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Šimko József
marad a polgármester

Majdnem elérte az
országos átlagot a
választási kedv Rimaszombatban, ahol
a polgárok 46,88%a (8 872 szavazó)
járult az urnákhoz.
A polgármesteri posztot immár harmadik
alkalommal Šimko
Fotó: Gecse József szerezte meg,
aki 5 081 szavazatot (58,02%.) kapott. Legnagyobb ellenlábasa, a függetlenként indult
Radovan Ceglédy 3 192 szavazatig jutott,
míg Zagyi Róbert 281, Vas Vilmos pedig 203
szavazatot gyűjtött be. Jelentősen megváltozik a képviselő-testület összetétele, az eddigi
19 képviselőből mindössze tízen kerültek be
az új testületbe, valamint két képviselő, akik
régebben már voltak városatyák. Részletek
lapunk második oldalán.

Fotó: gecse
Tíz éves a rimaszombati Magán Szakközépiskola, amely nagyszabású ünnepséggel
emlékezett fennállása első tíz esztendejére.
Fotó: kresnye

November 17-én Naszvadon adják át az
idei Harmónia-díjakat. Az év komolyzenei előadóművésze díját Tóbisz Titusz
veheti át.
Fotó: kresnye

A magyar Faust címmel Nagy Sándor Zoltánnak a 300 éve született Hatvani Istvánra
emlékező tárlata nyílt meg a Városháza
Galériában. A hírneves tudósra november
23-án egésznapos konferenciával emlékeznek
a Csillagházban.

A Fiatal Tehetségek Fórumával folytatódott a 38. Zenei Ősz, amelyen Botos
Béla Bumbi (brácsa) és Bohdan Koval
(zongora) mutatkozott be.

2018

Az elmúlt napok
margójára
2010-et írtunk, amikor Rimaszombat új polgármestere Šimko
József lett 1 715 szavazattal. Négy
évvel később, 2014-ben Šimko
József megismételte a győzelmét,
de már 4 170 szavazó választotta. Következett 2018 november
10., és Šimko József harmadik alkalommal is
győzött, mégpedig több mint 5 ezer szavazatot
szerezve. S hadd jegyezzem meg szerényen és
boldogan, hogy mindhárom alkalommal részese
lehettem a győztes csapatának…
Ennyit bevezetésképp a szombati választásokhoz… Szerencsére már túl vagyunk rajta, s reméljük, hogy mielőbb elfeledjük az egyes polgármester- és képviselőjelöltek által bemutatott ízléstelen
húzásokat. Örüljünk inkább annak, hogy Šimko
József négy évre ismét bizalmat kapott, hogy csapatával tovább folytassa a város fejlesztését. Nem
volt ez olyan egyszerű, hisz olyan koalíció lépett
a szorítóba, amely nem nagyon válogatott az eszközökben. Fűt-fát ígértek, a nyugdíjak emelésétől
kezdve a gyorsforgalmi út befejezéséig, a futballakadémia ügyét is a saját céljaik érdekében akarták
kihasználni, s minden lehetséges módon piszkolták
a polgármestert és a munkatársait, akik egyedül a
város érdekeit akarták védeni egy bizonytalan külföldi vállalkozás ellenében. Egyidejűleg különböző, teljesen értelmetlen koalíciókat is létrehoztak,
csak hogy elszipkázzák a polgármester szavazóit.
Nem sikerült nekik, mert a választók többsége nem
hagyta átverni magát. Látták, mennyi minden történt az elmúlt években a polgármesternek köszönhetően, s hittek abban, hogy Šimko József nem
csapja be őket az elkövetkező négy évben sem.
Nem kapott viszont bizalmat több eddigi képviselő, akikben csalódtak a választóik. Olyan ismert, s
több ciklusban regnáló képviselők estek ki, mint
Čeman, Bán, Főző, Auxt, Sojka vagy a polgármesterként is indult Vas, aki nemcsak polgármesterjelöltként végzett az utolsó helyen, hanem már
képviselőként sem kapott további bizalmat. Vagy
lehet, hogy az MKP-KDH együttműködés okozta
volna a dicstelen bukását? Mindenesetre köszönetet mondhat azoknak, akik ezt a választási koalíciót
kitalálták...
S végezetül egy tanács a sikertelen polgármesterjelölteknek. Tényleg gyorsítaniuk kellene, elismerniük a vereségüket, s gratulálni a győztesnek. Ez
ugyanis a politikai kultúra elengedhetetlen részét
képezi…
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Hunyák József és Csúr Tibor is elbukott a választásokon

A választópolgárok 48, 67 százaléka vett részt
a 12018 november 10-én megrendezett helyhatósági választásokon, amelyen négy évre polgármestereket és önkormányzati képviselőket
választottunk. A régióban több komoly meglepetés is született, elveszítette a polgármesteri
posztot Michal Bagačka (Nyustya), Hunyák
József (Ajnácskő) és Csúr Tibor (Nagybalog) is.

Rimaszombatban a polgármesteri poszton nem
történt változás, s immár a harmadik ciklusát
kezdheti meg Šimko József. Rimaszombatban a
választási részvétel 46,88% volt, ami jóval meghaladta az előző választások részvételi arányát.

A képviselő-testület összetétele viszont alaposan
megváltozik, az előző, 19 fős testületből csak tízen kaptak újra bizalmat, s három olyan képviselője is lesz a testületnek (Erika Juhászová, Juhász
Péter és Jaroslav Bagačka), akik egy régebbi ciklusban már dolgoztak városatyaként. A 21 megválasztott képviselőből csak négyen képviselik
a gyengébbik nemet, a legfiatalabb továbbra is
Cziprusz Zoltán, a legidősebb pedig Štefan Baláž lesz. Alaposan leszerepelt a Magyar Közösség
Pártja, amely eddig hat képviselőt adott, mostantól viszont csak hárman ülnek majd a testületben.
A rimaszombati városi képviselő-testület megválasztott tagjai:
1. számú választókörzet (Óváros–Tormás–Felsőpokorágy): Rigó László (695 szavazat), Bornayová Eva (593 szavazat), Demeter Michal
(560 szavazat), Matzenauer Jaroslav (523 szavazat)
2. számú számú választókörzet (Rozsnyói
u.–Akasztóhegy–Szabópuszta–Szőlős–Bakti–
Alsópokorágy): Tankó István (641 szavazat),
Juhászová Erika (602 szavazat), Jurkemík Ján
(593 szavazat), Kuvik Robert (460 szavazat)
3. számú választókörzet (Rima lakótelep–Kishonti u.): Vaľo Roman (760 szavazat), Baláž
Štefan (688 szavazat), Figei Tibor (620 szavazat), Andrášiová Andrea (609 szavazat)

4. számú választókörzet (Nyugat-lakótelep–
Szabatka–Kelecsény): Hazucha Ivan (860 szavazat), Juhász Péter (853 szavazat), Zsóriová
Anna (833 szavazat), Zvara Pavel (822 szavazat), Bagačka Jaroslav (734 szavazat), Slanina
Roman (734 szavazat)
5. számú választókörzet (Tamásfala–Méhes–
Dúsa út–Kurinc–Dúsa–Mezőtelkes): Sliva Tamás (569 szavazat), Cziprusz Zoltán (568 szavazat), Tóth Jozef (478 szavazat)
A régióban több nagy meglepetés is született, senki sem várta a parlamenti, s egyúttal megyei képviselő, Michal Bagačka nyustyai bukását (Roman
Lebeda váltja), ahogy a nem várt eredmények
közé tartozik a 28 év után távozni kényszerülő
ajnácskői Hunyák József (Poprocký Ivan lett az
utódja) és a 12 év után a nagybalogi polgármesteri
székből kibuktatott Csúr Tibor választási szereplése sem (Kluka Norbert tudta legyőzni). Tornalján tovább folytathatja Szögedi Anna, Feleden
Mihályi Gábor, Rimaszécsen Stubendek Márta,
Várgedében Jakab Katalin és Balogfalán Csörnök
György, aki immár ötödik ciklusát kezdheti meg.
Új polgármestere van Tiszolcnak is Irena Milecová személyében, ahol Peter Mináč már nem indult
a posztért.
jdj, fotó: amb

Falusi hagyományos
családi nap Serkében

Fotó: gecse

Fotó: gecse

Fotó: gecse
• Gyertyagyújtással Makovits Jenő első világháborús emlékműve előtt
Rimaszombatban is az első világháború befejezésére emlékeztek.
Fotó: gecse

• Az idén is 450 embert vonzott a Via Nova ICS és GICS által szervezett, immár tizenegyedik alkalommal megszervezett Katalin-bál,
amelynek sztárvendége Bereczki Zoltán volt.

