Az idei nyár a fesztiválok, a futballakadémia és természetesen az aratás jegyében telt.
Rimaszombat vendége volt a legendás Omega együttes, Gombaszögön felállították
a szútori református templom megmentett harangjait, s Nagyferenc Katalin újabb
kopjafáját, Budapesten a legendás Quency Jones Andreas Varadyval ünnepelte
a 85. születésnapját, Losoncon megállt az elnöki vonat, s mire e lapszámunk megjelenik,
lassan az aratás is befejeződik.

Fotók: Gecse Attila, Antal Barnabás, Radics József, Oravecz Patrik és a szervezők

November 10-én lesznek az önkormányzati választások
Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke 2018. november 10-re (szombat) tűzte ki a
helyi önkormányzati választásokat. A járási és körzeti választási bizottságok megalakításának határideje október 11.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztására egyfordulós választási rendszerben kerül sor, vagyis azok a képviselők jutnak be az önkormányzati képviselő-testületbe, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapják. Ugyanez a helyzet települési
vezetők megválasztása esetében is. Szavazategyenlőség esetén azonban új választást kell
tartani. Képviselőjelöltként indulhat bárki, aki a 18. életévét betöltötte és a településen állandó lakóhelye van. A polgármesterséghez ehhez képest némileg több „érettség” szükségeltetik, amit a törvényalkotó a 25. életév betöltésének előírásával vélt elérni. Ami a passzív
választójogot illeti: az önkormányzati választásokon – ellentétben például a parlamentivel
vagy a köztársaságielnök-választásokkal – nem a szlovák állampolgárság megléte a feltétel,
hanem az adott településen létesített állandó lakóhely, és persze a betöltött 18. életév.
Rimaszombatban november 10-én 21 képviselői hely sorsáról döntenek.

Az elmúlt napok
margójára
A nyári szabadságolási időszakot – mind a politikában, mind
a futballban – nevezi a szaknyelv uborkaszezonnak. Az idei
nyár viszont nem volt tekintettel a polgármester, a képviselők,
a hivatali dolgozók szabadságára, ugyanis az egész nyarat átszabta a fociakadémia ügye, amely ugye több
mint négymillió euróról volt hivatott dönteni,
amelyet a rossz állapotban lévő futballstadion
felújítására, valamint új létesítmények létrehozására költhetünk el, mihelyst a szerződés
megköttetik, s a magyar állam a pénzt átutalja
a futballakadémia számlájára.
S mindjárt az elején szeretném nyomatékosan
leszögezni: se a polgármester, se a város vezetése nem szeretné megakadályozni az akadémia
létrejöttét. Erről tanúskodnak a város vezetőinek
folyamatos tárgyalásai mind Rimaszombatban,
mind Miskolcon, ahogy Budapesten is a Magyar
Labdarúgó-szövetség székházában. Egy ilyen
ajánlatot nem lehet csak úgy elutasítani. Hisz,
amennyiben több milliót befektetnek a helyi létesítményekbe, az itt marad, s a következő nemzedékek is használhatják.
De ezek a következő generációk idővel feltehetik
majd a kérdést, vajon a város megtett-e mindent
azért, hogy a legkedvezőbb feltételek mellett adja
a közösbe a több mint kétmilliós vagyonát egy
külföldi többségű cégbe. Ezért minden vitás kérdést alaposan meg kell vitatni, hiszen a jelenlegi
munkaváltozat egyoldalúan a magyar fél érdekeit képviseli. Ha a vitás kérdések megoldódnak,
s a magyar fél meghallgatja a másik fél jogos
követeléseit, s azokat beépíti a szerződésbe (erről lapunk második oldalán olvashatnak), akkor
semmi akadálya a szerződés megkötésének a magyarországi befektetővel.
Rimaszombat nagyon fontos – nyugodtan kijelenthetjük –, történelmi döntés előtt áll. Egyik oldalon átadjuk ezt a nagyon gazdag múltú klubot,
teljes játékosállománnyal egy külföldi befektetőnek, másrészt viszont megvan az ígéret egy futballakadémia kialakítására a hozzá tartozó teljes
infrastruktúrával.
A választási időszak végét élő képviselői-testületre a jelek szerint nagyon igényes ősz vár. Egy
olyan ügyben kell ugyanis dönteniük, amely
akarva akaratlanul is megosztja a rimaszombati
közvéleményt. Ezért is kellene feltennünk a kérdést, vajon megkérdezte-e valaki a város polgárait, vajon ők mit szeretnének, s tulajdonképpen
mi is a többség véleménye.
Még mindig nem vagyunk elkésve…

hu.rimavskasobota.sk
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Továbbra sincs döntés a fociakadémiáról

Két forduló telt el a III. liga
2018/19-es évadának küzdelmeiből, míg a rimaszombati Városi
Képviselő-testület három fordulón van túl a fociakadémia ügyét
tárgyalva. A még MŠK csapata
két forduló után százszázalékos
(előbb Csacán győztek Anton Jánoš fiai 2:1 arányban az előrehozott 15. fordulóban, majd hazai
pályán a námesztóiakat győzték
le 1:0 arányban), a fociakadémia
ügyében döntés még mindig nem
született, folytatás augusztusban.

Rég nem váltott ki ügy akkora indulatokat Rimaszombatban, mint
a magyar kormány által felajánlott
EU-s támogatás (amelyről lapunk
11. számában részletesen írtunk).
A támogatás lényege, hogy a Borsodsport Invest Kft. 51, az MŠK 49
százalékos részvételével létrejönne
az MFA Academy, amelybe Rimaszombat városa a telkeit adná (ez
több mint 2 millió eurót ér), míg a
magyar állam 4 millió eurót, amelyből megújítanák a jelenlegi stadiont,
valamint új arculatot kapna az egész
környék (új edzőpályák stb.). Az új
kft. elsősorban az ifjúsági futball
támogatását szolgálná, de az MFA
Academy része lenne a III. ligás fel-

nőtt csapat is. Az eddigi három ülésen a város elméleti támogatásáról
biztosította az MFA Academy létrejöttét, de mint a város vezetői hangsúlyozták, szeretnének minél jobb
feltételeket kiharcolni a következő
nemzedékek számára. Bár a tárgyalások mintegy egy éve zajlanak, sok
szempontból nem született még kedvező megállapodás. Az elmúlt hetekben több tárgyalás is lezajlott az
érintett felek között, a város vezetői
jártak az Magyar Labdarúgó-szövetség székházában is, ahol kiderült,
hogy a jelenlegi törvényi szabályozások miatt a magyar állam egyelőre
nem is tudja a már megítélt négymillió eurót (2017/1472-es kormányhatározat, amely 32 millió eurós
támogatást biztosít a Diósgyőrnek

az észak-magyarországi és felvidéki fociakadémiák létrehozására) az
MFA Academy számlájára átutalni.
Ivan Hazucha (Smer-SD) „jóvoltából” soviniszta felhangok is előkerültek, aki a rimaszombati fociklub
elmagyarosításától való félelmének
adott több alkalommal is hangot, s
követelte, hogy az egyesület hivatalos tárgyalási nyelve a szlovák legyen. Több képviselő is kifogásolta,
hogy a létrehozandó kft-nek csak
egy ügyvezetője lenne, mégpedig a
magyar fél részéről (Szabó Tamás),
s így nem látnak garanciát arra,
hogy a város érdekei maradéktalanul érvényesüljenek. Létrejön ugyan
egy felügyelő-bizottság, amelynek
a vezetője rimaszombati lenne, de
ez a testület aktívan nem szólhatna

Több alkalommal is hallatott magáról a rimaszombati kórház, ahol
előbb új sürgősségi osztályt nyitottak,
s a kórház szülészeti osztálya egy felmérésen a megye szülészeti osztályai
közül az első helyen végzett.
Az új sürgősségi osztály az egyéb
osztályok keretében működő orvosi
ügyeleteket váltja fel, s ennek köszönhetően az azonnali ellátásra szoruló betegek nem keverednek majd a tartósabb
kórházi ellátásra szoruló ügyfelekkel. Az új osztályt a C pavilon földszintjén
helyezkedik el, a belgyógyászati osztály épületében. A Health Policy Institute
(HPI) a www.rodinka.sk internetes portállal készített felmérést, amelynek keretében május végéig mintegy háromezer anyukát kérdeztek meg, akiknek
14 kérdést tettek fel. Az értékelés során a rimaszombati szülészeti osztály
82,9 százalékos eredményt ért el, amellyel a legjobbnak bizonyult a megyében.
Az elmúlt években a kórházban folyamatosan emelkedik a szülések száma.
Amíg 2016-ban 1 130 gyerek, addig tavaly 1 215 született.
Martin Ambróz felvétele

Rimaszombatban és Baracán is a roma holokausztra,
a Porraimosra emlékeztek.

