek megrendezése, amelyek megújíthatják az iskolaügyet, nem beszélve a kapcsolatok
fontosságáról, hisz ahogy Lunter hangoztatta, ezek a régiók évszázadok
óta együvé tartoznak, s ez a verseny is sokat segíthet a határok spirituális
lebontásában.

Az idén Ajnácskőn rendezték meg a
Gyermekmosoly fesztivált, amelyet
a napközis diákok részére szervez a
feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal.
A résztvevőket (a helyi, a nagybalogi, az almágyi, a tajti, a balogfalai,
a várgedei, a gortvai, a dobócai és
a feledi alapiskola) Hunyák József
polgármester és Sebők Valéria, a
Kistérségi Tanügyi Hivatal vezetője
üdvözölte.

jdj, fotó: amb
Fotók: Pál Gabriella
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Volt egyszer egy legendás nagybalogi matematikus

Alig 57 év jutott
Znám Istvánnak,
a legendás matematikusnak, szerető családapának, a szlovákiai
magyar közösségi élet oszlopos
tagjának. Nagybalogon született 1936 február
9-én, s július 17-én lesz immár 25
éve, hogy nincs köztünk.
„Apám, tanárom, barátom és mentorom volt, s amikor 1957-ben elment
Pozsonyba, számomra összedőlt a
világ” – mondja róla Bogyó Éva,
az unokahúga, aki első éveit a 12
évvel idősebb nagybácsi társaságában töltötte. Édesapja ács volt és
kálvinista, édesanyja szabóműhelyt
vezetett, s katolikus volt. Fiuk élete végéig gyakorló katolikus lesz,
s mivel gyengébb testalkatú, szülei minden lépését árgus szemmel
figyelik. 1942 őszén lépi át a helyi
alapiskola küszöbét, s már elsős korában kitűnik a matematikában, negyedikes osztálytársai példáját oldja
meg könnyedén. A háború miatt a
tanulmányait is kénytelen megszakítani, s mivel a háború után betiltják a magyar iskolákat, szlovákul
folytatja a tanulmányait Nagybalogon, majd Rimaszombatban. Bár
először sok gondot okoz számára
az idegen nyelv, egy idő után már
könnyedén elboldogul a szlovákkal.
A nagy szerelem a középiskolában
is a matematika, Beracko tanárnő
már egy kis matematikai zsenivel
találja magát szembe, s jöhetnek a
matematikai olimpiászok, a kerületi
fordulóban második lesz, amelynek
következtében Prágában is részt
vehet az országos versenyen. 1954ben leérettségizik, majd a pozsonyi

Komenský Egyetemen folytatja
matematika szakon. Tanárai javasolják a moszkvai továbbtanulást
is, de a szülei nem értenek egyet a

világban. Tánya Brünnben, Olga
Pozsonyban, míg István az Egyesült
Államokban él. Ma már összesen
nyolc unokájának örülhetne.

Fotó: kresnye
szovjetunióbeli továbbtanulással,
így marad Pozsonyban. Már ekkor
megfogalmazza tudósi krédóját:
„a matematikát és minden egyéb
tudományt sikeresen csak belső
szükségből lehet jól és eredményesen művelni, s nem külső nyomás
hatására”. Az egyetem befejezése
után egy hónapot Pöstyénben tanít,
majd Nagymihályban katonáskodik.
Miután leszerel, a Szlovák Műszaki Egyetem Elektrotechnikai Kara
Matematika és Ábrázoló Geometria
Tanszékének tanára lesz, amelynek
akkori vezetője Štefan Schwarz volt.
Ebben az időben az Ifjú Szivekben
táncol, s feleségül veszi szlovák barátnőjét, Annát. Két lányuk, Tánya
és Olga ekkoriban születik, akik
nem véletlenül Puskin Anyeginjének női főhőseiről kapják a nevüket, ugyanis Znám István nagyon
szerette Puskin művét. Fiuk, aki az
István nevet kapja, 1972-ben született. Mindhárman apjuk kivételes
tehetségét örökölték, megtanultak
magyarul és szétszóródtak a nagy-