• Az I. ligás VK Slovan női röplabdázói és a II. ligás HKM jégkorongozói
is folytatták a bajnoki küzdelmeket.
A röplabdázók a garamszentkeresztieket (Žiar nad Hronom) fogadták,
s mindkét mérkőzésen 3:1 arányban
(23, 18, -15, 16) illetve (-18, 18,
11, 16) győzni tudtak. November
17-én az eperjesi ŠK Elba otthonába
látogatnak.
A II. ligás HKM csapata a gölnicbányaiakat (Gelnica) fogadta, s változatos, gólgazdag mérkőzésen Zorvan
2, valamint Vilcsinszkij, Novotný,
Šagát, Nociar, Dmitrijev és Buda
góljaival 8:6 (5:2, 3:1, 0:3) arányban
legyőzte a végére alaposan feljavult
vendégeket, így a bártfaiaktól két
ponttal lemaradva 15 ponttal visszaküzdötte magát a táblázat második
helyére. Legközelebb november
17-én, szombaton 17.00 órától ismét
hazai pályán lépnek jégre a bártfaiak (Bardejov) csapata ellen.

Falusi hagyományos családi napra
várják az
érdeklődőket november 24-én,
szombaton
a Via Nova
ICS Rimaváraljai
Csoportja,
a Gömöri
Ifjúsági Csoport és a feledi Nosztalgia
étterem szervezésében.
A rendezvény 06.00 órakor disznóvágással kezdődik, 07.00 és10.00 óra között
mindenkit: disznótorosreggelivel várnak,
09.00 órától kezdődnek a kulturális programok: Kincseink (Iskolások és óvodások kiállítási munkái); LurkóKuckó; Mese Mozi
(mesék vetítése); kézműves foglalkozások
Batta Borbás Lúciával, Molnár Ágnessel,
Rákosi Kittivel, Vincze Annamáriával és
Vincze Viktóriával. 10.00 órától mozgó
versenyjátékok gyerekeknek, 11.00 órától mezőgazdasági gépjárművek kiállítása
(Danko Barna), 12.00 órától disznótoros
ebéd, 12.30 órától lovagoltatás, 13.00
órától disznólkodás' (Felnőttek játéka),
14.00 órától íjászkodás (Dalia – Kopecsni
Gábor), 14.00 órától zenés programok, s
17.00 órától kezdődik az esti disznótoros
mulatság – muzsikál: Juhász Zsolt és Zenekara.
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Talán egy tyúklépéssel előrébb a fociakadémia
A rimaszombati Városi Képvise-

lő-testület utolsó ülésén két téma
dominált. Két olyan téma, amely
már az előző ülésén is heves vitákat váltott ki. Az egyik az Iskola
utcai egykori kollégium eladása,
a másik pedig a 2018-as örökzöld,
a fociakadémia. Előbbit végül levették a napirendről, az utóbbit
viszont megszavazták.
Ján Čeman képviselő javaslatára levették a napirendről az Iskola utcai
egykori kollégium eladásának az
ügyét. A polgármester által benyújtott javaslatban az épületben fiatal
családok kaptak volna helyet, míg
Čeman szerint inkább nyugdíjasotthont kellene létrehozni az épületben. Šimko szerint nem klasszikus
eladásról lenne szó ez esetben, hanem a szerződés elfogadása után
nyilvános üzleti tárgyaláson döntenének az eladásról, de ragaszkodik
ahhoz, hogy fiatal családok kapjanak lehetőséget lakhatásra. S mivel
két cég is érdeklődést is mutatott az
épület megvásárlása iránt, döntött
az üzleti tárgyalás kiírása mellett.
De a város nem adná el véglegesen
az épületet, hanem idővel visszavásárolná azt. Végül is a javaslatát
nem fogadták el, s 12 képviselő az
előterjesztett javaslat visszavonása
mellett döntött.
Ha mégis lesz fociakadémia, talán Július Nôta Fociakadémiának
fogják hívni. A rimaszombati Városi Képviselő-testület utolsó ülésén nem is szerepelt a napirenden,
mégis megszavazták. A sorsa így is
erősen kérdéses, hisz még hiányzik
róla a polgármester aláírása és a
monopolellenes hivatal jóváhagyása. „Fogadjunk ezer euróban, hogy
megszavazzuk” – hallom a hátsó
helyiségben, ahol két képviselő épp
kávészünetet tart. Rendben, – vágja

rá a másik –, lehet, hogy megszavazzuk, de az még nem elég. Végül is mindkettőjüknek igaza lett,
11 igen szavazattal, egy ellenében
meglett a többség, hatan nem szavaztak, míg a polgármester lánya
nem tartózkodott benn a teremben.
Šimko József polgármester még az
elfogadás előtt kijelentette, véleménye szerint a magyar fél úgysem
fogja azt elfogadni.
Lássuk az előzményeket. Közel
egy éve kereste meg a Borsodsportinvest Kft. a magyar kormány nevében Rimaszombat városát, hogy
szeretne fociakadémiát létrehozni a
városban. A helyi futballklub vezetői lelkesen fogadták az ötletet, hisz
a város fociélete egyre mélyebbre
süllyed, a felnőtt csapat már csak
a III. ligában szerepel, de az ifjúsági foci viszonylag jól működik,
14 csapatban több mint 200 fiatal
rúgja a bőrt. Igaz, a serdülőknél
már lasszóval is nehezen fognak
játékosokat. Az elmúlt esztendő
eseményeiről már többször is részletesen beszámoltunk, a lényeg,
hogy az ügy sok-sok tárgyalás után
sem mozdult előre, s bár az utóbbi
időben úgy tűnt, lényegesen előbbre tart a fociakadémia jövője, csak
nem került pont a végére. Ahogy
most sem, sőt a közel két órás vita

során az elmúlt közel esztendő
szlogenjeit hangoztatták a felek, aztán mintha minden mindegy alapon
mégis megszavazták az együttműködési szerződést.
„Nagyon várják már” – mondta a
vita során Auxt Ferenc képviselő,
aki szerint olyan stádiumba jutott
a tervezet, hogy az a magyar fél
részéről is elfogadható lesz. Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb
eredménye rimaszombati részről,
hogy a miskolciak lemondtak a
tulajdonjogukról, s a fociakadémia
alatti területet a város csak bérbe
adná 30 évre az MFA Akadémiának (amelyben 49-os százalékos
részesedést kap Rimaszombat Városa), a kérdés már csak az, mi is
lesz 30 év múlva. A szerződésben
a város biztosítékokat kapott arra,
ha a fociakadémia meg is szerzi a
teljes részesedést, a telkek a város
tulajdonában maradnak. Az eredeti
elképzelésekkel ellentétben nem
az MŠK, hanem az MFA lép be az
MŠK-ba, mivel ellenkező esetben
az V. ligától kellene újrakezdenie
a rimaszombati csapatoknak a bajnokságokat. A szerződés része az is,
hogy Rimaszombat évente 200, míg
a miskolciak 150 ezer euróval járulnak hozzá a fociakadémia működéséhez. Ivan Hazucha, a SMER-SD

képviselője továbbra is nemzetiségi
kérdést sejtett a fociakadémia létrehozása mögött, s azt hangoztatta,
hogy a fociakadémia létrehozása
még nem tartja itthon a rimaszombati magyarságot, míg Štefan Baláž
szerint nem kellene az utolsó ülésen
dönteni, elég lenne egy szándéknyilatkozat megfogalmazása. Ahogy
maga a fociakadémia ügye, úgy a
szavazás sem ment zökkenőmentesen, s csak másodszorra sikerült
azt megejteni. Nagyobb meglepetés
nélkül, így 11 szavazattal a szerződést elfogadták. De hogy mi lesz a
következő lépés? Azt valószínűleg
maguk az érintettek sem tudják pár
nappal a helyhatósági választások
előtt.
Šimko József közben már jelezte,
hogy nem írja alá a határozatot, így
a még regnáló képviselő-testület
rendkívüli ülésen dönthet a határozat további sorsáról.
Az ülésen szó esett még a posta
előtti tér felújításáról is, a Szlovák
Posta ugyanis műszaki okok miatt (közművek) nem egyezett bele
abba, hogy a tervezett szökőkút
a tér közepén legyen. Így a város
kénytelen telket vásárolni, mégpedig 50 €/m2 értékben, mindösszesen
4 250 euróért.
A polgármester megvétózta a legutóbbi ülésen, a sport- és kulturális
szervezetek támogatásáról jóváhagyott határozatot, mivel szerinte
több fontos egyesület sem jutott
támogatáshoz. Volt képviselő, aki
figyelmeztetett ugyan arra, hogy
minden szervezetnek lehetősége
volt a meghatározott időig benyújtani a kérelmet, amit elmulasztottak, a testület mégis úgy döntött,
hogy kiegészíti a támogatottak listáját, így végül 2018 második félévére 13 700 eurót hagytak jóvá.
jdj, fotó: gecse

• Október 31-én 115 éve született
Rimaszombatban Pásztory Ditta
zongoraművész, Bartók Béla
második felesége.

• Budapesten
mutatták be a
Napút című
folyóirat roma
különszámát,
amelyen részt
vett a folyóirat
tematikus
számának felvidéki szakértője, B. Kovács
István is.