Az MŠK őszi
menetrendje
2. forduló (aug. 11.,
17.00,
itthon):
MFK
Zvolen; 3. forduló (aug.
18., 16.00, idegenben):
ŠKM Liptovský Hrádok;
4. forduló (aug. 25., 16.00,
itthon): TJ Sklotatran Poltár; 14. forduló (aug. 29.,
16.30, itthon): FTC Fiľakovo; 5. forduló (szept.
02., 10.30, idegenben):
FK Železiarne Podbrezová B; 6. forduló (szept.
8., 15.30, itthon): MFK
Ružomberok B; 7. forduló
(szept. 15., 15.00, idegenben): MŠK FOMAT Martin; 8. forduló (szept. 22.,
15.00, itthon): MFK Žarnovica; 9. forduló (szept.
30., 15.00, idegenben):
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica; 10. forduló
(okt. 06., 14.30, itthon):
TJ Baník Kalinovo; 11.
forduló (okt. 13., 14.30,
idegenben): MŠK NOVOHRAD Lučenec; 12. forduló (okt. 20., 14.00, itthon): TJ Tatran Krásno nad
Kysucou; 13. forduló (okt.
28., 14.00, idegenben): TJ
Tatran Oravské Veselé

bele a kft. működésébe. Rimaszombat városa az eddigi gyakorlathoz
hasonlóan ugyanazzal az összeggel
(150 ezer évente, valamint a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat által
nyújtott működtetési költségek) támogatná a klub működését. A képviselő-testület július 24-én tárgyalta
legutóbb a kft. ügyét, amelyen Šimko József polgármester szabadságát
töltvén nem volt ugyan jelen, de
egy több oldalas dokumentummal
„lepte meg” a képviselőket, amelyben többek között követeli egy második ügyvivő (a rimaszombatiak
részéről) kinevezését, valamint a
megkötendő szerződésben szeretné
beépítve látni azt is, a magyar fél
évente milyen összeggel támogatná az MFA Academy működését.
A polgármester újabban nem tartja kizártnak egy helyi népszavazás
meghirdetését sem.
A képviselő-testület július 24-én
13 igen szavazattal, egy nem és
két tartózkodás ellenében úgy döntött, hogy az MŠK belép az MFA
Academy Kft-be, amelyben 49 százalékos részesedése lesz. Ezt a határozatot a polgármester nem írta alá,
így augusztusban újabb rendkívüli
ülésre kerül majd sor.
jdj, fotó: gecse

Jozef Čapucha
is elment

Augusztus első
napján váratlanul érkezett
a szomorú hír,
hogy a rimaszombati foci
rajongók egykori kedvence,
a gyorslábú szélső, Jozef Čapucha is itt hagyott bennünket.
Egy nagyon tehetséges focista,
aki miatt sokan jártak évekig
bajnoki mérkőzésre városunkban.
Korlátról érkezett a járási székhelyre, s nagyon gyorsan meg�győzte edzőit és játékostársait a
tehetségéről. Őszinte és vidám
természete miatt nagyon gyorsan
mindenki kedvencévé vált. De
Jozef Čapucha nemcsak a pályán,
hanem a munkahelyén is sikeres
volt, fogtechnikusként is megállta
a helyét, előbb a Nemzeti Egészségügyi Központ Járási Részlegén (OÚNZ), majd feleségével,
Dankával magánvállalkozóként is
sokak örömére, míg az egészsége
engedte.
Jozef Čapuchát szombaton temették, s bár eltávozott közülünk,
emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
-sz-

Gömöri Hírlap

Megjegyzem
Elkoptatott hagyományok

Bár a tavalyi hőség e jegyzet megírásának idején még sehol, inkább koraőszre
hajaz az időjárás, ahogy a hangulatunk
is. Javában zajlanak a nyári táborok
és fesztiválok, köztük újkeletűek is, de
akadnak olyanok is, amelyek már évek
óta a halotti torjukat ülik, csak senki
nem akarja kiállítani a halotti bizonyítványt.

Az idén találkoztak hatvanadszor Gombaszögön (már, akik találkoztak), hogy
megtartsák a szlovákiai magyarság egykori legnagyobb rendezvényét, amelyre
egykoron Pozsonytól Nagykaposig tízezrek látogattak el. Igaz, akkoriban még
nem dívtak a falunapok és a gulyásfesztiválok, s bizony, igazi ünnep volt évente
egyszer összejönni, találkozni, beszélgetni. De a rendszerváltás után atomjaira
esett szét a szlovákiai magyar közösség,
s Gombaszög képtelen volt megújulni.
Ahogy a képeken láttam, az idei fesztiválozók többnyire egymást nézték. Vagy
azt se. S lám, két hét elteltével mégiscsak
megtelt a gombaszögi völgy túrázókkal.
A nyári tábor szervezői az egész országból
partivonattal hozták a túrázókat, akik jöttek autóbuszokkal, saját gépkocsival, de
gyalog is, hogy együtt lehessenek egy hé-

tig. A szervezők igazi otthont varázsoltak
a völgyben a fiatalok minden igényét kielégítve, a szórakozást a kikapcsolódással
és a szabadegyetem varázsával tökéletes
összhangban vegyítve. S ha a rossznyelvek igazat szóltak, akkor pár éve felajánlották a Csemadoknak, hogy az országos
fesztiváljukat beépíthetnék a nyári tábor
programjába. Nem éltek vele. A végeredményt (sajnos) látjuk.
Rimaszombatban a kilencvenes évek elején találták ki a Csemadok Területi Választmányának a vezetői a hangzatos nevű
Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét
(GMKÜ), amely, ahogy a neve is elárulja,
a gömöri régió össznépi ünnepsége szeretett volna lenni, s amelyet évente más-más
helyszínen rendeztek meg. Igaz, volt egy
időszak, amikor a szervezők kezdtek rájönni arra, hogy sztárvendég nélkül nem
lehet eladni a legértékesebb népi terméket
sem, de aztán mégis lemondtak azok szerepeltetéséről, akik szakmai minőségtől
függetlenül képesek elvinni egy rangos
eseményt a hátukon. S valljuk be, 5-6
asszonykórus, amely nagyjából tízévente cseréli a repertoárját, kevésbé. Arról
már ne is beszéljünk, hogy Gömör népi
és egyéb kultúrája nemcsak kórusokból
áll. S bár az utóbbi években a szervezők
megpróbálták rásózni a GMKÜ-t egy-egy
falunapra, ahogy az idei feledi rendezvény
is egyértelműen megmutatta – még a kutya sem nagyon volt rájuk kíváncsi. Holt
időben, a Bon Bon után, a Kmeťoband
előtt többnyire még a szereplők sem nézték egymást.
Mindkét rendezvény sokkal többet érdemelne szakmailag, hisz sok-sok pozitív példa mutatja a régióban is (ragyolci
Ipolymenti Népművészeti Fesztivál, inámi
Mézfesztivál), hogy megújulás nélkül a
legértékesebb hagyományok is feledésre
és elnéptelenedésre vannak ítélve.
Juhász Dósa János

Megszűnt a Tornaljai Gimnázium
Diákhiány miatt megszűnt a Tornaljai Gimnázium – döntött június 25-iki ülésén a Besztercebányai megyei Önkormányzat. A diákok szeptemberben már
Rimaszombatban, az Ivan Krasko Gimnáziumban kezdik meg az új tanévet.
A tornaljai gimnáziumot a 2017/18-as tanévben 74 diák látogatta, míg a pár éve felújított épület akár 325 diák befogadását is lehetővé tette volna. A 2018/2019-es tanévben mindössze 34 diák látogatta volna a gimnáziumot, tízen ugyanakkor már kérvényezték az átlépést más középiskolába. Mivel az iskola komoly támogatást kapott
egy EU-s projekt keretében, igy a képviselők nem a megszüntetés mellett döntöttek,
hanem az iskola ideiglenesen a rimaszombati Ivan Krasko Gimnázium keretében
működik tovább, amelynek így lesz harmadikos magyar osztálya.
Július 7-én Feleden a falunap keretében
rendezte meg a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya a XXV. Gömöri
Magyarok Kulturális Ünnepélyét.
A műsorban fellépett az Almágyi Férfikórus,
a Piros Rózsák Asszonykórus, a Balogfali
Fürtöcskék, a Blaha Lujza Vegyes Kórus, a
Détéri Asszonykórus, a balogfalai Kovács
Duó, a nagybalogi Szivárvány Énekkar, a
rimaszombati Új Gömör Néptáncegyüttes és
a salgótarjáni Garaboly zenekar.
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Molnár Zsuzsa emlékére