A számelmélet és a Gráf-elmélet érdekelte elsősorban, 1966-ban megvédte kandidátusi disszertációját,
egy évvel később RNDr. címet szerzett. 1968-ban a Komenský Egyetem
Természettudományi Karának oktatója lesz az Algebra és Számelmélet
Tanszéken. „Egy diákot sose lehet
megalázni és megsérteni” – volt tanári krédója, s talán nem véletlen,
hogy a diákjai imádták, s nagyon
szerették az óráit, a tanítás során is
megnyilvánuló kivételes humorát.
Számos neves matematikus került
ki a kezei közül, mint Jozef Širáň,
Roman Nedela, Ľudo Nepiel vagy
Peter Horák. 50. születésnapjára
különleges ajándékkal, egy kétkötetes kiadvánnyal lepték meg, amely
a tanítványok munkáit tartalmazta.
Az évek során egyre több külföldi
egyetem hívta vendégtanárnak, így
a kanadai Waterlooo-ban, a hamiltoni McMaster University-n, de a
Newcastle-i, a Sydney-i egyetemen
is előadott, s baráti-szakmai kapcsolatot ápolt a budapesti és varsói

egyetemek tanáraival is. Utolsó útján, pár héttel a halála előtt Ausztráliában járt, ahol egy cseh származású matematikussal, Mirka Millerrel
dolgozott együtt. Több mint hatvan
tudományos cikke jelent meg rangos nemzetközi szakfolyóiratokban,
több tudományos és ismeretterjesztő
könyvet is írt, szlovákra fordította
Rényi Alfréd Dialógusok a matematikáról című kötetét. De soha
nem feledte azt sem, honnan jött,
alapítótagja volt az Ifjú Sziveknek,
életre szóló barátságot ápolt Koncsol Lászlóval, Turczel Lajossal,
Tőzsér Árpáddal és Nagy Jánossal.
A rendszerváltást követően aktívan
bekapcsolódott a szlovákiai magyar
szellemi élet szervezésébe, s egyik
alapítója, sőt elnöke lesz a Szlovákiai
Magyar Tudományos Társaságnak.
„Pista a nap 24 órájában csak a matematikának élt, nagyon nehezen
tudott kikapcsolni, de olyankor szívesen járta a természetet, s boldog
volt, ha hazajöhetett szülőföldjére.
Azon a tragikus napon is hazavártuk, hogy a nyár egy részét együtt
töltsük itt Gömörben” – mondja
Éva asszony, az egykori Vitko-lány,
elcsukló hanggal. De nem jött, csak
a tragikus hír, hogy Pozsonyban belefulladt a Štrkovec-tóba. Baleset
volt vagy öngyilkosság? – nem igen
tudni rá a választ, s 25 év elmúltával
már talán nem is igazán ez a lényeges kérdés.
Ereje teljében, 57 évesen elment
egy nagy matematikus, egy különleges szlovákiai magyar tehetség, aki
szeretett szülőföldjén („Bejártam a
világ nagy részét, de ilyen gyönyörű vidéket, mint Gömörország, nem
találtam.”), a nagybalogi katolikus
temetőben nyugossza örök álmát.
Juhász Dósa János,
fotók: családi archív

Sándy Gyula olajfestményei és egy neobarokk
ülőgarnitúra a Gömör-Kishonti Múzeumban

A Gömör-Kishonti Múzeum (GKM) több újdonsággal is várja látogatóit a nyár folyamán.
Az aktuális kiállítások mellett egy felújított
ülőgarnitúra és Sándy Gyula restaurált olajfestményei tartoznak a nyár szenzációi közé.

A Művészet Támogatásáért Alapítvány támogatásával egy rimaszombati polgári család, a Széplaky család ülőgarnitúrája újult meg, amely
június elsejétől látható a múzeum állandó honismereti gyűjteményében. Az ötrészes gyűjtemény
– amely egy kanapéból, két nagyobb és egy kisebb fotelből áll – a 19. század második feléből
származik, s azt a 20. század elején ajándékozta
a család a múzeumnak. A Széplaky család a Fő
téren lakott, s az ülőgarnitúra a szalon bútorzatának részét képezte. A felújítást a liptóújvári Tibor
Kováč végezte el.