• Szinte egész októberben nem
esett az eső, a Rimán szinte
száraz lábbal át lehetett kelni.
• A Városi rendőrség értesíti a
nyilvánosságot, hogy új helyszínen, a Városi Hivatal Svätopluk u.
431/7-es számú épületében várja
az ügyfeleit. Bejárat az udvarról.

Az utóbbi években egyre nagyobb
teret hódít régiónkban is a turizmus. Szinte nincs olyan hét, hogy
ne olvasnánk szervezett gyalogtúráról, a Nógrád Geopark, de a
Medvesalja Turizmus is rendszeresen várja a túrázókat, ahogy
például az ún. Völgy is Péterfala
mellett számos programot kínál az érdeklődőknek. Az utóbbi
években Rimaszombat is nagy
hangsúlyt fektet a turizmusra, a
Turisztikai Információs Központ
két új kiadvánnyal is várja a városba érkezőket.

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a turizmus
világnapját. A Világnapnak tavaly
Katar adott otthont, idén Magyarország, 2019-ben pedig India lesz
a házigazdája. Az elmúlt években
a régióban is megnőtt a kereslet a
turizmus iránt, s a túrázókat tényleg
csodaszép tájak várják, s idővel akár
a turisztika a régió egyik húzóágazata is lehetne. Igaz, ehhez a mindehhez szükséges adminisztrációt
(szolgáltatások) is ki kellene építeni.
Az egynapos gyalogtúrák viszont
már egyre népszerűbbek a környéken, a Medvesalja Turizmus és a
Nógrád Geopark is szervezi a kör-
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Egyre többet túrázunk
nyékre irányuló túrákat, s ahogy
Puntigán Józseftől, a Nógrád Geopark munkatársától megtudjuk,
időjárástól is függően, de szinte
minden alkalommal összegyűlik
egy autóbusznyira való érdeklődő, s
a túrázókat mindig profi túravezető
(Ádám Sándor, Kovács Roland, Balázs Csaba, Kovács Roland, Mede
László, Mag Erika, Lukács Viktor)
igazítja el a táj nevezeteségeiben.
Bár a táj tényleg csodálatos, a régió
szándékos tönkretétele miatt egyegy túra sokszor felér akár egy-egy
katasztrófatúrával is. Május végén
a Korlát-Várgede-Ajnácskő utat
járták be, s bár a terület a Cserhát
Természetvédelmi Körzet része,
a látvány mégis eléggé lehangoló, az egykor szebb napokat látott
kis Moszkva, vagyis Korlát, ahol
a rendszerváltás előtt még messze
földön híres kőbánya működött, s
ahol strandfürdő, orvosi rendelő,
mozi is várta nemcsak a helybélieket, most teljesen lepusztult látványt
mutat, ahol egyre több az erdőfolt
is, ugyanis az erdőket akadálytalanul lopják szét. Nem jobb a helyzet
Várgedében sem, ahol széthullóban
az egykor híres fürdő épülete, s a
pár éve felújított Sztojkovics kastély
is elveszítette már múzeumi szerepkörét. Sokan arra várnak, hogy
majd szociális lakásokat építenek
ki belőle – mert a helyieknek nem
fontosak őseik értékei. A Medves
Turizmus is változatos túrákkal várta az érdeklődőket, hisz a klasszikus
gyalogtúrák mellett rendeztek például gyógynövény gyűjtő túrát is.
De ne feledkezzünk el a Füleki Vár
által felkínált látványosságokról, így
az idén átadott barlangokba irányuló
rendszeres túrákról sem, amelyekbe

Mesiarik Maros és csapata nyújtott
eligazítást, s évek óta egyre nagyobb
a sikere és nemzetközi elismertsége
a Medvesi Fotós Maratonnak, amely
Közép-Európa legnagyobb tájfotós rendezvényének számít immár.
Ha a túrázó a tájat járja, ma már
fényképezőgéppel, de akár csak az
okostelefonjával is képes megörökíteni egy-egy emlékezetes pillanatot.
Az idén akár már hőlégballonból
átrepülve a tájon, lehetett Gömört
és Nógrádot megörökíteni, így népszerűsíteni is egyúttal ezt a sokszor
elhagyatottságában is gyönyörű vidéket. A maraton szakmaiságáról a
nemzetközi hírű MTI-fotós, Komka
Péter, valamint Drexler Szilárd, a
két ötletgazda gondoskodik.
Az év utolsó Nógrád Geoparkos túrája november 17-én a Nagy-Hargicsra vezet Illés Zoltán és Farkas
István vezetésével.

Kovács Roman, túrázó

Hogyan kerültél a gyalogtúrák közelébe, s
miért fontos ez
Neked?
Hat évig utaztam a „hétvégi szerelmem”
után Lévára. Három évvel ezelőtt
megszűnt a szerelem. Így szabadok lettek a hétvégek. A sportot
és a turiznust kedveltem addig is.
A Facebookon láttam hirdetést, hogy
a Novohrad-Nógrád Geopark túrát
szervez, s így kezdtem felfedezni az
itteni természet szépségét, amit eddig lebecsültem. Eddig Észak-Szlovákiába túráztam. Most már kicsit
szégyenlem magam, hogy azt hittem, hogy itt nem sok érdekes van
– csak erdők és mezők. Szerencsére
tévedtem. Később csatlakozrtam a
salgótarjáni turistákhoz. Mint vendég (nem tag) néha járok velük is túrázni és Novohrad-Nógrád Geopark
magyarországi részét is megismerni,
felfedezni. De a Medvesalja Turizmus is szervez túrákat. Velük is járok, ha munkahelyem engedi.
S mi a különleges számodra ebben
a régióban?
Minden túrának van szépsége. Ami
különleges, talán az, hogy az itteni táj
geológiai szempontból nagyon tanulságos. A kőbányák feltárják a múltat,
így tudhatjuk azt, hogy néhány millió
évvel ezelőtt ezen a vidéken tenger
volt, aztán kitörtek a tűzhányók. Itt
minden hegy egykori vulkán. Ezzel
kapcsolatos az „Ipolytarnóci Ősmaradványok”, Losonctól nem messze,
közvetlen a határnál. Ami európai
attrakció is. Az alaptalaj homokkő az
egykori tenger jelenlétét bizonyítja,
míg a kő és kőbányák a vulkánok tevékenységének eredménye.

Kovács Roland, túravezető:

Nagyon szeretem
a természetet és
nagyon
közel
is élek hozzá.
Teljesen feltölt,
kikapcsol a mindennapokból,
akárhányszor voltam is már kint
réten, erdőben, de mindig visszavágyok oda. A természet már kicsi gyerekkorom óta foglalkoztat. Gyerekként nagyon sokat pecáztunk a közeli
tavaknál a barátokkal. Aztán középiskolás koromban 16 évesen kezdtem
el sétákat tenni a természetbe, már
akkor, a kezdetekkor is nagyon jó
kikapcsolódási lehetőségnek éltem
meg. Nagy-nagy élmény volt ha találkozhattam valamilyen élőlénnyel,
legyen az akár egy őz vagy egy kismadár, esetleg egy érdekesen nőtt
öreg fa. Az elején még hol az egyik
erdei ösvényt jártam be, hol egy másikat. Később aztán átvágva az erdőn
kötöttem őket össze. Közben-közben
olvastam egyik-másik helyről a Cseres hegységben, és célba vettem őket
egy-egy vasárnap délután, így lassan
kezdtem valamennyire megismerni
a vidéket, ahol élek és egyre jobban
megtetszett. De még mindig rengeteg
szépséget találok most is benne.
És mikor döntöttél a csoportos túrázás mellett?
Sokáig teljesen egyedül jártam a környékünket, de 2015-ben rész vettem
egy csoportos túrán, melyet a Novohrad-Nógrád Geopark szervezett,
amelyen nagyon sok hasonló érdeklődésű emberrel ismerkedhettem
meg, és barátokat is találtam ez által.
S ma már egyre többször vezetek is
egy-egy csoportot, s nagy hobbim
lett a fotózás is. Legszebb képeimet
tavaly csoportos kiállítás keretén belül a rimaszombati Városháza Galériában is láthatták.
S van kedvenc helyed?
Kedvenc helyeimet nem könnyű meghatározni, mert nagyon sok van belőle, de a legkedvesebb a Pogányvár.
A rimaszombati Turisztikai Információs Központ is több újdonsággal szolgál,
hiszen már nemcsak az okostelefonon tájékozódhatunk (magyarul és angolul is az
ún. QR kód segítségével) Rimaszombat
nevezetességeiről, de több új kiadvány is
várja a régióba látogatókat, akik nemcsak Kurincon strandolhatnak, de megtekinthetik Rimaszombat és a régió látványosságait is. S tehetik ezt akár gyalog,
akár tömegközlekedéssel, akár kerékpáron. Az egyik újdonság egy kézzel festett
gömör-kishonti kerékpártérkép, amelyet
a régió iskoláinak gyerekei díszítettek.
A másik Rimaszombatot és annak ékköveit mutatja be, s az magyarul is megjelent. De maga a Turisztikai Információs
Központ (a Városháza patinás épületében) is várja a régióba látogatókat, akik
naprakészen tájékozódhatnak a szállás-,
az étkezési, a kirándulási lehetőségekről, a város aktuális látványosságairól,
s mindezt magyarul és angolul is.
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Tizedik születésnapját ünnepelte a „Hotelakadémia”
Nem volt könnyű szülés 2008-ban, amikor
mintegy ötven az egyik dunaszerdahelyi magán szakközépiskola (Ozorák Jolán) kihelyezett tagozataként létrejött a magyar hotelakadémia Rimaszombatban. Nem fogadták
az iskolát különös szeretettel, sokan láttak az
intézményben konkurenciát, de az minden
akadályt legyőzve tíz év alatt a város egyik
meghatározó intézményévé nőtte ki magát, és
jogosan ünnepelte büszkén 10. születésnapját.
Volt, amikor se az
épület, se maga a
puszta lét nem volt
biztos, az egyes konkurens
középiskolák vezetői a Városi
Képviselő-testületben
indítottak
sokszor
nem túl tisztességes
támadást az iskola
ellen, de az egykori
csatákat mára már békévé oldja az eltelt 10
év, s az a tény, hogy az iskola állva a sokszor
övön aluli ütéseket, mára komoly rangot szerzett
magának. Az iskola annak idején a Ferenczy István Alapiskola épületében kapott helyet, s idővel onnan importált tanárokat is, hisz mind az
iskola igazgatónője, Kubačkáné Árvay Gizella,
mind helyettese, Ádám Norbert onnan érkezett.
Ma már az épület túlnyomó részét ők „foglalják
el”, de egyik konyhájuk a szomszédos Daxner
Alapiskolában van. Az idei év fontos változása
az is, hogy az iskolának új fenntartója van Greksa Zoltán rimaszombati vállalkozó személyében,
aki előbb szülőként vett részt az iskola életében,
később az egyik szakmai gyakorlatot bebiztosító
cég vezetőjeként működött közre, majd elvállalta a fenntartói szerepet.