És Zsuzsa hol van? – kérdeztem
majdnem a rimaszombati Közösségi Házban, ahol az irodájában az ott ülőkkel az aktuális
politikai eseményeket tárgyaltuk meg. Valószínűleg valahol
terepen a napi ügyeket intézi –
gondoltam magamban, s csak
a szokásos kávét hiányoltam,
amely nélkül sosem engedett el. Nem hiszem el, hogy
Molnár Zsuzsa nincs többé, nem hallom többé annyira jellegzetes hangját, amely annyi verset vitt sikerre.
A közösségi portál is tévedhet egyszer.
Nem tudom, mikor találkoztunk először, Zsuzsa csak úgy
belecseppent az életembe. Valószínűleg a Szövetség a Közös Célokért irodájában találkoztunk, ahol én is dolgoztam
egykoron, s alkalomadtán néhanap továbbra is megfordultam. Később alig volt olyan helyi és környékbeli rendezvény, ahol ne futottunk volna össze. Zsuzsa ugyanis
mindig, mindenütt ott volt, nemcsak az általa és a Magyar
Közösség Pártja által szervezett rendezvényeken. S ha már
ott volt, nem egyszer haza is vitt, még akkor is, ha kiestem
a legegyszerűbb, Ragyolcra tartó útvonalból.
Zsuzsa, ahogy jómagam is, naponta ingázott, pedig Ragyolc sosem volt „pampuskadobásnyira” Rimaszombattól, hogy kedvenc tanárunkat idézzem, hisz mindketten a
Füleki Gimnáziumban érettségiztünk. Zsuzsa később ös�szebútorozott a kultúrával, a szülőfalujával, Csákányházával egybeépült Ragyolcon szervezte a kultúrát, nélküle
semmi sem lenne az, ami. Ragyolc az egyik olyan ritka
falu, ahol a kultúrháznak a mai napig van vezetője, s a
kultúra beépült a mindennapokba. 2015-ben megkapta a
Nógrád Közművelődéséért-díjat is, de az utóbbi évek már
Rimaszombathoz kötötték, ahol fáradhatatlanul szervezte
a Magyar Közösség Pártja életének mindennapjait, ahogy
a különböző választási kampányokat is, amelyekből akadt
bőben az elmúlt esztendőkben. De legbüszkébb az unokái
mellett mégis a lányára, Xéniára volt, aki jelesen végezte
a pozsonyi színművészetit, mégsem kellett egyik felvidéki
társulatnak sem, végül a Csavar Színház fogadta be. Együtt
néztük a Prah-ot Ajnácskőn, ahogy a Jókai Színházban elhíresült Ibusárt is Rimaszombatban, immár a Csavar Színház változatában. Ez már nem az igazi – mondtam neki, s
bár nem mutatta ki sértődöttségét, éreztem, hogy rosszul
esik neki, holott csak arra utaltam, hogy a Telihay Péter
rendezte eredeti változat egy kicsit ütősebb volt pár évvel
korábban.
„Egyszerűen nem találom a szavakat, hihetetlen szomorúsággal és ledöbbenéssel fogadtam a hírt, hogy egyik legközelebbi munkatársam, Molnár Zsuzsa, vagyis inkább
mindenki Zsuzsa nénije nem lesz többet velünk. Fel sem
tudom idézni azt a rengeteg emléket, kampányt, fesztet,
rendezvényt, amit együtt éltünk át és szerveztünk meg. Hihetetlen csapás érte közösségünket ezzel a szomorú hírrel.
Ezúton is szeretném megköszönni azt a sok munkát, amit
értünk tettél az évek folyamán, de egyben biztos vagyok,
ahogy idelent, ugyanúgy odafentről is mindig velünk leszel
és támogatsz minket Zsuzsa néni. Sosem fogunk feledni és
mindig szívünkben fogunk őrizni!” – írja róla közösségi
oldalán Cziprusz Zoltán, s jut eszembe, utoljára én is a JúniusFeszt-en találkoztam vele, a pénztárnál, ahol a karszalagot osztotta, s menet közben jókat beszélgettünk.
Ki hitte volna akkor? Drága Zsuzsa, remélem, hogy ez a
tragikus hír is a halálodról csak a nyári uborkaszezon gyorsan idejétmúlt terméke, s amikor legközelebb a közösségi
ház felé járok, ismét kiszólsz a parányi irodádból: „János,
tejjel vagy tej nélkül kéred a kávét?”
Juhász Dósa János, fotó: Pásztor Péter
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Majdnem találkoztam
egy Fiatalemberrel

Tanév végén Šimko József polgármester az idén is
fogadta a rimaszombati iskolák legjobbjait, azokat,
akiket maguk az egyes iskolák vezetése választott
ki a megtisztelő elismerésre. Azok, akik beírhatták
a nevüket a város emlékkönyvébe. A Kereskedelmi
Akadémia vezetése is kiválasztotta a maga jelöltjét, mégpedig egy Baktiban élő roma fiatalember
személyében, akivel jókat beszélgettem a fogadáson, később az egyik közösségi oldalon, sőt még egy
családi beszélgetést is megbeszéltünk. A találkozó viszont elmaradt, sőt
szerényen közölte, nem szeretné, ha a nevét leírnám. A kérésének eleget
teszek, név nélkül álljon itt egy nagyon tehetséges, áldozatkész fiatalember portréja.
„Az iskolánk a IV. C diákját jelölte az elismerésre, aki tiszta egyessel érettségizett, s a négy év alatt kitűnő tanulmányi előmenetelével, példás iskolalátogatásával tűnt ki, aki nem egy könyvelési versenyen képviselte az iskolát,
amelyeken általában sikeresen vette a regionális fordulókat. S ami egészen
egyedülálló, osztálytársait is segítette a négy esztendő alatt, akik számára
oktató videókat készített, de azok bármikor és bármiben fordulhattak hozzá
segítséggel” – áll a Kereskedelmi Akadémia közösségi oldalán.
A díj átvétele után találkozunk először, s lelkesen beszélünk meg egy családi
találkozás. Közben megtudom, hogy két testvére van, s a szüleivel Baktiban
laknak családi házban. Öccse a Magán Szakközépiskola hotelakadémia szakos tanulója, húga pedig még a Tompa Mihály Alapiskolába jár.
„Ne haragudjon, de a családi beszélgetésből nem lesz semmi, ugyanis a családom nem szeretne benne lenni az újságban, de az igazat megvallva, most
már számomra is ijesztően hangzik az egész. Nem szeretnék ugyanis a figyelem középpontjába kerülni, s felhívni magamra a figyelmet, s főleg nem
szeretném dicsérgetni magam. Ez nagyon ellentétes lenne az elveimmel.”
Megtudom azért tőle, hogy az első három esztendőben Munka Judit volt az
osztályfőnöke, negyedikben pedig Andrea Paulyová. Azt is elárulja, hogy
már nem gondolkodik a továbbtanulásban, s a könyveléssel próbál majd
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Szabadidejében szeret sétálni, olvasni,
embereket megismerni, a csillagokat vizsgálni, ahogy imádja a természetet,
szeret zenét hallgatni és futni is. Az iskolában elsősorban a könyvelés érdekelte, de szerette a matematikát és a nyelveket is.
S mit is mond róla volt osztályfőnöke, Munka Judit: „Roman négy éve kezdett az osztályomba járni. A tanévnyitó másnapján eljött utánam mindkét
szülője, hogy szeretnének nekem bemutatkozni, hiszen én leszek a fiuk osztályfőnöke. Nagyon sok szép pillanatot megéltem már az iskolában, na de
ilyet… Ez is előrevetített valamit a később tapasztaltakból. 28 éve tanítok, de
ennyire kivételesen értelmes, gyors felfogású, segítőkész, becsületes, szorgalmas, közben pedig végtelenül szerény és tisztelettudó diákom nagyon kevés volt. Hihetetlen precizitással készült az órákra, fegyelmezetten dolgozott,
odaadóan segítette a gyengébbeket. Az a szótlan kisfiú, aki zárkózottan beült
az iskolapadba, idővel oktató videókat készítve magyarázta el az osztálytársainak a nehezebb tananyagot. Nem is csoda, hogy nagy-nagy szeretettel és
elismeréssel beszéltek róla a diáktársai is, pedig kamaszoknál ez mondjuk
igazán nem túl gyakori jelenség. Nagyon elfogult vagyok vele kapcsolatban,
csak szuperlatívuszok jutnak eszembe, ha róla van szó. Tényleg kivételes tehetség. A szív és az ész tökéletes kombinációja ez a fiatalember. Ugyanakkor
nagy szívfájdalmam, hogy az utóbbi egy évben valami miatt teljesen elment
a kedve a továbbtanulástól, pedig tavaly még szép tervei voltak.”
Nos, nagyon vártam a megbeszélt időpontban, de se hang, se kép. Hiába
üzenek, nem válaszolt. Kérésemre végül Munka tanárnő éri el, akinek ennyit
válaszolt: „Nem szeretnék csalódást okozni magának, de én tényleg nem
szeretnék szerepelni az újságban. Ha szerepelnék, akkor rólam lenne szó, az
eredményeimről, esetleg arról, hogy segítettem másoknak is a tanulásban,
de én nem akarom, hogy erről tudjanak olyanok, akiknek nem muszáj. Mert
számomra ez olyan lenne, mintha dicsekednék, de ez teljesen ellentétes az
elveimmel, Tanárnő. De köszönöm a lehetőséget.”
Több mint két évtizedes újságírói pályafutásom alatt még nem találkoztam
hozzá hasonló végtelenül szerény emberrel, pedig mai rohanó, elembertelenedett világunkban egyre nagyobb szükségünk lenne hozzá hasonló példaképekre. Akik önzetlenül tudnak segíteni és adni. S csak bízhatunk abban, hogy
a későbbiekben se veszik el a közössége számára.
Juhász Dósa János, Martin Ambróz illusztrációs felvétele