Sándy Gyula (1827-1894) három olajfestménye is felújításra került, amelyet 2016-ban kapott
ajándékba a Gömör-Kishonti Múzeum, amikor
életművi kiállítást rendeztek a tállyai születésű,
de rimaszombati kapcsolatokkal is rendelkező
festőművész képeiből. Sándy mind Ferenczy Istvánnal, mind Tompa Mihállyal rokoni kapcsolatban állt, ahogy Ferenczy révén a Kossuth-díjas
Konok Tamás festőművésszel is. A három képet is
ő ajándékozta a múzeumnak, amelyeket Miroslav
Janšto videfalvai műhelyében újítottak fel. A három kép egyike a költészetet ábrázoló allegorikus
alkotás, a másik kettőn Sándy két fia látható, az
egyik festményt valószínűleg Sándy tanítványa,
Tomasek Emma (1844-1934) készítette.
A három festmény július végéig tekinthető meg.
jdj, fotó: GKM

Gömöri Hírlap
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Jókai Napok, könyvfesztiválok, sok évtizedes mezőgazdasági gépek tárlata, Ősök Sarjai Ünnepe, dzsesszfesztivál és számos más rendezvény
– a bőséges választékból csipegettünk.

11 felnőtt és diák-színjátszócsoport vett részt Komáromban Dunaszerdahelytől
Királyhelmecig az 55. Jókai Napokon. Régiónkat a füleki Apropó Kisszínpad
és a losonci Kármán József Színház képviselte. A rimaszombati Hizsnyan
Géza színikritikus által vezetett zsűri a fődíjat a fülekieknek ítélte oda, akik
Szvorák Zsuzsa rendezésében Arisztophanész Lüszisztraté című vígjátékát
vitték színpadra.

S ha június, akkor könyvek minden mennyiségben. Budapesten
89. alkalommal rendezték meg az Ünnepi Könyvhetet, amelyet igen
szerény felvidéki részvétel jellemzett. Igaz, a Felvidéket az idén
gömöri írók képviselték, találkozhattak Farkas Ottóval, B. Kovács
Istvánnal, Szomolai Tiborral és Ferdinandy Györggyel, ahogy
a Tompa Könyvesbolt vezetőjével, Imrecze Évával is. Szomolai
Tibor Durica Katalinnal közösen Pozsonyban is bemutatták a
dunaszerdahelyi maffiáról írott könyveiket. Rimaszombat jeles
szülöttje, Ilma Rakusa is Szlovákiába látogatott, ahol Pozsonyban
és Párkányban is találkozott az olvasóival. Rimaszombatban, a
Matej Hrebenda Könyvtárban Petra Nagyová Džerengovával és
Cyril Žolnírral találkozhattunk. Előbbi magyarul is bemutatta a
könyveit.

A Völgyben, Gömörpéterfala szomszédságában hatodik alkalommal rendezték
meg az Ősök Sarjai Ünnepét. A kétnapos rendezvényen számtalan érdekesség
várta mindazokat, akik kilátogattak, így meghallgatták a Historica zenekar
koncertjét, de találkozhattak a Folk LC népzenekarral, Magtamás Csillával,
Hidán Csabával, Kováts Marcellel és a feledi Boglárka Gyermek Néptáncegyüttessel is.

Serkében az idén is családias hangulatban
találkoztak a régi mezőgazdasági gépek
szerelmesei. A szabadtéri gépmúzeum
nyitott napja a hagyományokhoz híven ifj.
Pohóczky Béla és a vendéglelkészek segédletével szabadtéri istentisztelettel kezdődött,
ezt követte a gépek megtekintése, mégpedig
szabadtéri vendégség kíséretében.