Mintegy 300 diákjuk van
Ahogy Ádám Norbert igazgató-helyettestől megtudjuk,
jelenleg 290 diákja van az iskolának (többségük magyar, ezért
is volt némileg furcsa és megmagyarázhatatlan, hogy a jubileumi műsorban alig hangzott
el magyar szó), köztük közel
80 elsős. Diákjaik négy szakon
(hotelakadémia, szakács, vendéglős, fodrász) tanulnak, de már működik a felépítményi részleg
is, tehát, amíg évekig Dunaszerdahelyen, Tornalján vagy más középiskolában tudtak az inaslevelet szerzett tanulóik leérettségizni, most már erre
helyben is lehetőségük nyílik. Az iskolának 28
pedagógusa van, akik közül négyen a kezdetektől fogva itt tanítanak. Az iskola ma már a tágabb
régióból, Nagykürtöstől Szepsiig fogadja a diákokat, akik közül sokan a magyar nyelvű oktatás
miatt érkeznek. Az iskola egyik különlegessége
az ún. évzáró szakmai munka, amelyen a pedagógusokkal együtt a szülők is részt vesznek.
Az elmúlt pár hónapban nem kevés változást és
beruházást sikerült megvalósítaniuk, az év folyamán sikerült két osztályt teljesen felújítani.
A diákok modern körülmények között tanulhatnak, a régi padokat felváltották a kényelmes
padok és párnázott székek, az osztályokban fel-

Szakmai gyakorlatok külföldön
újították a bútorzatot. Két osztályban padlócsere
is történt. A számítógépes terem új számítógépeket, az osztályok interaktív táblákat kaptak, ezzel
is elősegítve a minőségi oktatást. Még az idén átadásra kerül egy 100 négyzetméteres fodrász szalon a város központjában, ahol a fodrásztanulók
mellett hivatásos fodrászok is várják a vendéket.
A szépségszalon megfelel majd az európai színvonalnak, ahova bárki betérhet szépítkezni. De
az új tulajdonos nagyon fontosnak tartja egy, a
szakmai gyakorlatot szolgáló étterem létrehozását is, hisz eddig a két iskola konyhájában, illetve a régió és más, pl. pozsonyi éttermekben nyílt
lehetőség a szakmai gyakorlat megvalósítására,
az ünnepségen például az egyik patinás pozsonyi
szálló igazgatója is jelen volt, hogy köszönetet
mondjon az iskola diákjainak a magas színvonalú közreműködéséért.

Az elmúlt években alig volt olyan diákjuk, aki
ne vett volna részt külföldi szakmai gyakorlaton,
sokan jártak Spanyolországban, az Azori-szigeteken, ahogy Görögországban vagy Olaszországban is. Innen hazatérve aztán mindig bemutatják
a többieknek is az ott megszerzett tudásukat, s az
ezeken a szakmai utakon megszerzett bizonyítványukkal könnyebben érvényesülhetnek a piacon. De nagyon sokan a nyári szabadidejükben
is külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt,
s az itt szerzett zsebpénz jól jöhet a szűkösebb
napokra, sőt sokukat vissza is hívták az elkövetkező esztendőkben.

Pezseg az élet az iskola falain belül
és kívül is
A hazai szakmai gyakorlatok mellett a Hotelakadémia évek óta számos külföldi iskolával alakított ki remek kapcsolatot, s mivel az iskola a
régióban egyedül megszerezte az Erasmus + Vet
Mobility Charter bizonyítványt, 2021-ig maga
dönt a diákok külföldi szakmai gyakorlatairól.
Közel 30 európai partnerrel dicsekedhet az iskola jelenleg, ezért az inspirációk nagy részét is
külföldön gyűjti be. Példa erre a fodrász szalon,
ami egy máltai szalon mintájára épül, akikkel az
iskola Erasmus+ pályázaton belül fog együttműködni. Diákok és tanárok fognak Máltára menni,
hogy fejlesszék szakmai tudásukat. Az osztályok
és a pihenősarok kialakításánál a spanyolországi partneriskola adott ihletet. S hogy mi is az a
pihenősarok? A diákparlament javaslatára az
iskola modern környezetet teremt a diákoknak
a tanítási órán kívül is: fiatalos berendezéssel
hamarosan új pihenősarkokat hoz létre, ahol a
diákok beszélgethetnek, megpihenhetnek egy
nehezebb dolgozat után vagy felkészülhetnek a
következő órára. Nagyon fontos az iskolai környezet, ezért próbálnak pozitív atmoszférát létrehozni az iskola egész területén.

Adám Norbert, aki egyébként a külföldi szakmai
projektekért felel, elárulja azt is, hogy a klas�szikus könyvből való tanulást felváltják az újabb
módszerek: szakembereket hívnak tanítani, ilyen
például egyik volt diákjuk, Andrik Dániel, aki
sikeres séf egy angliai szállodában, ahol annak
idején Gordon Ramsay dolgozott, és továbbra is
együttműködnek például a Pernod Ricard céggel,
és több neves szállodával Szlovákia szerte, ahol
a diákok szakmai gyakorlaton belül sajátíthatják
el a vendéglátás és gasztronómia fortélyait. De
művészeti tereken is értek el sikereket, diákjaik
rendszeresen részt vesznek szavalóversenyeken,
rovásíró versenyeken, míg például a fodrásznak kitanult, de később leérettségizett Kresnye
András már több önálló fotókiállítást nyitott az
elmúlt években.
jdj, fotó: gecse és archív

6

hu.rimavskasobota.sk

Régi stílus, új ragozás –
Csank János jól érzi magát a bőrében

A gesztetei gyökerekkel rendelkező Csank János nem változik.
Ugyanúgy gondolkodik és ugyanúgy néz ki, mint húsz, harminc
évvel ezelőtt. A világ lépett el mellőle. A korábbi magyar szövetségi
kapitány ezzel is tisztában van,
de ettől még jól érzi magát a bőrében. Nem ajánlgatja magát, azt
is megbecsüli, hogy most éppen a
harmadosztályú Gyöngyös vezetőedzője. S persze szurkol a magyar labdarúgó-válogatottnak is.