Meghívók
Augusztus 10-12.
XXVIII. Palóc Napok és Füleki Városnapok
Augusztus 10. és 12. között rendezik meg a
XXVIII. Palóc Napokat (egyúttal Városnapok)
Füleken, amelyre a Városi parkban illetve a
Várudvaron kerül sor.
Augusztus 10-én, pénteken 13.30 órától Ismerjetek meg minket! (Városi park) roma tehetségek bemutatkozására kerül sor, a rendezvény
sztárvendége Takács Nikolas lesz. 16.30 órától a
Városi Honismereti Múzeumban nyitják meg Kovács Péter Garp jubileumi kiállítását, 17.00 órától
Multikulturális programmal veszi hivatalosan is
kezdetét a XXVIII. Palóc Napok és a Füleki Városnapok. 20.30 órától a Várudvaron a MODUS Memory és BONBON
ad koncertet.
Augusztus 11-én, szombaton 10.00 órától Családi délelőttöt tartanak a
parkban, 14.00 órától koncertekkel, színházi- és táncelőadásokkal folytatódik a program. De lesz Bunker-túra és a Pincesort is meg lehet látogatni.
19.00 órától az Infinity Music Band és PIRAMIS koncertezik a Várudvaron.
Augusztus 12-én, vasárnap 09.00 órától ünnepi szentmisékkel (szlovák
és magyar nyelven) és körmenettel veszi kezdetét a Városnapok utolsó
napja. 17.00 órától a helyi FTC bajnoki futballmérkőzést játszik a poltáriakkal, s a Palóc Napokat 18.30 órától Kálmán Imre Csárdáskirálynő című
nagyoperettjét láthatják a Várudvaron.
Augusztus 11-12.
Tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre
a Váraljai Fesztivál Ajnácskőn
Két napos lesz az idei, immár 15. Váraljai Fesztivál Ajnácskőn, amelyre augusztus 11-én és
12-én kerül sor a szabadtéri színpadon a Csemadok Ajnácskői Alapszervezete szervezésében.
Augusztus 11-én, szombaton 14.00 órakor kerül
sor a kapunyitásra, s még a megnyitó előtt a Vaga
Banda gólyalábasai köszöntik a közönséget. 15.30
órától folyamatosan érkeznek a fellépők a színpadra, előbb a helyi óvodások és alapiskolások,
a Haraszti ikrek, Jakab Levente, Kunya Gyula,
Chovan Lilla, Molnár Karina, 18.00 órától Hajni
és a fiúk (népzene modern köntösben), 19.15 órától Bakelit (rapper), 20.00 órától az ajnácskői-balogfalai Ramses rockkoncertje következik, s a napot 22.00 órától DJ Mayo zárja. A nap folyamán
lesz Ringató (baba-mama pihenő), Motolla Kézműves Baráti Kör, fotósarok, arcfestés, buborékfújás, aszfaltrajz, de frissítőből (étel, ital, palacsinta,
fagyi) sem lesz hiány.
Augusztus 12-én, vasárnap 16.00 órától a kultúrházban értékelik ki a
Rajzolok Feszt Ajnácskőről rajzversenyt, amelynek a legjobb munkáiból
kiállítás is nyílik. 17.00 órától sanzonestre kerül sor, amelyben fellép Rák
Viktória, Derzsi György, Vadkerti Imre, Lakatos Róbert, Novák Csaba
(nagybőgő) és Kuti Sándor (cimbalom).
Augusztus 12.:
Écsi Gyöngyi interaktív bábos előadása
Écsi Gyöngyi kovácsoltvas díszlet, kendők, kesztyűbábok, maszkok segítségével kelti életre az ősi
magyar mitológia világképét is magában hordozó
palóc népmesét Jankó királyfiról és Tündérszép
Ilonáról és arról, hogy mennyi bölcs döntést kell
hozni ahhoz, hogy az emberfia belekóstolhasson
az élet vizébe. Kovács Marcell a népi hangszerek széles skáláját szólaltatja meg, a tekerőlanttól
kezdve a furulyákon át a dudáig. A mese felajánlja
a közreműködést gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
Az interaktív bábos előadást augusztus 12-én, vasárnap 18.00 órától a Fekete sas udvarán (Fő tér) nézhetik meg.

Gömöri Hírlap

Gömöriek jártak
Pósa Lajos sírjánál

A Pósa Lajos Társaság szervezésében gömöriek kis csapata
indult útnak szombaton reggel
Budapestre, hogy főhajtással
emlékezzen Pósa Lajos sírjánál, halálának közelgő évfordulójáról.
Időnként ellátogatunk a temetőbe,
hisz mindenkinek van halottja.
S azt a napot az elhunytak emlékének szenteljük. Velük akarunk
lenni; mintha élnének, szólunk
hozzájuk. Elhozzuk virágainkat
a sírra. Eltűnődünk a sorsukon: a
múltunkra és a jövőnkre gondolunk... S olyan jól esik nekünk az
emlékezés...
Az emberre emlékezünk, aki költő volt. A költők pedig rendkívüliek...
Pósa bácsi 1914 július 11-én
tért meg pihenni a sírba, hátrahagyva hitvesét, nevelt leányát, Sárikát és a Kárpát-medence gyermekseregét. Nem
élte meg a történelmi viharokat, melyek nemzetét sújtották.
A sors ebben is kegyes volt hozzá.
Szeretett hitvese 1953-ban követte őt. Azokban az időkben
nem temettek a Fiumei úti sírkertbe, így Lidi mama nem kerülhetett szeretett férje mellé a sírba.
Sárika lányuk azonban egy évtizeddel később levélben fordult a
székesfővároshoz, hogy – szülei
végakaratát teljesítve –, temessék
édesanyját a párja mellé. A kérését egy Pósa verssel indokolta
meg, ami azóta is olvasható ezen
az obeliszken: „Egy sírhalom bo-

ruljon ránk szelíden,//Ha meghalunk, én drága kedvesem!”
A városatyákat meghatotta a
síron túli üzenet és teljesítették a végakaratot. A sír azonban nem csak Pósa bácsi és
Lidi mama nyughelye: Sárika is itt alussza örök álmát.
Ő az 1980-as évek elején lett társuk az örökkévalóságban, a régvolt barátok kérése alapján. Még
adósak vagyunk az ő nevének a
feltüntetésével.
A sírnál Sonkoly Dalma és
Tóth Dorottya tolmácsolásában
Gracza János Virágok egy sírra
című versét és Pósa Juditot hallgathattuk meg, aki Móra László
soraival zárta beszédét.
A jelenlévők ezt követően elhelyezték a síron a megemlékezés
koszorúját és virágait.
De nem csupán Pósa bácsira
emlékeztek: megálltak Mikszáth
Kálmán, Blaha Lujza és Jókai
Mór sírjánál is egy főhajtásra.
A csapat tagjai a SikerX Kiadó
jóvoltából tartalmas kiadványokkal gazdagodtak, melyek a Fiumei úti sírkertben található neves
személyekről adnak tájékoztatót.
A napot a Budai várban tett látogatással folytattuk, és késő este
volt, mire hazaértünk Gömörbe.
A Pósa Lajos Társaság egy régi
hagyományt szeretne feleleveníteni, hisz a radnótiak – gömöriek
az elmúlt évtizedekben többször
is ellátogattak Budapestre. Reméljük, hogy évről-évre mind
többen csatlakoznak, hogy együtt
emlékezhessünk Pósa Lajosra.
Pósa Judit, fotó: Bene Judit

S hogy nem
csak a könyvtár
hűvösében, de
kinn a strandon is lehessen
olvasni, arról a
Matej Hrebenda
Könyvtár gondoskodott, amely
a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezetben könyvkuckót
állított fel az
önkormányzat támogatásával, így helyben is kölcsönözhetünk és olvashatunk. Sőt, akár magunk is gyarapíthatjuk az alkalmi könyvtárat
egy-egy, már otthon megunt könyvvel.
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Mozgalmas június
a Matej Hrebenda Könyvtárban
Tanév végén, nyári szünidő előtt neves gyerekírókat (Marta Hlušíková,
Kristína Baluchová, Petra Nagyová-Džerengová) hívott meg vendégségbe a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár, valamint ráadásnak egy
innen elszármazott színészt is, aki elsősorban azoknak adott jótanácsokat, akik netán művészi pályára készülnek.
A gyerekközönség a legnehezebb és legőszintébb közönség,
akiket bizony nem lehet unalmas
olvasmányokkal becsalogatni
a könyvek birodalmába. Akik,
akár a könyvet félretévén, vagy
egy-egy író-olvasó találkozón
akár személyesen is hangot adván nemtetszésüknek, egyértelműen jelzik, a legkisebbeket lehet legkevésbé
hülyének nézni. „Egy gyerekhez nem szabad leereszkedni, hanem bizony fel
kell nőni hozzá” – nyilatkozta egy alkalommal Tóth Elemér költő, de bizony
hasonló véleményen volt Szabó Magda is, aki a sok-sok felnőtteknek szánt
olvasmány mellett letette sokunk könyvespolcára a Tündér Lalát is.
Nos, a Hrebenda Könyvtár első vendége egy régi ismerős, Marta Hlušíková
volt, aki ugyan a távoli és számunkra elsősorban börtönéről ismert Lipótvárról (Leopoldov) érkezett Rimaszombatba jó pár évtizeddel ezelőtt, most
viszont férje halála után a Csallóközbe költözik a fiaihoz. Marta asszony latin-szlovák szótárral kezdte szépírói munkásságát, de következtek a gyerekeknek szóló meseregények és ifjúsági történetek, amelyeknek köszönhetően
egy ország olvasó gyerekserege zárta a szívébe őt. Volt olyan könyve is, amelyet ő maga illusztrált, de olvasói kérdésre azt is megtudtuk tőle, hogy első
olvasója mindig a férje volt, s olyan könyvet is tervez, amelyet majd az ifjú
olvasói illusztrálnak majd. A gyerekeknek és gyereklelkű olvasóknak szánt
kötetek mellett rendszeresen ír a felnőtteknek is, több vers- és novelláskötete
is megjelent már, de írt drámát is, s a rádiók is sugározzák egy-egy hangjátékát. Új meseregénye Ananász úr elveszett fuvolája címmel az ősszel jelenik
meg. Sok gyerek az Aranytáj (Zlatá krajinka) című pályázat kapcsán is ismerheti, hiszen évek óta ő olvassa el és véleményezi a következő generációk első
próbálkozásait.
Marta Hlušíková bár elmegy, lelke egy darabját itt hagyja Rimaszombatban, s
természetesen bármikor gömöri olvasói rendelkezésére áll, ha hívják.
Két nyelven érkezett, gyermek- és felnőtt olvasóihoz egyaránt Petra Nagyová-Džerengová, aki bár töri a magyar nyelvet (férje Nagy József európai parlamenti képviselő), mégis remekül megértette magát magyar ajkú olvasóival
is, akik a Tompa Mihály Alapiskolából érkeztek. A negyvenes éveiben járó
alkotó Kassáról származott el, s bár az irodalom és az írás gyerekkora óta
érdekelte, mégis közgazdasági egyetemet végzett. Egyetemi évei alatt stewardessként, vagyis légikisasszonyként is dolgozott, az egyetem elvégzése után
a Szlovák Televízióban volt bemondó és riporter. 1995-ben jelentkezett első
kötetével, s azóta már csak az írásnak él, Hlušíkovához hasonlóan felváltva alkot gyerek- és felnőtt olvasóinak. Rimaszombatban a Klára történeteket
hozta el magával, amelyekből kettő, a Klára és a mumusok, illetve a Klára és
az iglu magyarul is megjelent, ahogy két felnőtteknek írt könyve, a Csak a
javadat akarom és a Nézz magadra! is. 16 évesen kezdett el magyarul tanulni,
s szüleivel együtt nagyon szerette a Balatont, valamint rendszeresen Miskolcra jártak bevásárolni. Az első magyar szó, amit megtanult, az elvtárs volt, de
nincs ezen semmi meglepő, hisz mindez még a rendszerváltás előtt volt. Bár
egész jól megtanulta a szerinte a világ egyik legnehezebb nyelvét, a magyart
(olaszul, angolul, franciául és oroszul is beszél), az egyik legviccesebb élménye mégis a magyarhoz köti, amikor budapesti könyvbemutatóján imigyen
kért elnézést az olvasóitól nem tökéletes magyartudásáért: „Bocsánat, de nekem most izomlázam van”.
Nem sokan gondolták a Kereskedelmi Akadémia tanárai közül, ahogy egykori osztálytársai közül sem, hogy Cyril Žolnír egyszer majd a színpadi deszkákat fogja koptatni. Bár klarinéton és szaxofonon is játszott, s a Polgári Ügyek
Testülete akcióin is rendszeresen fellépett, a konzervatív szüleiire hallgatva
biztos megélhetést keresett magának, a Szlovák Takarékpénztárnál helyezkedett el, s 26 éves volt már, amikor jelentkezett a pozsonyi színművészetire.
„Megbolondult?” – kérdezték tőle a felvételin, de Cyril kitartott elhatározása
mellett, s el is végezte azt. Elhelyezkednie persze nem volt olyan könnyű,
főleg színháznál nem, de ma sokkal tágabb lehetőségek vannak, mint voltak
egykoron, így Cyrilt műsorvezetőként és szinkronszínészként is foglalkoztatják, de azon se lepődjünk meg, ha egy-egy reklámban találkozunk az orgánumával. De azért Cyril legfőbb vágya mégis az, hogy színpadra állhasson.
jdj, fotó: Martin Ambróz
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Ferdinandy, a Puerto Ricoi-rum és az emlékezet (kihagyás)