Kezdetét vette a Szombati
Jazztival, amelynek első
vendége az Audrey Martells &
Walter Fischbacher Trió volt.
Összeállította: jdj, fotó: amb,
Kádek Péter, Juhász Katalin,
gecse és a szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Június 27-július 01.:
60. Országos Kulturális Ünnepség
(Gombaszög – Rozsnyó)
A Rozsnyó, június 27., szerda:
10.00 – A tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola
csoportjainak műsora a Kulturális és Kereskedelmi Központban (OKC)
19.00 – Mika Millyaho: Káosz – a kassai Thália
Színház előadása (OKC)
Rozsnyó, június 29., péntek:
17.00 – Konferencia a Történelmi Városházán,
fellép a békei Búzavirág női kar, béke-sárosfai
Cimbora férfikar és a Bokréta vegyeskar
Rozsnyó, június 30., szombat:
10.00 – Gombaszögi pillanatok – Kiállítás a Bányászati Múzeum Galériájában
Gombaszög, június 30, szombat:
16.00 – Koncert a pálos kolostor romjainál
Közreműködik a pelsőci Korona Énekegyüttes és a béke-sárosfai Bokréta vegyeskar
Délután: Ízek utcája a gombaszögi völgyben; szabadtéri fotókiállítás; művészettörténeti és helytörténeti előadások; játszóház a rozsnyói óvoda, Fábry
Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola pedagógusainak irányításával
18.00 – A rozsnyói régió folklórcsoportjainak bemutatkozása a nagyszínpadon
19.00 – Ez a föld a hazám – a magyarnóta-énekesek Őszirózsa című országos
versenye győzteseinek műsora a nagyszínpadon, közreműködik Mezei Zsolt
és zenekara
20.00 – Gombaszögi táncok – ünnepi előadás a fesztivál 60. évfordulója alkalmából a nagyszínpadon
Táncház
Gombaszög, július 01., vasárnap:
15.00 – Öregapám mesefája, a Rozsnyói Meseszínház (Badin Ádám) előadása
a Pajtaszínházban
15.00 – A magyarnóta-énekesek Őszirózsa című országos versenye győzteseinek műsora a nagyszínpadon
Közben: A miskolci Vaga Banda Társulat előadása
16.00 – Mint fát a gyökér… hagyományőrző együtttesek műsora a nagyszínpadon
17.00 – Felvidéki folk/rock katlan – a somorjai Rómeó Vérzik, a dunaszerdahelyi Expired Passport és Török Ádám valamint a Pósfa zenekar koncertje
a nagyszínpadon

Július 07.:
Gömöri Magyarok Kulturális
Ünnepélye Feleden
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Gömör-Kishonti Művelődési Központ, Feled Község és a Csemadok Feledi Alapszervezete huszonötödik alkalommal rendezi meg július
7-én, szombaton 16.30 órától Feleden, a kultúrház melletti szabadtéri színpadon a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét.
A műsorban fellépnek: Almágyi Férfikórus, Piros Rózsák Asszonykórus, balogfalai Fürtöcskék,
rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus, Détéri
Asszonykórus, Kovács Duó, nagybalogi Szivárvány Énekkar, rimaszombati
Új Gömör Néptáncegyüttes és a salgótarjáni Garaboly zenekar.

MEGEMLÉKEZÉS
Július 24-én lesz egy éve, hogy örökre itt
hagyott minket a szeretett férj, édesapa,
nagyapa és dédapa,

DOBOS FERENC

GH-48/18

(Rimaszombat)
Akik ismerték, szenteljenek az emlékének
egy néma pillanatot. Köszönjük.
A gyászoló család

Június 29-30:
Balogvölgyi Rockfesztivál Nagybalogon
Ebben az évben nyolcadik
alkalommal kerül megrendezésre a Balogvölgyi
Rockfesztivál a Kerecsen
Motoros Egyesület szervezésében a nagybalogi
focipályán.
A zenei program gyakorlatilag hasonlatos az összes
ilyesfajta, kisebb motorosfesztivál
felhozatalával,
persze itt a „helyi erők” is
lehetőséget kapnak a fellépésre. Az Alldevils, a Blues Company, a Hell Diver, a Kerecsen, az Ősi Láz és az Artheria gondoskodnak a megfelelő hangulatról. Főzenekarként pénteken a Rómeó Vérzik, szombaton pedig az Aurora
nagykoncertje vonzza ide a bulizni vágyókat. Mindezek mellett a tradicionálisan családi rendezvényen ismét lesz kutya show, motor hangerő verseny,
a markos legének pedig sörpörgő és Toldi vetélkedőn mérhetik össze erejüket. A tetováló sátor szintén elmaradhatatlan részét képezi a rendezvénynek.
30-án, szombat délelőtt a felvidéki hagyományok, kultúra és történelem
bemutatásával, valamint az idevonatkozó aktuálpolitikai témakörök feszegetésével, interaktív beszélgetésekkel tarkított szabadegyetemi előadásokon
vehetnek részt az érdeklődők. A szervezők évről-évre valamilyen nemes ügy
megvalósulására ajánlják fel a fesztivál bevételét. Az idén egy négy gyermekes, nagybalogi magyar család lakhatási feltételeit próbálják megoldani a bevételből. Az alapítvány egy családi ház megvásárlásával segíti a család életét.
Jegyek elővételben a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály könyvesboltokban kaphatók.