Még mindig kocog rendszeresen?
Azt nem szoktam, annál azért jobban megyek. Hetente minimum háromszor futok vagy kerékpározom,
alkalmanként úgy másfél órát. Szülővárosom, Ózd környékén tökéletes a terep erre. Ha síkra vágyom, ott
a Sajó-töltés, ha emelkedőre, akkor
elindulok a hegyek, dombok felé.
Talán a kiskapudi szerpentin a kedvencem. Nincs nagy forgalom, nyugodtan lehet tekerni, ha kétszer-háromszor felmegyek a tetőre, akkor
nyugodtan vacsorázhatok.
Vadászni szokott-e még?
Mostanában kevesebbet. Délután
vannak az edzések, Gyöngyös Ózdtól és Pesttől is elég messze van,
ritkán jut rá idő. Ráadásul a sertéspestis is bekavart, sok helyen tilalom van.
És szoknyára?
Nem voltam nagy szoknyavadász,
de lányok között nőttem fel. Remélem, lesz még egy jó és három rossz
évem… De ez magánügy.
Elnézést az indiszkrét kérdésért,
csak oda akartam kilyukadni,
ezek szerint nem öregedett meg.
A magyar futball mégis nyugdíjazta.
Tudja, foglalkoztatja, hogy miért?
Igazából nem. Jól érzem magam a
bőrömben, én az NB III-ban is szeretek dolgozni, ha majd már nem
esik jól a munka, s ami vele jár, a
sok vezetés, a sok utazás, akkor abbahagyom. De nem érzem azt, hogy
ez az idő akár már jövőre eljönne.
Legutóbb Zalaegerszegen dolgozott az első osztályban, aminek
immár hat éve. Nem is hívják,
nem is keresik?
Hetvenegy évesen már nem rezzenek össze attól, ha megcsörren a telefonom. De nem nagyon keresnek.
Véletlenül sem akarok siránkozni,
nem érdekel ez a kérdés. Ha nem keresnek, hát nem, tudomásul veszem.
Mégis, miért felejtették el?
Több idősebb kolléga is kikopott
az élmezőnyből az elmúlt években,
ezért lehet benne némi szervezett-

dőre. Na most, ha a szélső bead, s
hatan érkeznek középen, akkor hány
védő kell? Három vagy négy? Dehogy! Legalább hat. Nem a védők
száma a lényeg, hanem az, hogy
játék közben a csapatok hogyan
tudnak alkalmazkodni egymáshoz.
Mondom, túlvariálják a dolgokat.
Támadni és védekezni kell, erről
szól a futball. Össze-vissza rajzolgatnak a stúdióban, ami az edzőknek
kevés, a szurkolóknak sok. A néző
szereti magában eldönteni, hogy ki
játszik jól, ki gyengén, nem kell a
szájába rágni.

ség. Az edzők között, még anno,
volt egy mondás. A fiatal kollégák
élcelődtek, hogy az idősebbek is követnek el hibát. Amire az a válasz,
az idősebb kollégák fiatalon nem
követtek el hibákat, mert akkor nem
vált volna belőlük idősebb kolléga.
Valahogy így. Kicsit talán kegyetlenebb lett a rendszer, a magyar
edzőkkel szemben mindenképpen.
Én úgy látom, a külföldieknek többet elnéznek, ha viszont a magyar
kolléga nem produkál eredményt,
azonnal kirúgják. Ami engem illet,
azt gondolom, a stílusommal lehet
gond, de már nem akarok megváltozni. Ma már teamek vannak, az
edzők többes számban fogalmaznak, „úgy gondoljuk” „azért nyertünk”, és így tovább. Én ezt a ragozást nem ismerem, mert egyedül
döntök. Természetesen csak arról,
ami rám tartozik, a felkészülésről,
az igazolásról, a taktikáról, a kezdőcsapatról. Nem örültem, amikor
sportigazgatót, klubmenedzsert ültettek a nyakamra. Előbb csak abba
mentem bele, hogy ha kérek két új
embert, melléjük még hozzanak másik hármat. De amikor úgy hoztak
négyet, hogy egyiket sem akartam,
s még számon is kérték rajtam az
eredményeket, akkor már tudtam,
hogy ez nem az én világom. Idővel
rádöbbentem, hogy mi a bajom ezzel a rendszerrel. Ameddig egyedül
döntöttem, addig abszolút sikeres
voltam, amikor engedtem, akkor
már kevésbé. Az én felfogásomat a
mai tulajdonosok nem szeretik. Volt
egy szerencsétlen csapatválasztásom, amivel elvágtam magam. Régebben inkább az edzők beszéltek ki
egymást között egy-egy fejest, úgy
látom, ez megfordult, inkább a tulajdonosok tárgyalják ki az edzőket. S
nekem valamiért rossz lett a hírem.
Van olyan véleménye, meglátása,
amivel segíteni tudná az MLSZ
vezetőségének stratégiai döntéseit?
Arra gondol, hogy felállt egy új
szakmai bizottság? Engem nem hívtak, ahogy látom a névsort, fiatalok

dolgoznak majd benne. Biztosan
hasznos lesz, de a túl sok elemzés
nem az én világom. Attól meg egyenesen rosszul vagyok, ha a külföldieket majmoljuk. Volt idő, amikor a
spanyolokat akartuk követni, meg
a brazilokat, mert mi is technikásak
vagyunk. Mit nézegettünk rajtuk?
Ők nyerték a vb-ket meg az Eb-ket,
mi meg kijutni sem tudtunk. Aztán
jött a német vonal. Nyolcvanmilliós, fejlett, tökéletesen szervezett
ország. Ami ott működik, az nálunk
biztosan nem. Ha én szövetségi kapitányként azt mondom, hogy új
műfüves pályát kell építeni két hét
alatt, mert azon fogunk játszani,
akkor körberöhögnek. De mert egy
német mondta, ez a profizmus. Akkor már inkább a belgáktól kellene
tanulni, hogyan törtek ki a középszerűségből, amibe húsz éve sül�lyedtek.
Van olyan eleme, irányzata a mai
edzői felfogásnak, amelyet elismer?
Én már attól rosszul voltam, hogy
egységes UEFA-rendszerű edzőképzést akartak egész Európában,
így nálunk is. Magyar vagyok,
nem német, spanyol vagy holland!
Amikor részt vettem egy európai
tanácskozáson, ugyanúgy meghallgattak, mint Arrigo Sacchit. Nem
kell ehhez egységes irányvonal. Ha
a norvég kapitány a pótselejtező
előtt nem szakít a skandináv hagyományokkal, s nem követi az európai
trendet, tehát nem erőlteti hirtelen
a rövidpasszos játékot, akkor soha
nem jutunk ki az Eb-re. A rossz példa is ragadós. Úgy gondolom, hogy
túlvariálják a dolgokat. Mindent és
mindenkit mérnek. Rendben, egy
középpályás vagy egy szélső ne lazsáljon, de a középhátvédeken mit
mérnek? Hová futkossanak? Nem
az a dolguk. Aztán itt van a háromvédős, négyvédős polémia. Tavaly
egymás alatt a következő két cikket
olvastam. A Vasas azért esett vissza,
mert három védővel játszik, illetve
azért rossz a Honvéd, mert a holland
edző átállította a csapatot négy vé-

Azt hallottam, hideglelést kap attól, ha az 1998-as vb selejtezőjéből
a finnek elleni 1:1-et, a továbbjutást érő szerencsés gólunkat emlegetik fel. Igaz?
Azt mondják, a futballtörténelem
legröhejesebb gólja, de én láttam
csomó ilyet. Miért alázzuk meg
magunkat még ezzel is? Az osztrákok se beszélnek örökké arról, hogy
egyszer a spanyolok kitömték őket
9-0-ra.
Ha huszonegy éve kikapunk Finnországban, akkor nincs a jugoszlávok elleni sorscsapás sem…
Badarság, pechünk volt. Egy csapatot akartam elkerülni a pótselejtezőben, a jugoszlávot. Tele voltak
világklasszisokkal, a háborús hangulatban félelmetes összefogás jellemezte őket. Szerencsénk sem volt.
Gyorsan kaptunk két gólt, a közönség elfordult tőlünk, mindenki bepánikolt. De nem akarom bántani a
csapatomat, az akkori körülmények
mellett sajnos benne volt a pakliban
a nagy vereség is.
Miért nem mondott le egyből a
belgrádi visszavágó után?
Azt mondtam, ha nem leszünk másodikok a csoportban, akkor lemondok. A célt teljesítettem, de volt még
más is. Tudtam, hogy nem maradhatok, ez így volt normális, titkon
mégis ebben bíztam. Azért, mert
meggyőződésem volt akkor is, ha
nem menesztenek, biztosan kijutunk
a 2000-es Eb-re. Akkor értek be a
fiatalok, akik megjárták az olimpiát,
jó csapatom lett volna.
Mit vár a magyar válogatottól a
Nemzetek Ligájában?
Nem lesz egyszerű. Marco Rossi
más stílusú ember, mint én, folyton ugrál a kispad előtt, de jó fazon, nekem legalábbis szimpatikus.
Szurkolok neki és a válogatottnak.
Az egész magyar futballnak.
Novák Miklós
(Magyar Idők, Budapest),
fotó: Török Attila (Nemzeti Sport)
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Egy harkácsi fafaragó
a Gömör-Kishonti Múzeumban