„Jánosom, hát mégis újra látjuk
egymást!” – ölel át Ferdinandy György az idei Nemzetközi
Könyvfesztiválon, ahol új kiadója,
a Scolar mutatja be a Vadnyugati
origó című kötetét. Vagyis a kezdeteket. Pár héttel később, az Ünnepi Könyvhéten állandó kiadója,
a Magyar Napló kiadásában jelenik meg a Fájó holnapok című
újabb kötete. 1956-ban mintegy
tanulmányútra ment Franciaországba, s Puerto Rico érintésével
íróként csak a nyolcvanas években tér haza. Azóta is kétlaki életet él, ingázva Miami és Budapest
között.

Pár nappal a könyvhét után Sas-hegyi otthonában találkozunk, ahol
kubai felesége társaságában fogad.
Szinte nincs év, hogy fel ne jöjjek
hozzá látogatóba egy kis francia
sajtra, Puerto Rico-i rumra. A mintegy három óra alatt ismét végig szaladunk az életen. 83 év nem kis idő,
ahogy a mi „közös” 25 évünk sem.
Pedig véletlenül kezdődött, ha vannak ugyan véletlenek.
1993 tavaszán budapesti egyetemistaként, a Tiszavirág folyóirat
szerkesztőjeként a Rátkai Klubban
mutattuk be az Ötágú síp című antológiát, amelyet Pomogáts Béla
szerkesztett, s amelyben egy fejezetet a nyugati magyar irodalomnak
szenteltek. Az est háziasszonya Kulcsár Katalin, aki javasolja, kérjem
fel egyik beszélgetőtársnak az épp
itthon tartózkodó Ferdinandy Györgyöt. Fel is hívom (a száma ma is
ugyanaz), de jelzi, épp Pécsett lesz
aznap, így csak lélekben lesz velünk. Az est kezdetén meglepődve
látom, hogy Kulcsár Katalin, Pomogáts Béla és a két közreműködő, a
Perbetéről Budapestre elszármazott
jeles színművész, Horváth Sándor
és a vajdasági Csernus Ildikó mellett
ül egy jó vágású, őszes úriember.
Nos, így ismert(em) meg Ferdinandy György(öt).
„Mindent megírtam. Csak a kezdetekre (a legfontosabbra) nem kerítettem sort. Arra, hogy írónak készültem minden erőmmel. És hogy
haza akartam menni” – írja a Györe
Bori szerkesztette Vadnyugati origó
utószavában. 1956 decemberében,
amikor még úgy, ahogy nyitva voltak a határok, ő is szerencsét próbált.
Az egy-két hónapra tervezett tanulmányútból majdnem végleges kinnmaradás lett. A Budapesten francia
szakos egyetemista francia író lesz,
háromgyerekes családapa, aki még a
St-Exupéry-díjat is megkapja. Mégis, elejétől kezdve gyötri az egyre
elviselhetetlenebb honvágy, s a ha-

Fotó: Maria Teresa Reyes
zafelé vezető út helyett hiába következik a még sokkal távolibb Puerto
Rico, ahol összefut nagybátyjával, a
szintén író Ferdinandy Mihállyal, s
hiába adódik az újabb nyelvváltás,
amíg délutánonként tanít, délelőttönként „libatömési” és más helyben
fellelhető magyar szakkönyveket
bújik, mert rájön, sose lesz belőle
se francia, se spanyol író, ő magyar
írónak született.
Apropó, Puerto Rico-i rum. Két
fiatal kollégámmal ülök a Sas-hegyi lakásban, Ferdinandy György
előbb a Gömöri Hírlapot lapozgatja, majd Kresnye Andrással cigány
íróbarátaival, Lakatos Menyhérttel
és a minap elhunyt Choli Daróczi
Józseffel kapcsolatos emlékeit sorolja Vésztőn innen és túl. Mi ketten Lovas Róberttel Puerto Rico-i
rumot kortyolgatunk. Fenséges ital,
csak csínján kell bánni vele. Ha lehet. Hamar megoldja a nyelvet, de
olykor emlékezetkihagyást is okozhat. Amíg készül a könnyed, franciás-spanyolos estebéd a kubai feleség, Maria konyhájában, folytatjuk
az emlékezést. Megismerkedésünk
után alig egy évvel a Wataridori
Színkör bemutatja a Hurrikán című
színművét. Ferdinandy felkérésre
írja a veszprémi társulatnak, de egy
váratlan (de errefelé korántsem szokatlan) igazgatóváltásnak köszönhetően a bemutató elmarad. Remenyik
Zsigmond tragikus élettörténete így
ránk marad egy mára már ugyancsak
felejthető előadásban. Ferdinandy
elvállalja a Tiszavirág egyetemista lap védnökségét is, így nincs év,
hogy páran-páran fel ne rándulnánk
hozzá (Pénzes Tímea, Bata Tibor,
Bozó Lake Norbert, ugye még emlékeztek?), ahol mindig Csoki eb fo-

gad, később az isteni zsíros kenyér
és a legfinomabb francia sajtok társaságában.
Már a hatvanas években megjelennek az első magyar nyelvű írásai
szerte a nyugati világ magyar nyelvű lapjaiban. Ahogy a könyvei is.
Szerecsenségem története, Furcsa,
idegen szerelem – a Magvető Kiadó még az ún. rendszerváltás előtt
visszafogadja tékozló fiát. Igaz,
már jóval 1989 előtt hazatér, hogy
meglátogassa tolókocsis, még a háborúban megrokkant apját. „Ferdinandy a legszemélyesebb magyar
író” – írta róla Kukorelly Endre.
S tényleg, Ferdinandy egész életművében szigorúan kizárólag önmagát és kivándorolt kortársait írja.
Az egyetlen kivétel talán a Hurrikán
volt, igaz, Remenyik Zsigmond élete akár az övé is lehetne. „Azt tudod,
hogy jómagam is gömöri kötődésű
vagyok” – ejti el a számomra bűvös
mondatot egy alkalommal, s mint
kiderül, valamelyik szépapja állítólag Rozsnyó városbírója volt évszázadokkal előtte. 2012-ben, hosszas
készülődés után rászánja magát,
hogy ellátogat Gömörbe. Szászi Zoli
társaságában egy nap Rozsnyón,
ahol a városházán nyomát sem találjuk már a városbírói létnek, s egy
nap Rimaszombatban. Rozsnyón a
regnáló polgármester is fogadja a
tékozló vendéget, aki, ha megkésve
is, de mégiscsak eljut ősei egykori
származási helyére. Lelkes olvasók
viszont mindkét helyen akadnak,
Sebők Valériának most is üdvözletét
és legújabb könyvét küldi.
A hazatérés óta szinte nincs év Ferdinandy-kötet nélkül. Igaz, bőven
van mit megírnia. Ha valaki, ő el-