Szombati Jazztival egész nyáron
Kilenc koncerttel várja nyáron a dzsessz szerelmeseit a
Szombati Jazztival kedvelőit a rimaszombati Városi
Művelődési Központ a Fekete Sas udvarán. Audrey
Martells volt a nyitóember,
június 30-án, szombaton
a szlovák Katarzia formáció követi őket, de fellép
Jozef Hollý, a magyarországi Djabe, a Cimbal Brothers, Eniesy és Nany Hudák, Peter Lipa és zenekara,
a Saxophone Syncopators,
míg az utolsó fellépő a Ľudové Mladistvá lesz.

XIX. ŐSZIRÓZSA
magyarnóta-énekesek országos versenye
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya október 13-14-én rendezi meg a XIX.
ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenyét. A nótaénekesek versenyébe szeptember 3-ig azok jelentkezését várják, akik betöltötték 16. életévüket, felső korhatár nincs.
A versenybe 2 magyar nótával – hallgató, csárdás – lehet jelentkezni írásban név, elérhetőség (pontos lakcím, e-mail, telefonszám) valamint a nóták
címének és hangnemének feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmányánál: Oblastný výbor Csemadoku, 991 28 Vinica, Nekyjská
397/27., e-mail: csemadokntv@gmail.com
Az e-mail tárgyában és a borítékon tüntessék fel, hogy: „ŐSZIRÓZSA” .
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kérhetnek a Csemadok NTV telefonszámán: 0907 85 62 96. A jeletkezőknek részletes információt küldenek.
A jelentkezési lapok letölthetők a Csemadok honlapjáról (www.csemadok.
sk; www.intezet.sk; www.csemadok-hu.eu) vagy beszerezhetők a Csemadok területi választmányain. A versenyzők minősítve lesznek (arany, ezüst,
bronz). Zenei kíséret: Mezei Zsolt és zenekara – Dunamocs.

Gömöri Hírlap
A Tompa
Mihály Református
Gimnázium két
diákja is bejutott a
Poznaj slovenskú
reč 38. országos fordulójába,
amelyet Érsekújvárpott rendeztek
meg. Murányi
Réka bronzsávos
lett, míg Ostrihoň
Dávid a második
kategóriában a
második helyen
végzett.
Istentisztelettel
kezdődő diplomaosztó és doktoravató ünnepséget
tartott a Selye
János Egyetem
Református Teológiai Kara a komáromi református
templomban, ahol
Gáspár Dániel és
a nagybalogi Tóth
Krisztián vehette
át a nyelvismereti
Jakab István-díjat
– utóbbi rektori
díjban is részesült.
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A füleki FTC erőemelő klub
három versenyzővel képviseltette magát a Lengyelországban megrendezett Európa
bajnokságon. Nagyon erős
mezőnyben a sérülések és
egészségügyi problémák
ellenére a fülekiek két aranyés egy ezüstérmet szereztek.
A serdülők között 127,5 kilós
teljesítménnyel megvédte
Európa-bajnoki címét Péter
Csaba, míg a felnőttek között
Oláh András a második
helyen végzett.
Javában készül a Városháza
Galéria októberre tervezett
budapesti kiállítása.
Az alkotók (Kresnye András,
Juhász Dósa János és Lovas
Róbert) Budán meglátogatták a gömöri gyökerekkel
rendelkező József
Attila-díjas írót, Ferdinandy
Györgyöt is.
Befejeződtek a küzdelmek az alacsonyabb osztályú
labdarúgó bajnokságokban. A III. ligában a rimaszombati MŠK csapata a bajnok besztercebányaiaktól 11
ponttal lemaradva, 58 ponttal, 84:41-es gólkülönbséggel
a második helyen zárta az évet. A bajnokság végén Bari
Jenő vezetőedzőt menesztették, a Városi Képviselő-testület lapzártánk után döntött a miskolciakkal tervezett
fociakadémia (MFA Academy) létrehozásáról.