Egyedi kiállítással várja a Gömör-Kishonti Múzeum a látogatóit, Fertő
Dezső harkácsi roma fafaragó összegyűjtött munkáit tárja a nagyközönség elé. A 2019 január végéig nyitva tartó tárlat egyetlen, de súlyos szépséghibája, hogy bár Fertő Dezső magyar anyanyelvű roma volt, a szigorúan államnyelvi kiállításon erre semmi sem utal.
Fertő Dezső 1921-ben született (s 75 éves korában, 1996-ban, váratlanul hunyt
el), s művészi karrierje felesége halála után, 1986-ban kezdődött, amikor meglátogatta őt Horváth Árpád tornaljai képzőművész, aki másokkal ellentétben
fantáziát látott Fertő reliefjeiben és kisplasztikáiban, s tíz év alatt közel 200
alkotás került ki a kezei közül. Ezek egy része magántulajdonban van (például
Kanadában és Svájcban is), de több múzeum is az alkotó lelkes gyűjtőjévé
vált. Még Fertő életében a nyitrai Mezőgazdasági Múzeum nyolc reliefet és
egy kisplasztikát szerzett be, majd a brünni Roma Kultúra Múzeuma gazdagodott 97 alkotással. Mivel 1996 óta a Gömör-Kishonti Múzeum is többek
között a roma kultúra feltárására fókuszál, kiemelten foglalkozik a régió roma
képzőművészeivel is. Fertő Dezsőt először 1998-ban mutatta be egy tárlaton,
amely különböző változatokban a múzeum jelenlegi igazgatója, Oľga Bodorová kurátori közreműködésével megjárta Pozsonyt, a horvátországi Bjelovart
és a Füleki Vármúzeumot is, ahogy 2005-ben Brünnben is láthatták 58 plasztikáját.
A most nyílt rimaszombati tárlat a nyitraiak és a brünniek közreműködésével
készült, s 116 alkotást mutat be, amelyek többsége hársfából illetve diófából készült. A plasztikák és reliefek egy része vallásos tematikájú, de Horváth Árpád
unszolására a roma hagyományos mesterségek és élet ábrázolása felé fordult,
ahogy a mindennapi falusi élet is megjelenik egyes munkáin. Találkozhatunk
a Thália Színház autóbuszával, de Czinka Panna szobrával is. Egyes alkotások
egészen finom mesterművek – mondja a kiállítás egyik első látogatója, Marta
Hlušíková írónő. Egyik kedvenc témája a roma muzsikusok megörökítése volt,
játszanak azok temetésen, lakodalomban vagy kocsmában.
A Ľudmila Pulišová muzeológus által összeállított tárlat, amelyhez katalógus
is készül, január végéig látogatható, s csak remélhetjük, hogy addig sikerül
magyarul is feltüntetni a legfontosabb adatokat.
jdj, fotó: gecse

Hirdetés:

A Mýto Hotel és a Koliba pod Mýtom
Vámoson (Mýto pod Ďumbier) állandó
munkaviszonyba keres december elsejei belépéssel szakácsokat 1 200 eurós
nettó fizetéssel, valamint pincéreket
680 eurós nettó fizetéssel. A szállás és
étkezés ingyenes.
Bővebb infó: 0905/976 506
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Bronzból készült
függő dísz a hónap műtárgya
A Gömör-Kishonti Múzeumban a hónap műtárgyává
egy bronz függő díszt választottak, amely november
végéig tekinthető meg, sőt, mivel egyedi és különleges
jelentőségű darabról van szó, a Gömör-Kishonti Múzeum november 19-én, hétfőn 11.00 órától beszélgetés
keretében mutatja be Václav Furmánek régészprofesszor közreműködésével.
A bemutatott bronz függőt 1907-ben találták Méhiben
Szilárdy Béla telkén, Lászlófala határában. A leletegyüttes 177 darabból állt, s a Gömör-Kishonti Múzeum részére Osváth Rafael
jegyző mentette meg. A leletek az ún. bronzkor középső szakaszából (i. e.
1500-1450) valók, s az akkori leletek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a
régió kapcsolatot tartott fenn a minószi kultúrával. Az egész Kárpát-medencében a méhi leleten kívül mindössze hasonló függőt tartanak nyilván. Kettőt
Oszlár illetve Nagyhangos – Kölesd környékén találták, míg a harmadikat
ausztriai Neumarkt an der Ybs-ben.
Fiatal tehetségek mutatkoztak be a 38. Zenei Ősz
keretében, mégpedig a
rimaszombati születésű,
ma Balogfalán élő Botos
Béla Bumbi (brácsa) és
az ukrán Bohdan Koval
(zongora), akiknek az előadásában Bedřich Smetana,
J. S. Bach, Szergej Rachmaninov, Henri Vieuxtemps és Franz Schubert
művei hangzottak el.

A Dobšinský Gömöre című rendezvénysorozat keretében mutatták be Lucia Mihálová
Én és a testvérem című kétszemélyes játékot
(Matej Babej, Viktória Petrášová, Michal
Kinik), amely Ján és Samo Chalupka életébe nyújtott betekintést. Fotó: gecse

Fotó: kresnye

Háy János
A halottember című monodrámáját mutatta be a kassai Thália Színházban Varga
Anikó, mégpedig magyarul,
de nemsokára az előadás
szlovák változata is elkészül.

Szabadkán rendezték meg
a Kárpát-medencei tudósítói találkozót, televíziós és
rádiós szemlét Szabadkán.
A háromnapos találkozón
az MTVA külhoni tudósítói
találkoztak az intézmény
felelős szerkesztőivel és
vezetőivel, ahol a magyar
közmédia csatornáin
Hazajáró közönségtalálkozót
megjelenő, a határon túli
tartottak a rimaszombati
magyarság életét bemutató
Csillagház előadótermében,
híradásokról és tudósítáamely a rendkívüli érdeklődésnek
sokról beszélgettek a televíziós szakemberek.
köszönhetően teljesen megtelt.
A program része volt a Kárpát-medencei Tudósítói
A Baráti Körök szervezésében
megvalósuló rendezvényen (ame- Filmszemle is, amelyen Szekeres Éva és Lichtmanlyet sajnos egy időben rendeztek negger László alkotása, A nyáj őrizte a pásztort második helyezést ért el. A 26 perces dokumentumfilm
a 38. Zenei Ősz rendezvényével)
Lénár Károly lukanényei papról szól, aki az 1950-es
a Magyar Örökség- és Prima
Primissima-díjas magazinműsor évek elején fiatal papként került a magyar többségű
két készítője, Kenyeres Oszkár és Lukanényére. Mivel paptársait segítette a Rómába
Jakab Sándor adott ízelítőt a mű- való szökésben, elfogatóparancsot adtak ki ellene,
sor küldetéséről, kulisszatitkairól, de a hívei hónapokon át a testükkel védték és sokan
legemlékezetesebb pillanataiból.
a börtönbe is követték.

hu.rimavskasobota.sk
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November 15.:
A legszebb madáretető – IX. évfolyam

A felső tagozatos
diákoknak immár
kilencedik alkalommal hirdette meg
A legszebb madáretető című versenyét,
amelynek legjobb és
legsikeresebb alkotásait A madarak európai napjai alkalmából egy hónapon át láthatnak mindazok, akik ellátogatnak a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumba.
A díjátadással egybekötött megnyitóra november 15-én, csütörtökön kerül sor
13.00 órától, s a legszebb és egyúttal legpraktikusabb madáretetők december
15-ig látogathatók, hogy aztán azok kikerüljenek a kertekbe, s eleget tegyenek
eredeti küldetésüknek, vagyis a madarak etetésének.

November 17.:

IX. Gömöri Kórustalálkozó Rimaszombatban

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete november 17-én, szombaton 17.00 órától kilencedik alkalommal rendezi meg a Gömöri
Kórustalálkozót a rimaszombati
Városi Művelődési Központban.
A találkozón a hazai Blaha Lujza
Vegyeskórus mellett bemutatkozik a
galántai Kodály Zoltán Daloskör, a
losonci Ozvena Vegyeskar és a miskolci Hassler Énekegyüttes.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

December 07:
Ismét karácsonyi börze a kultúrházban

Keresik azokat, akik hagyományos dolgokat készítenek – kézimunkákat, házi finomságokat, haszon- és dísztárgyakat természetes anyagokból
– és szívesen bemutatkoznának termékeikkel december hetedikén Rimaszombatban a kultúrház
karácsonyi börzéjén, amelyre december 07-én,
pénteken kerül sor 13.00 órától a Városi Művelődési Központban. Minden félórában program
lesz: néptáncosok, énekkarok és más csoportok
kedveskednek majd a jelenlévőknek.
A rendezvény része lesz a használt tárgyak, könyvek, játékok, ruhák börzéje is, ahol
minden, otthon már fölöslegesnek ítélt, de egyébként még jó állapotban lévő – tárgy
gazdát cserélhet. Ami nem talál új tulajdonost, azt eljuttatjuk majd a rászorulóknak
(gyerekotthon, krízis centrum). Információk a 047/56 21 550-es telefonszámon.