mondhatja magáról, élete kész regény. Véleményét se tartja titokban,
legyen szó politikáról vagy társadalmunk mindennapi visszásságairól.
De azt is hangoztatja, hogy mivel
1956-ban a másik utat választotta
(hogy a könnyebbet-e vagy a nehezebbet – azt most ne firtassuk), nincs
igazán joga beleszólni a magyarországi mindennapokba. Hisz most
is alig van idehaza, az év jó felét
Miamiban tölti, gyógykezelésen.
Lassacskán fogyogat a Puerto Rico-i rum, de a francia sajthoz francia
vörösbor is dukál. Még emlékszem,
a 75. születésnapjára egy hosszabb
beszélgetést is készítek vele, ami
meg is jelent, s csak később derül
ki, némileg másra emlékeztem én,
másra ő, s megint másra a diktafon.
„Tele van a nyár könyvbemutatókkal” – mondja lelkesen, bár a lába
már nem mindig engedelmeskedik.
„Most éppen Szöulban kellene lennem, egy irodalmi konferencián, de
azt már nem vállaltam, fiatal barátomat, Csender Leventét küldtem”
– mondja, de októberig így is telítettek a hétköznapok. Író-olvasó találkozók mellett azért írni is kellene, s
most egy hónapot elvesz az életéből
a foci VB is, amelyet azért semmi
pénzért nem hagyna ki. Ottjártunkkor épp a Marokkó-Irán mérkőzés
fut a háttérben, s amikor elbocsát
bennünket, már kezdődik a portugál-spanyol rangadó.
„Nem tudtátok: miféle voltam,//Átnéztetek rajtam, ha szóltam,//gyökeret vertetek, kóboroltam” – egy
1962-es verse nyitó sorai ezek. Ma
már csak prózát ír, egykori verseit
most a Vadnyugati origóban adta ki.
Feleségével magyar költőket ültet át
spanyolra, ahogy kubai és latin-amerikai poétákat is próbál megismertetni a magyar olvasóközönséggel.
A Fájó holnapokat (honlapokat?)
Mészáros Márton szerkesztette,
akivel a kétezer tízes évek elején
ismerkedtek meg. Márton diplomamunkájában Ferdinandy 2010 után
megjelent köteteit vette szemügyre,
míg Szilágyi Zsófia monográfiájában, amelyet a Kalligram adott ki, a
teljes életművet vizsgálja. Felesége
jóvoltából már a közösségi hálón is
rajta van, azon tartja a kapcsolatot a
világba szétszóródott gyerekeivel is,
de ő maga még írógépen alkot.
A rum egyre inkább maga alá temet,
s amikor visszatér az emlékezetem a
Déli pályaudvar környékén, förmedek rá fotós kollégámra: „És a közös
képek?” „Mutassam?” – szól vissza
a kolléga flegmán, s már mutatja is a
bejárati ajtóban készült fotókat.
Juhász Dósa János
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Zsúfolva volt a rendezvénynaptár júliusban a régióban, nyári egyetemek, fesztiválok, táborok, falunapok váltották egymást.
Fotósaink és a szervezők segítségével próbáljuk felidézni ezek hangulatát.

Két új kiállítás is nyílt júniusban a rimaszombati Városi Galériában illetve
a Városi Művelődési Központban található Ganevia Galériában.
A Városi Galériában Martin Knut festőművész, a Ganevia Galériában
Haltenberger Timcsák Sarolt patchwork (foltvarrás) tárlata látható
augusztus végéig.

Javában zajlik Rimaszombatban a Szombati Jazztival első évfolyama,
amelynek keretében júliusban a Katarzia Agnostika, Jozef Hollý és bandája, a magyarországi Djabe adott koncertet. Augusztus 17-én, pénteken
20.00 órától a Cimbal Brothers, míg egy héttel később, augusztus 24-én
20.00 órától a Saxophone Syncopators koncertje következik.

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete idén is megszervezte a Fonóka
nyári tábort, amelybe 52 gyerek jelentkezett. A Tompa Mihály Református
Gimnáziumban különböző kézműves technikákkal ismerkedtek a gyerekek, de
számos kísérőrendezvényről (zene, tánc, népmese) gondoskodtak a szervezők.

A Via Nova Baráti Körök első alkalommal rendezett gyerektábort Csillagösvényen címmel, amely mintegy 30 gyermeknek biztosított hasznos időtöltést
egy hétre a nyári szünetből.

Feleden falunapot (tizenhatodszor), míg Nagydarócon a Kárpát-medencei
Darócok 8. Találkozóját rendezték meg. Feleden a rendezvény keretén belül
került sor a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyére is.
Balogfalán zárult a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság gömöri-nógrádi döntője. A régiót a martosi országos döntőben Sajóvölgye, Balogfala, Harkács,
Magyarhegymeg, Egyházasbást és Fülek csapatai képviselték, akik közül
legjobban az egyházasbástiak és a harkácsiak szerepeltek, akik bejutottak a
negyeddöntőbe. A bajnokságot az ímelyiek nyerték a lévaiak és az udvardiak
előtt. A legjobb kapusnak a harkácsi Lázok Richárdot választották.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromban és
Rimaszombatban rendezte meg
nyári egyetemét. Utóbbi helyen
a téma a néphagyományok volt
a téma, s a kísérőprogramok
egyikeként a résztvevők meghallgathatták Kurucz Ádám Konrád
Latinovits-díjas előadóművész
Ady Endre-estjét.

Július hó folyamán a Gömör-Kishonti Múzeum udvarán volt látható a
Post Bellum Polgári Társulás Huszadik századi történetek című szabadtéri
kiállítása. A kiállítás folyamán egy beszélgetésre is sor került, amelyen Rigó
Konrád kulturális államtitkár mellett részt vett Ján Lunter megyeelnök is.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, amb, majoros, jdj és a szervezők
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Nyári olvasmány

Jakub Zaťovič – Elbeszélés a kutyákról
A Bauhaus áruház előtt egy kerékpárállványhoz kötöttem a kutyát.
Nem tűnt valami lelkesnek, de nem
is nagyon tiltakozott. Eszembe jutott, hogy a bicikli, amelyik annyira
tetszik, 700 euróba kerül, pontosan
annyiba, amennyibe a térdem elülső keresztszalagjának a műtétje, s
pontosan annyiba, amennyivel a
banknak tartozom Szlovákiában.
Az állványon egyetlen bicikli sem
volt, csak a kutyám.

- Tudod már, mit küldesz nekik?
A szeme még csak félig volt nyitva.
Ébredés után mindig fiatalabbnak
nézett ki. Mint egy nyuszi.
- Még nem tudom Terezka.
- Válassz ki egyet a már meglévőkből. Az embereknek tetszett. De írhatsz akár újat is!
- Azok, amelyek tetszettek az embereknek, azoknak tetszettek, akik ismernek. S azért, mert ismernek. Nem
tudom, tetszene-e a zsűritagoknak is.
Ezt még jól át kell gondolnom.
- Te tudod – mondta, s a fejét a mellkasomra fektette. Éreztem az arca
melegét, s ahogy minden reggel,
megszagoltam a haját, s behunytam
a szemem.
Kikeltem az ágyból, s óvatosan átléptem a kék IKEA táskán. A kutya
is követett. Lassan és figyelmesen
emelte a lábát, mintha csak ő is ember lenne.
- Mit kérsz reggelire? – hangzott a
kérdés a nappaliból.
A konyhában álltam. A mosogatóban
pár piszkos edény, a konyhapulton
két pohár, két edény, a tűzhelyen egy
serpenyő.
- Pelyhet – válaszoltam.
- Rizs- vagy zabpelyhet?
- Nekem mindegy, amilyet te szeretnél – válaszoltam. A kutyára
ráhelyeztem a fekete nyakörvet, s
benéztem a hálószobába. Légi csókot küldtünk egymásnak. Mentem
sétáltatni.
A kutya most egész tűrhetően viselkedett, csak néha hagyott ott, hogy
lepisilje az alacsony szürke falakat
és kerítéseket, amelyek itt a prágai
Nusleban az előkerteket választják el
egymástól. A teraszok szinte mindenütt tárva-nyitva voltak, s az illatos
fehérnemű mögül emberi fejek kandikáltak ki. A takarók és ágyneműk
lelkesen csalogatták a vasárnapi
napsütést. A gyerekek füzeteiből kirepültek a verebek, s kiültek az oszlopokra. Lassacskán minden ébredezett, már csak az autók aludtak.