Mire ez a lapszámunk megjelenik,
véget ér a 2017/2018-as tanítási év, a
június már többnyire az évvégi hajrával, kirándulásokkal telt el.
A Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjai az
Erazmus+ keretén belül Milánóban
illetve Budapesten töltötték a szakmai
gyakorlatukat, a cukrászok például a
neves Gundel étteremben gyakorlatoztak (részletesen a Gemerské zvesti
10-es számában). Tornalján negyedik
alkalommal rendezték meg a Felvidéki
Tehetségnapot, amelyen Tehetség-díjat kaptak a bátkai alapiskolások és
a Páko Mária vezette Csillagvirág
tagjai. A Városkertben idén is megrendezték a Hurrá, itt a szünidő! rendezvényt, míg a Magán Szakközépiskola
gardenpartival búcsúztatta a tanévet.

Játsszon nyáron is a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Nyáron is folytatjuk játékunkat a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal, amely nyárra is rengeteg könnyed olvasnivalót kínál a trópusi napokra.
Júniusi játékunk során arra voltunk kíváncsiak, ki is a
felvidéki magyar irodalom legifjabb generációjának
egyik legtehetségesebb képviselője, akinek számos kötete jelent meg az elmúlt években, legutóbb a Kalligram
Kiadónál a Felföld végnapjai című novelláskötete. Május végéig ő volt az Új Szó főszerkesztője. Azok válaszoltak helyesen,
akik Szalay Zoltánra tippeltek.
Sorsolással 10 eurós könyvutalványt nyert Mag Pál rimaszombati olvasónk, aki nyereményét december végéig vásárolhatja le a könyvesboltban.
A Tompa Könyvesbolt júniusi eladási listája:
1.
Ballagóknak – Vár rád a holnap!
2.
Vida Péter: Híres épületek a nagyvilágban

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szurkolj velünk! FIFA világbajnokság 2018
Lőrincz L. László: Vijjogók I-II.
Jo Nesbo: Macbeth
Danielle Steel: Mindennek ellenére
Durica Katarina: A rendes lányok csendben sírnak
Nemere István: Horthy – A kormányzó
Elizabeth Adler: A Villa Romantica titka
Alexander Loyd: A Szeretetkód – Az akaraterőn túl

Nyári kérdésünk: Az idei könyvpiac egyik szenzációja Durica Katalin új kötete (A rendes lányok csendben sírnak), aki a dunaszerdahelyi
maffia-maffiózók életébe nyújt betekintést. Ugyanezt a témát dolgozta fel
a rimaszombati Szomolai Tibor is harmadik regényében.
Kérdésünk: Mi Szomolai Tibor kötetének a címe? Válaszaikat július
20-ig e-mailben (gomorihirlap@rimavskasobota.sk) vagy postai úton
(979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.) várjuk.

hu.rimavskasobota.sk
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Várról várra jártak a feledi pedagógiai projektnapon

Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban Sajógömörön indította el pedagógiai
projektjét a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Regionális Pedagógiai Központja és a Pro
Scholis, s azóta Gömör és Nógrád
számos települését bejárták már.
Tavaly Rimaszombatban Tompa Mihály 200. születésnapjára
emlékeztek, az idén a régió várai
kerültek a projekt középpontjába,
valamint Szombathy Viktor, akinek Száll a rege várról várra című
kötetét még talán ma is minden
gyerek ismeri.
S ha már Szombathy Viktor, akkor nem véletlenül Feled, 2002 óta
ugyanis az iskola az ő nevét viseli.
Akkoriban jött el az ideje, hogy az
iskola névadót keressen magának,
s mivel Vécsey Károly feledi származású vezérőrnagy nevét nem
engedték felvenni (még 154 évvel
a kivégzése után is félve ejtik ki a
nevét Szlovákiában), az akkor születésének 100. évfordulóját ünneplő
Szombathy Viktorra esett a feledi
alapiskola, s Ziman Ágota igazgatónő választása. Rimaszombatban egy
emléktábla, s még pár élő szemtanú
emlékeztet a (szlovákiai) magyar
irodalom egyik izgalmas alkotójára, aki az irodalom peremvidékeit
képviselte, mégpedig nagyon magas
színvonalon. Peremvidék alatt az
ifjúsági irodalmat és az útirajzokat
értjük az ő esetében. Szombathy,
vagyis Volkó Viktor 1902-ben született, s a harmincas években a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület
(mai Csemadok elődszervezete)
főtitkára is volt. 1940-ben költözött
Budapestre, s bár az élete a magyar
fővároshoz kötötte, nagyon sokat
járt szeretett szülőföldjén, Gömört,
mint a tenyerét ismerte. Több fontos útikönyvet írt (Ausztria, Csehszlovákia), ahogy ifjúsági regényei
(A félhold vándora. Evlia Cselebi