Felhívás
Már szavazhatunk az Arany Medál-díjra

Idén decemberben tizedik alkalommal hirdetik ki az
Arany Medál-díj nyerteseit, hat kategóriában. A kizárólag a közönség szavazatai alapján odaítélt elismerést
olyan színművészek rendezők és írók kaphatják, akik az
idei évben közreműködtek hazai film vagy színdarab létrejöttében, esetleg önálló kötetet publikáltak.Akövetkező
kategóriákban lehet szavazni: az év írója, az év színésze,
az év színésznője, az év rendezője, a legígéretesebb fiatal
tehetség díja, életműdíj.
A voksolás emailen keresztül történik, az aranymedaldij@gmail.com címre kell küldeni a díjra érdemes művész nevét, október 30. és november 30. között. A jelöltekre nincs lista.
A tavalyi év elismertje Nádas Péter író, Schneider Zoltán, Huszárik Kata, ifj. Vidnyánszky Attila és Piros
Ildikó színművészek, valamint Enyedi Ildikó filmrendező volt. Az utóbbi kilenc évben mások mellett
Arany Medál-díjban részesült Dragomán György, Száraz Miklós György, Vámos Miklós és Háy János
írók, Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Molnár Piroska, Básti Juli, Halász Judit, Kulka János, Osváth Judit
és Martinovics Dorina színművészek, Szász János, Till Attila és Zomborácz Virág filmrendezők.
A díj non-profit kezdeményezés, alapítója, Mészáros Márton kulturális újságíró.

November 17.:
Andreas Varady is fellép
a Harmónia-díj átadóján

A Harmónia – Szlovákiai
Magyar Zenei Díj ünnepélyes díjátadóra november
17-én, szombaton, 19.00
órától kerül sor Naszvadon,
a kultúrház épületében.
A műsorban a Jóvilágvan,
a Viza citerazenekar, Emmer
Péter, a Pósfa zenekar, Takács Bálint és Ballán Viktória
mellett fellép az egyik tavalyi díjazott, a rimaszombati
születésű Andreas Varady is családi zenekarával. Az est házigazdái Szvrcsek
Anita és Jakubecz László lesznek.
A belépés a díjátadóra ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Amennyiben részt
szeretne venni a gálaesten, kérik, jelentkezzen a dobosi@dortun.sk email címen vagy a 0905/723 602-es telefonszámon!

November 23.:
Hatvani István, a
magyar polihisztor
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SZMPSZ), az SZMPSZ
Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központja, az SZMPSZ Területi Választmány, a Pro scholis p.t. és a Tompa
Mihály Református Gimnázium, valamint a társszervezők: Rimaszombat városa, a Hatvani István Cserkészcsapat,
a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Kulturális és Közművelődési
Központ november 23-án, pénteken, a
Csillagházban egésznapos konferenciát
szervez Hatvani István, a magyar polihisztor címmel a hírneves professzor, a
„magyar Faust” születésének 300. évfordulója tiszteletére.

A konferencia programja:
08.30
A Hatvani István konferencia megnyitása Arany János: Hatvani
08.45
Böszörményi István nyugalmazott tanár: A losonci gimnázium
szellemi kisugárzása a 17-18. században
09.10
Lengyel Réka tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi
Kutatóintézet, Irodalomtudományi Intézet – Hatvani István a művelt
író és olvasó
09.40
Hizsnyan Géza orvos: Hatvani István, az orvos
10.30
Molnár Beáta – Hizsnyan Bálint, mentor és tanítvány: Hatvani, a fizikus
11.00
Gáborjáni Szabó Botond igazgató (Debreceni Református Kollégium
Nagykönyvtára) előadása: Hit, tudás, egyházvédelem Hatvani
professzor debreceni működésében.
11.30
Majercsik Mária–Lenkey Gábor: Hatvani alakja a magyar irodalomban
(a Tompa Mihály Református Gimnázium tanára és tanítványa előadása)
12.40
Rákos Lóránt: Hatvani István teológiai munkássága
13.10
Kerényi Éva történész: Hatvani István szellemi hagyatéka
a közgyűjteményekben
13.40
Csúsz Balázs: A Hatvani István rimaszombati cserkészcsapat
projektjének bemutatása
14.10
Beszélgetés Orbán János Dénessel és Nagy Sándor Zoltánnal
A magyar Faust című dráma kapcsán – Beszélgetőtárs: Juhász Dósa János
15.30
Hatvani István rimaszombati emléktáblájának és debreceni szobrának
szimultán megkoszorúzása – Hatvani Cserkészcsapat
A nap folyamán a résztvevők megtekinthetik a Városháza Galériában (Fő tér 2.)
Nagy Sándor Zoltán debreceni grafikus kiállítását is, amelyet szintén az ördöngös professzor személye ihletett.
A konferencia fővédnöke Orbán János Dénes író.
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300 éve született Hatvani István

November hetedikén a rimaszombati
Városháza Galériában (Fő tér
2.) Rimaszombat
Városa,
a Turisztikai
Információs
Központ és a Gömöri Hírlap Szerkesztősége szervezésében nyitották meg Nagy Sándor Zoltán
A magyar Faust című kiállítását,
amellyel a 300 éve született neves
rimaszombati tudós, Hatvani István emléke előtt tisztelegnek annak közelgő, 300. születésnapjára
emlékezve. A kiállítást a szerző és
Rigó László alpolgármester jelenlétében Juhász Dósa János nyitotta
meg az alábbi szavakkal:
Maradj talpon (persze, amikor még
volt) – Gundel Takács Gábor – s egy
komoly kérdés: Ki volt a Magyar
Faust? A helyes válasz jön is egy
pillanat alatt. Szóval odaát ismerik.
Itt Rimaszombatban, ahol született,
sokaknak, főleg szlovák és kevésbé magyar polgártársainknak csak
Hatványi. Holott itt született ő 1718
november 21-én Hatvani Gergely
könyvkötő és Mester Judit nemes
szülők fiaként, sőt 15 éves koráig
itt is élt. Ma emléktábla, s egy cserkészcsapat viseli a nevét. 1732-ben
már Losoncon tanul Kármán Andrásnál, s egy rövid komáromi kitérővel jut el Debrecenbe, majd onnan
Bázel, Zürich, Utrecht és Leiden
következett. Tanult Johann és Daniel Bernoullinál, állást kínáltak neki
Heidelbergben, ő mégis hazatért s
Debrecent választotta. Ahogy annak előtte Apáczai Csere János vagy
Misztótfalusi Kis Miklós is.
„Ne csak a németek dicsekedjenek
vele, hogy volt nekik olyan hatalmas
emberük, mint dr. Faust, akit életében tenyerén hordozott, halála után
pedig pokolra vitt az ördög, ami elég
szép kitüntetés: más szegény ember
a maga lábán jár oda. Nekünk is
volt ilyen kitűnő emberünk, akinek

Juhász Dósa János és Rigó László nyitották meg Nagy Sándor Zoltán (balra) kiállítását.
hírét ma is emlegeti minden ember
Debrecenben: doktor Hatvani István” – írja róla Jókai Mór, ahogy
Arany János és Mikszáth Kálmán
is beírta őt a magyar irodalomba. S
utánuk több mint száz évvel később
Orbán János Dénes, a kortárs magyar irodalom brassói fenegyereke,
aki Magyar Faust címmel 2004-ben
veti papírra drámai költeményének
elővázlatát. A fekete-fehér játék,
amely akár Madách remekének szabad folytatásaként is értelmezhető,
szintén évekig vár arra, hogy színpadra kerüljön. „Aligkrapek koromban olvastam Jókai novelláját, azóta
bűvöl el ez a figura. Nem saját ötlet,
nem saját társítás, bálványozott Jókaimtól örököltem-kölcsönöztem.
Hatvanitól jutottam el Goethe Faustjáig és nem fordítva, a Faustot már
ennek szemszögéből olvastam. Azaz
Faust nekem már eleve magyar volt,
de persze a németet így is csodának
tartom” – írja a drámai költemény
keletkezéséről Orbán, aki a már elkészült művet csak egy leendő drámai költemény elővázlatának tartja.
Ezt az elkészült elővázlatot elküldte
elolvasásra Ráckevei Annának, a
debreceni Csokonai Színház akkori
igazgatónőjének, aki meglepetésére
nemcsak bemutatásra javasolta, ha-

A megnyitón közreműködött Szaniszló Dániel (ének) és Eva Čarnoká (zongora).