Tereza a mobilomra elküldte a kamra
polcának és szögeinek a fotóját.
- Kérlek, hogy nagyobbat vegyél,
s ne a kisebbikből. Olyat, amellyel
fel tudjuk erősíteni a TV-polcot is.
50 vagy 60 elég kell, hogy legyen.
A Pankrácon található Bauhausban
a 29-es polcon vannak a szögek.
De ha az ember egyéb csavart, fogantyút vagy más speciális fémalkatrészt akar beszerezni, azokat ugyanúgy ezen a polcon találja. A többi
polc sokkal izgalmasabb választékot
kínál, így például fa- és vasfűrészt,
vagy bidét vagy kisasszonyokat,
akik a partnerükkel vásárolnak. Ezek
a kisasszonyok meglehetősen mozgékonyak és majdnem az összes polc
előtt található pár belőlük.
Fizettem, elvettem a zacskót, amelyben a szögek voltak, s az összehajtható fából készült métert, amely a
JAKUB nevet viselte. Elkötöttem a
kutyát az állványról, s a Jezerka parkon keresztül igyekeztem visszafelé.
A parkban a kutyám az alábbi barátaival találkozott: egy ausztrál juhászkutyával, egy staffordshire terrierrel,
egy louisianai leopardi kölyökkel
s hat keverékebbel. Az én kutyám
szintén keverék, az anyját a magyar
határon mentették meg. Amikor
mind üdvözölték egymást, folytattuk
az utunkat hazafelé.
- Rizspelyhet készítettem – üdvözölt Tereza. - A rizspelyhet némileg
jobban szeretem, mint a zabpelyhet.
Szereztél szögeket?
- Bikákat, szögeket, mindent beszereztem.
Kiszórtam Tereza elé a hatvan darab
szöget. Néhányat megvizsgált közülük, majd visszarakta az asztalra.
- Kubko, ezekkel még egy koporsót
is beszögelhetünk. Felhelyezte a szöget oda, ahol majd összefogják a két
deszkát. Egy nagy darabja a polc felé
állt ki. - Legalább jól megtartják a
polcokat, ha az összes lekvárt felrakjuk rájuk. Kicsit túlnyúlnak majd a
szögek. Nem számít.
Tereza leült velem szembe: - Kubko.
Egyezzünk meg valamiben, jó? Ha
belefogunk valamibe, azt csináljuk

végig tisztességesen. Engem így neveltek, s azt hiszem, hogy ez így is
helyes. Én tudom, hogy te ezt nem
oldod, de én nem szeretnék olyan
konyhát, ahol csak úgy kiállnak dolgok. Érted?
Hozzám hajolt, s megcsókolt. Valószínűleg olyan képet vághattam,
mint a kerékpártartóhoz kötött kutya.
Elhatároztam, hogy reggeli után ismét ellátogatok a Bauhausba.
- Nem kell menned. Majd én máshol
beszerzem.
- Nem, majd én elmegyek, Tereza.
De előtte még összerakom az asztalt.
Amíg Tereza elmosta az edényeket,
a földre helyeztem, s kibontottam a
kartondobozt, amelyben fehér deszkalapok voltak. Ezekből áll majd
össze az íróasztal, amelyen Tereza
egész évben a diplomamunkáját írja
majd a cseh határokról.
- Szerbiából van – kiáltottam feléje.
- Ki van Szerbiából?
- A munkaasztalod. A használati utasítás szerbül van.
- S össze tudod majd rakni?
- Dédapám dubrovniki volt. Játszva
megoldom.
Tereza bejött a szobába, s megfogta
az egyik deszkát.
- Mit csinált a te dédapád?
- Kereskedő volt. Bejárta egész Horvátországot és Szerbiát, aztán eljutott
Magyarországra, majd Pozsonyba, s
már ott is maradt.
- Mivel kereskedett?
- Nem tudom. Sose találkoztam vele.
- Lehet, hogy tőle örökölted az üzleti
érzékedet.
- Az lehet.
Megkértem Terezát, adja ide a következő deszkát.
- Biztos vagy benne, hogy jól csinálod?
- Persze. Most egy kicsit görbe, de
aztán a végén összerakjuk őket, s
mindkét oldalról megerősítjük, s a
deszkák szépen egymásba simulnak.
Nézzed csak! Kezembe vettem az
utolsó deszkát is, ránéztem, s csak
annyit mondtam: - A fenébe.
- Mi történt?
- Fordítva raktam össze.
Szét kellett szednünk a deszkákat, de
a második kísérletre már sikerült, s
elkészült az asztal. Bevittük a hálószobába, a fal mellé tettük, s Tereza
mindjárt elébe tette a fehér székét is.
- Mintha örök időktől itt álltak volna.
Megöleltük egymást, s leültünk a mi
kis fehér csodánk mellé.
Ebéd előtt másodszor is visszatértem a Bauhausba. Jókedvem volt,
a zsebemben a szükséges szögek
pontos méretével. Egész úton azon
gondolkoztam, melyik, a saját alko-

tói műhelyemről elmélkedő elbeszélésemet is küldjem be a pályázatra.
Azon morfondíroztam, mihez is értek tulajdonképpen: zongorázás 30
%, kosárlabda talán 85 %, ugyanis
nincs kondícióm és 700 euróm, s a
kutyakiképzés nagyjából ugyanan�nyi, mint a zongorázás. Azon járt
az agyam, ugyan melyik szakmában
lehetnék mester. Arra jutottam, hogy
köveket simíthatnák ki a puszta kezeimmel, de ekkor egy üzenet érkezett Terezától.
- Kubko, kérlek, hozzál nekem tonikot. Kininnel. Már ment is a válasz:
Tonik ginnel? Gin-tonikot akarsz?
A válasz: Nem, csak egyszerű tonikot. Válaszom: Elmehetünk este egy
gin-tonikra, nem rossz ötlet. De nem
tudtam, hogy szereted. Én majd sört
iszom. Újabb válasz: Nem, Kubko,
nem akarok gin-tonikra menni. Csak
arra szeretnélek megkérni, hogy hozzál egy üveg tonikot. Csak az a fontos, hogy kinin is legyen benne.
Így aztán a most már megfelelő méretű szögek mellett egy literes üveg
tonikot is begyűjtöttem.
Amíg Tereza a serpenyőben a fasírtot melegítette, s az edényben főzte
a krumplit, kitöltöttem mindkettőnknek egy-egy pohár tonikot. Leültem
a konyhaasztal mögé, s néztem Terezát. Tetszett, ahogy a fakanalat a
kezében tartja, s ahogy áll a tűzhely
mögött. Körülötte befőttes poharak
és műanyag tányérok, amelyeket
közben elmosogatott, hogy azok
szinte újaknak néztek ki. Az udvarról besütő nap rávágott a meztelen
combjaira.
- Azt hittem, hogy este, ha mindennel végeztünk, be akarsz ülni egy
gin-tonikra.
- Nem, nem szeretem a gin-tonikot –
mosolyodott el. - De kimenni kimehetünk. Bár nem hiszem, hogy mindent befejeznénk addig. Vagyis nem
úgy, ahogy elképzeltem. Még be kell
gittelnünk a falakat a hálószobában,
s a kamrában a polcokat is fel kell
raknod.
- De akkor minek kellett neked a tonik?
- Azért, mert kinint tartalmaz. S az
segít meggyorsítani a menstruációt.
Jó lenne, ha most megjönne, s nem
majd a jövő hétvégén, amikor Horvátországban leszünk. Ezért írtam
rád.
- Mondhattad volna előbb is, s akkor
mindjárt vettem volna két üveggel
vagy egy egész csomagolással.
- Emiatt nem kell egész csomagolással. Elég egy vagy, legfeljebb két
pohárkával.
- Na, akkor kérek még egy kis ki-

Gömöri Hírlap
nint – mondtam neki, majd a kezébe
nyomtam a poharat.
Elnevette magát, kiitta az egész poharat, s akkorát böffentett, mint egy
újszülött.
- Próbáljuk meg először felrakni
azokat a polcokat – javasolta Tereza,
miután elmostam az edényt.
Kezébe vette a kalapácsot, s elkezdett szögelni. A szög olyan fáradtan
hatolt be a fába, de olyan hangosan,
hogy nemcsak az egész lakás remegett bele, de maga Nusle is. Álltam
mellette, s figyeltem, ahogy a szög
milliméterről milliméterre beleveszik az öreg deszkába.
- Hány szöget kell bevernünk?
- Kiszámoltam, ötvenötöt.
- Azt nem lehet Terezka. Az egész
városnegyed vasárnapját tönkre tennénk.
- Mégis csak meg kell próbálnunk.
- De hisz kisgyerekek is élnek itt.
S kutyák is. Hisz a miénk is itt van.
- S akkor mit akarsz csinálni?
- Áthívom valamelyik haveromat,
hogy fúrja ki a lukakat.
- Egyet azért még beverek.
De épp csak hogy a fejére vágott a
szögnek, valahonnan megszólalt egy
meg nem alkuvó női hang: HAHÓ,
PAT ÉS MAT, BEFEJEZNÉTEK
EZT A KIBÍRHATATLAN ZAJT?!
Ez volt a nép, az utca hangja, amely
betöltötte a Nusle levegőjét, annak
minden egyes molekuláját. Egymásra néztünk Terezával. Elröhögte
magát, s olyat ütött a kalapáccsal a
szögre, hogy az messzire elrepült.
Bezártuk az erkélyajtót, s Tereza leveles tésztából készült vaníliás kiflit
tett az asztalra.
- Dolgoztál már valamikor gittel?
- Persze, amikor tízéves lehettem.
- Ezt nem tudtam. Apukáddal?
- Nem, képzőművészeti nevelés
órán. Szívet készítettünk gittből.
- Na, jól van akkor – mondta Tereza,
s egy gittel teli piros kis vödröt nyomott a kezembe. Egy üvegtálba vizet
engedett, s elővett egy vastag ecsetet. - Gyere, majd megmutatom.
Álltunk a fal előtt a hálószobában,
s bámultuk a lyukakat, amelyek az
előző tulajdonos után maradtak hátra. Mintha egy galériában lettünk
volna.
- Benedvesítem azokat a lyukakat, s
Te a spaklival felviszed a gittet.
- Egészen olyan mint a szex – mondtam, mert olyan is volt, mint a szex.
- Kubko, inkább a munkádra koncentrálj.
Az első pár lyuk nem az elképzeléseim szerint alakult, mert a gittből
mindenütt volt, legkevesebb a lyukban. A falon viszont néhány új fehér
szigetecske keletkezett, amelyek azelőtt még nem voltak ott.
- Próbálj a gittel betalálni a lyukba. Nedvesítsd be azt a spaklit, s