csodálatos kalandjai, A pénzhamisító, Két kard, két oroszlán, Az
őrnaszád foglyai, Holló Csete, a
besenyő, Megszólal a töröksíp) számos kiadást megéltek. Ez utóbbi
szülővárosa történelmének egyik
jeles epizódját dolgozza fel. De írói
pályájának elején számos, felnőtteknek szóló regényt is elkövetett
(Zöld hegyek balladája, Elesni nem

szabad, És mindenki visszatér), míg
ifjúkorának cikkeit, interjúit 2004ben a Madách Posonium adta ki
Szellemidézés címmel. Ebben olvashatjuk például a Blaha Lujzával
készült interjúját is.
A Száll a rege várról várra először
1979-ben jelent meg, azóta már
számtalan kiadást ért meg, s 53 vár
és eredetmondát tartalmaz. Régiónk
nem szűkölködik várakban és főleg
várromokban (Murány, Ajnácskő,
Kapla, Várgede, Sajógömör), így
volt miből válogatni a benevezett
14 csapatnak. Amíg hiányoltunk

Fotó: a szervezők
néhány nagyobb iskolát (Tompa
Mihály Alapiskola, Gesztete), addig
több kisiskola (Cakó, Dernő, Nagybalog) immár sokadszor vett részt a
projektben, amely több feladatból
tevődött össze, így a választott vár
egy-egy történetének dramatikus
feldolgozása mellett az illető vár
makettjét is el kellett készíteniük.
A csoportok gondos előmunkálatok
után választották ki a bemutatandó
történetet, voltak, akik a saját várukat (a nagybalogiak, a fülekiek, a
várgedeiek), de voltak, akik kissé távolabb barangoltak szülőfalujuktól,
mint a sajógömöriek, az almágyiak,
a felediek, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai, a cakói-

ak, a szádalmásiak, a bátkaiak, a
dernőiek és a két rimaszécsi iskola
(a speciális alapiskola diákjai is évről-évre részt vesznek a projektben),
így megismerkedhettünk egy-egy
zólyomi, csetneki, korponai, rozsnyói, tornai és murányi történettel.
A fiatalok és pedagógusaik ötletdúsan és fiatalosan fogtak egy-egy
téma feldolgozásához, bevetve a

legmodernebb technikai vívmányokat, de a hangszerek is fontos szerepet játszottak egy-egy vártörténet
kidomborításában. S nem féltek
igénybe venni a helytörténészek
segítségét is, meghallgatták például
Pál Dénest vagy Gaál Lajost is.
A feledi Szombathy Viktor Alapiskola tanárai kitettek magukért, a
rendezvény zökkenőmentesen, pontos ütemterv szerint zajlott, s még az
előző nap Tornalján megrendezett

IV. Tehetségnap egyik díjátadója is
belefért. Tornalján 30 csoport vehetett át elismerő oklevelet (mint például a füleki diákszínjátszók, a bátkai alapiskolások vagy a Páko Mária
vezette Csillagvirág), de elfoglaltsága miatt a Tehetség nagykövete
idei díját Vadkerti Imre csak most
vehette át Feleden, aki ebben a tisztségben Korpás Évát követte. Az elismerést Vörös Mária, az SZMPSZ
ügyvezető elnöke és Ádám Zita országos alelnök adták át a Kormorán
együttes frontemberének, aki Zsapka Attila és Sipos Dávid társaságában József Attila Tiszta szívvel című
versével köszönte meg az elismerést, s mint hallgatóságának üzente:
csak tiszta szívvel és igaz hittel lehet
jól csinálni.
Akik Feleden jelen voltak a tizenegyedik alkalommal megtartott pedagógiai projektnapon, mind tiszta
szívvel és igaz hittel tették a dolgukat.
jdj, Kresnye András felvételei