nem a 150 éves jubileumi évad díszelőadásának választotta.
Az előadáshoz készültek Nagy
Sándor Zoltán helyi képzőművész
többszín nyomat grafikái is, amelyek majd a drámai költemény most
megjelenő könyvváltozatát is díszítik majd.
S mutassuk be akkor pár szóval a
most megnyíló tárlat alkotóját is:
Nagy Sándor Zoltán kisiskolás kora
óra rajzol. A szakma fortélyait önképzés révén sajátította el. Sokféle
anyagot és technikát kipróbált, de a
rézkarc technikájának varázslatossága és finomsága különösen megragadta: a rajznak, a maratásnak és
a nyomtatásnak szinte egyformán
fontos szerepe van, ezeket együtt,
egyetlen folyamat részeiként kell
létrehoznia a látható eredmény eléréséhez. „A rézkarcolónak egyszerre kell kreatív alkotónak lennie,
akinek szabadon szárnyaló fantáziája képeket teremt, de fegyelmezett
mesterembernek is, aki a megálmodott képeket a lemezen rögzíti, majd
a nyomtatás során sokszorosított
grafikai lapokon teszi mindezt újra
láthatóvá. Rézkarcaim mesés, álomszerű világot mutatnak be. Próbálok
összhangot teremteni az érzéseim és
a tapasztalataim, a rajz és a grafika,
a képzelet és a fegyelmezett szakmai munka között. Sok apró részleten, töredéken keresztül szeretném
úgy megmutatni az életet, ahogy
van, tele élményekkel, kalandokkal és sokszínűséggel. Rajzokban
fogalmazom meg azt, ami valami
miatt fontos lett, vagy foglalkoztat.
Sokszor olyanok ezek, mint egy
színpadi előadás részletei. Máskor
olyanok, mint egy álom. Személyes
élmények és archetípusok keveredése. Számomra mindig varázslatosak.
Bámulatos az, ahogy a megmunkált
fémlemezről a rajz ezer apró részletével együtt átkerül a papírra, bámu-

latos a rézlemez fénye, a beáztatott
papír puhasága. Szeretem a rézkarcot, a sok finom vonalat; ezt a sok
törődést igénylő, nagy múltú grafikai eljárást” – vallja munkásságáról
az alkotó.
„Volt a physicában Kepler, Leibnitz, Newton,//Kikkel az egeken
járt csaknem egy uton.//Széles Európa csodálta munkáját,//Szedte is
sok ízben dicséret pálmáját.//Orvosi
kezéről sok beteg szólhatna,//S gyógyulása felől tudományt adhatna.//
Szólhatna sok szegény, nemes, gróf
és báró, Ki már a halálnak völgyében volt járó,//S kiket mintegy ujra
a világra hozott//S nekik megujulást
s életet okozott.//És ámbátor már
meghalt, fog élni hírében//Míg jár
e fényes nap tizenkét jegyében.” –
olvashatjuk Orbán János Dénes drámai költeményének epilógusában.
De ha többet akarnak megtudni,
jöjjenek el november 23-án a Csillagházba, ahol tanári konferencián
idézzük meg a 300 éve született Hatvani István alakját, mégpedig Orbán
János Dénes védnöksége alatt, aki
maga is jelen lesz a megemlékezésen.
Idézzük még meg Mikszáthot,
aki emígyen mutatja be a mi híres
szülöttünket: „A mi nemzeti ördögünknek a becsületes neve nem
Belzebúb, se nem Asmódi, hanem
nemzetes és tudós Hatvani István
uram”. S ha talpon akarunk maradni, vigyázzunk, hogyan is ejtjük ki
a nevét mi itt Rimaszombatban, magyarok és nem magyarok.
A kiállítás megnyitóján – amely
december 5-ig látogatható a Városháza Galériában a Fő tér 2. szám
alatt –, Szaniszló Dániel (ének) és
Eva Čarnoká (zongora) működött
közre. A kiállított képek megvásárolhatóak a Turisztikai Információs
Központban.
jdj, fotó: amb
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A vikingek és a fjordok hazájában jártam – 1.

„Az olvasó csak akkor vegye kezébe ezt a könyvet, ha tudomásul veszi, hogy az olvasottak semmivel sem bővítik majd gazdasági, földrajzi vagy társadalomtudományi
ismereteit, nem útirajzot kap, csak személyes jellegű följegyzéseket, egy utas reakcióit életében először látott tájakra, országokra, magára az utazás tényére.”
(Szabó Magda: Hullámok kergetése)
Európa sok-sok tája, városa belopta magát a szívembe – a Gargano-félsziget
barlangjaitól Brémáig, a görög narancs- és olajfaligetektől Antverpenig. De
a szívem csücske: Erdély. Természetesen Gömör után. Ezen a nyáron ehhez
zárkózott fel Norvégia. Már amennyit a vikingek és a fjordok világából az
ember egy bő hét alatt megismerhet. De az élmény magával ragadó!

A legmeglepőbb (szerintünk): a leglehetetlenebb helyre is lakóházat építenek.

A kommunikáció. A fiamtól már tudtam, hogy Norvégiában mindenki beszél angolul, a munkahelytől a sarki fűszeresig. A kommunikációban már
csak az a szépséghiba volt, hogy mi nem. Igaz, Marikát a német tudásának
köszönhetően nem lehetett volna eladni, sőt a háziakkal jól elbeszélgetett.
Amit én csak Gabi fiam segítségével tudtam realizálni.
A fiam barátaival, akik Szlovákiából dolgoznak ott, magyarul társalogtunk.
Kettő közülük volt tanítványunk. Sok magyarral találkoztunk a Preikestolen-i túránkon is, s néhány mondat erejéig szót váltottunk.
Kézzel-lábbal. Mindjárt megérkezésünkkor közölte e fiam, hogy egy szabadtéri sziklaszínházban egész héten játsszák az Evitát, este 10 órától (akkor
ott még világos van), a jegy ára 65 €, de ő állja. Hát igen, mint minden
Norvégiában, a mi pénztárcánkhoz mérten nagyon drága, de az ottani fizetésekhez?!... Végül is amellett döntöttünk, hogy itt és most nem megyünk
színházba. Egyik túránkról hazafelé jövet Gábor kitérőt tett Mosterhamn
felé és megmutatta a sziklaszínházat: bámulatba ejtett! Az egyik este aztán felkerekedtünk, s mivel jegyet már nem lehetett kapni, kívülről lestük
és hallgattuk az egyébként ismerős történetet. Az egyik jegyellenőr kijött
hozzánk beszélgetni, s Gabi angolul, Karcsi (fiam barátja) pedig norvégül
társalogtak vele. De egyik fiú sem volt hajlandó, hogy megkérje, engedjen
be a nézőtérre. S most jött az én metakommunikációm: két kezem összetéve
kértem: fünf minuten, s a színház felé mutattam. S láss csodát, megértette.
Így betekinthettem a norvég előadásba: négy szinten játszottak, a tánc- és
énekkar parádézott, majd elsötétült a színpad, csak fejlámpa világította meg
a címszereplőt, aki a 2. szinten énekelte a híres dalt: „Ne sírj értem, Argentína!”, persze norvégül. Rövid, de átütő élmény volt!

Német bunker a II. világháborúból Brandasundban.
Belül is rendben! Mögöttünk már a tenger...
Az utazás. Úticélunk Brandasund volt délnyugat Norvégiában. A Liszt Ferenc Repülőtérről egyenes járattal repültünk Bergenbe, barátnőmmel, Tari
Marikával. A budapesti reptér érzésünk szerint nagyobb, de kaotikusabb
is. Legnagyobb élményünk, amikor már a norvég táj fölött 11 ezer méter
magasból ereszkedett a gép, s közelebbről láttuk a fjordokkal szabdalt szárazföldet, a tengeren pedig a halneveldék szabályos alakzatait. Persze ezt
Gabi fiamtól tudtuk meg, aki már autóval várt bennünket. Előre tájékoztatott,
hogy a reptérről arra tartsunk, ahol a sziklára hatalmas sárga betűkkel fel van
írva: BERGEN? No de minek a kérdőjel? Máig nem fejtettük meg.
A közlekedés. Természetesen, ha fjord és tenger – hajóval, komppal, csónakkal. A rengeteg szigetet nem autópályák ugyan, de jól karban tartott közutak hálózzák be, általában fizetősek, de kamerarendszerrel. Egyik szigetről a
másikra, he nem túl nagy a távolság, gyönyörű hidakon vezet a közút, a távolabbiakra rendszeres a kompjárat, ami hajókirándulásnak is beillik. Egyik túránkon találkoztunk egy szegedi turistával, aki a stoppos utazásra esküszik.
De, ami számunkra legmeglepőbb volt: a szigetünkről Stavangerbe 8 km-en
a tenger alatt autóztunk, 270 m mélyen (tábla jelzi) a felszín alatt.
S a közlekedésben is a nyugalom. Itt senki sem rohan, nem előz, még a
tűzpiros Ferrariban is csak úgy gyönyörködhettünk, ha egy kitérőn magunk
elé engedtük.

Ennek az Evita előadásnak részleteit láttuk
a Moster Amfi szabadtéri sziklaszínházban.
( ez az egyetlen kép, ami internetről van, mert nem lehetett fotózni)

Ekkora tömeg azon a 25 x 25 méteren Mi biztonságosan a közepén pihenünk, Gabi
fentről fotóz. Lélegzetelállító alattunk a 604 méteres szakadék, illetve kőfal a fjord felett.
Latefoss – a másik híres vízesés,
a rengeteg közül, két ágból egyesül.

Ízelítő a fjordok és a tenger világából

Haugesund- városkép:
háttérben protestáns
templom, előtérben
már modern házak
Sebők Valéria
(Befejezés a következő számunkban)