egyenesítsd ki azt a gittet, hogy ne
legyenek dudorok azon a falon. Így.
Látod, hogy megy egy neked!
A gittelés elkezdett szórakoztatni, s
a nyolcadik lyuknál már egész gyors
és pontos voltam, mint egy profi.
- Ez aztán a remek munka Terezka.
- Szinte sejtettem, hogy tetszeni fog
neked. Lehet, hogy megtetszene neked a szobrászat is.
- Igen, ebben teljesen biztos vagyok.
Szobrokat készíteni legalább úgy
szórakoztatna mint festeni, rajzolni
vagy elbeszéléseket írni. Minden,
aminek a segítségével kifejezhetem
a pillanatnyi érzéseimet, teljesen betölt. Mint a gitt a lyukat. Mint a lyuk
a gittet.
- Az én kis művészem.
Mindig, amikor ezt mondta, magam
is elhittem.
- Te vagy a művész – mondtam neki.
- Ugyan milyen művész lennék én?
- Életművész. Élsz, nem foglalkozol
hülyeségekkel, azokon átlépve folytatod tovább az életed, mint ahogy a
kombájn is rendíthetetlenül halad a
mezőn. A könyveket is olyan emberekről írják mint amilyen te vagy, s
nem olyanokról mint én. Én legfeljebb epizódszereplő lehetnék, míg
rólad szólna a könyv.
- Boldog vagyok, amikor ilyen gyönyörűségeket mondasz.
- Ha majd veszünk egy rekamiét, ráfekszel mint egy igazi múzsa, s én
lefestelek. Szénnel.
- Hahó, tücsök! A fejét az edény felé
hajtotta, amelyet a gittelésnél használtunk. A festékes vízben megjelent
egy zöld tücsök a hosszú csápjaival
és a lábaival úgy kapálózott, mintha
csak üdvözölni szeretett volna bennünket. Gyorsan kivittem az edényt
az erkélyre, s kiöntöttem a vizet
tücsköstül.
- Imádom az éjjeli tücsökzenét.
- Én szintén. S ők is tudják, ezért is
jött most bennünket egyikük üdvözölni.
Terezát este elküldtem a kutyát sétáltatni. Fáradt volt, s még úgyis
várt rá az IKEA táskákból a ruhák
kipakolása, s berakása a szekrénybe.
A kutya szintén fáradt volt, az elején
még félszemmel nézett bennünket,
aztán elfeküdt a konyha hideg kövén, s behunyta a szemét. Tudtam,
hogy az esti meleg szellő majd felvidítja kissé, s elég soká távol lesznek, mert Terezának szüksége volt
valamire a gyógyszertárból, s az
legközelebb a pankráci park melletti
bevásárlóközpontban volt.
A hálószobában hozzáfogtam a titkos tervem megvalósításához – színek szerint kezdtem berakni a ruháit
a szekrénybe. Most tudatosult bennem, hogy milyen alacsony is Tereza. A ruhái a nyakamtól a mellkasomig értek volna, a nadrágjai pedig

legfeljebb a lábikrámig. Néha szoktunk is viccelődni, hozzáhajoltam,
s a szemei magasságából néztem a
világot. Mindig elvesztek, de elő is
kerültek váratlan dolgok. Ilyenkor
felemeltem, hogy az arca az én arcmagasságomban legyen.
- Kubko, milyen különös ez – mondta
mindig ilyenkor.
A trikói közé becsempésztem párat az enyémekéből is, mert mindig
olyan jó volt nézni őt, amikor rácsodálkozik valamire.
Abban a pillanatban érkeztek meg,
amikor a már megsült bagetteket
megöntöztem olívaolajjal.
- Nos, akkor már eldöntötted?
- Mit?
- Hogy melyik elbeszélést küldöd
be?
Hallottam, ahogy a Taste of the Wild
vadhúsos kutyagranulátumot kiönti
a kutya pléhtányérjára a folyosón.
- Valószínűleg a kutyákról szólót
küldöm majd el nekik. Gyere az erkélyre, kész a vacsora.
- Mi jót eszünk? – hangzott a WCből.
- Francia bagettet, spanyol szalámit,
cseh rukolát és szlovák vajat. Mindet egyben. S hozzá olasz bort.
Kivittem a vacsorát az erkélyre.
A tücskök lelkesen ciripeltek. Leültünk egymással szemben két öreg
vásznas faszékre, s koccintottunk a
borral. A kutya lefeküdt közénk.
- Nos, akkor mi lesz az elbeszéléssel?
- Valószínűleg a kutyásat küldöm be.
Nem kell olyan kétségbeesetten nézned, nem ez a legfontosabb dolog a
világon.
- Azt, amelyikben arról írsz, hogy az
emberek mennyire hasonlítanak a
saját kutyájukra?
- Nem. Azt, amelyikben azt írom le,
hogy amikor a barátom kutyája kismalaccal állított be a pofájában.
- Ez brutális.
- Nem, nem brutális. De nem tudom,
hogy van-e vele esélyem a győzelemre. Emlékszel még rá?
- Emlékszem, nagyon szomorú voltam, amikor elolvastam. Nagyon
furák a te elbeszéléseid. Gyönyörűek, de nagyon szomorúak.
- Őszinték. S ez a legfontosabb.
Nincs semmi fontosabb az őszinteségnél. Legyen inkább rossz, de
őszinte az irodalom, mint jópofizó,
felszínes írogatás.
A bagett ropogott a fogai alatt. A kutya felemelte a fejét.
Senki nem értette meg, miért is írtam az elbeszélés utolsó fejezetében a brit nemzeti televízió egyik
dokumentumfilmjéről,
amelyben
azt magyarázták, hogy Jézus buddhista szerzetes volt, aki nem halt
meg a kereszten, hanem visszatért
Kasmírba, s ott élte meg a nyolcvanadik születésnapját is. Mindenki,
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aki olvasta, egyfolytában áradozott,
hogy szuper, így kell kinéznie egy
modern elbeszélésnek, de az a Jézus
nem volt benne telitalálat. Nagyon
szeretem ezt az írásomat, nagyon a
bensőmből szól, lehet, hogy annyira
a bensőmből, hogy csak számomra
világos.
- Ne fáraszd magad Kubko. Időben
rájössz úgyis, mit kell nekik elküldened. Születésnapomra azt kívántad,
hogy fejlesszem a megérzéseimet én
pedig most azt kívánom neked, hogy
újra használd a sajátodat.
Tereza elment zuhanyozni, közben
én elmostam az edényeket, s elkészítettem az ágyat is az alváshoz.
Amikor végzett, én is lezuhanyoztam, s ugyanazt a törölközőt használtam, mint ő. Közben eszembe jutott a tücsök, amely segített nekünk
a glettelésnél, s rájöttem arra, hogy
nem is tudok a tücsökről semmit. De
lerajzolni talán le tudnám valamelyiküket.
Leoltottuk a lámpát. Tereza ugyanúgy a mellkasomra hajtotta a fejét,
ahogy reggel is ébredés után.
- Köszönöm neked a mai napot.
- Én köszönöm, hogy ilyen türelmes
vagy.
- Elmondjuk, mit is csináltunk ma
először az életünkben? Úgy, ahogy
szoktuk?
- Természetesen. Életemben ma először gletteltem.
- Én is életemben először engedtem
szabadon egy tücsköt. Ez nagyon
szép.
Bezártam a szemem, s azonnal elaludtam.
- Kubko?
- Hm.
- Már nincs szükségem a kininre.
- Hm. Már megjött a menstruációd?
- Nem. S egy ideig meg sem jön. Még
igen sokáig nem. Holnap megyek az
orvoshoz, hogy megállapítsa, milyen
sokáig.
Hangosan elnevettem magam.
A boldogságtól bele tudtam volna
ordítani a világba. Homlokon, majd
arcon csókoltam Terezát, ismét a
homlokát, s csak csókoltam-csókoltam. Közben egyfolytában nevettem.
- Nos, tudod már, mi lesz azzal az
elbeszéléssel?
- Valószínűleg a kutyásat küldöm be
nekik.
Juhász Dósa János fordítása

* Jakub Zaťovič 1987-ben Losoncon született, a most közölt elbeszélés a Poviedka 2017 országos pályázat fődíjasa. A dőlt betűs szövegek,
vagyis Tereza szövegei eredetileg
cseh nyelvűek.
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Gombaszögi Nyári Tábor

Tizenkilencezren fordultak meg a 90.
Gombaszögi Nyári Táborban (közülük ötezren táborlakóként élték meg
a mintegy egy hét mindennapjait),
amely a szútori református templom
harangjainak megszólaltatásával
vette kezdetét, és Nagyferenc Katalin
újabb kopjafájának felállításával
zárta kapuit. Közben volt megszámlálhatatlan mennyiségű rendezvény,
könnyedebb és fajsúlyosabb témák,
csapatjátékok, Pajtaszínház, Folkszöglet, koncertek (az idén például
Edda Művek, Ghymes), partivonat,
kézműves foglalkozások, slam poetry,
hasmenés, magyarországi kormánytámadások – szóval minden, ami egy
remekbeszabott fesztiválba belefér.
Fotó: szervezők

Nagybalogi Rockfesztivál

Nyolcadik alkalommal rendezte
meg a Kerecsen Motoros Egyesület a Balogvölgyi Rockfesztivált a
nagybalogi sportpályán. Felvidéki
Szabad Egyetem, lovasíjász bemutató, Toldi vetélkedő, sörpörgő
verseny, tattoo sátor és megannyi
koncert (Rómeó Vérzik, Auróra,
Blues Company). S aki nem akart
lemaradni az Oroszországban
zajló foci világbajnokságról, a
szervezők annak is kedveskedtek.
Fotó: Kresnye András

