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300 éve született
Rimaszombat jeles
szülöttje, Hatvani István tudós,
orvos, a „magyar
Faust”, akinek
emléke előtt konferenciával és kiállítással tisztelegtek a
Fotó: kresnye rimaszombatiak.

Fotó: gecse
Kilencedik alkalommal rendezték meg a Gömöri
Kórustalálkozót a Csemadok Rimaszombati
Alapszervezete és a Blaha Lujza Vegyeskórus
szervezésében. Az est keretében keresztelték meg
a házigazda kórus bemutatkozó hanghordozóját.

November 17-én került sor a hetedik
Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei
Díjak ünnepélyes átadására Naszvadon.
Az év komolyzenei előadóművésze díjat
idén Tóbisz Titusz operaénekes kapta,
az esten vendégként fellépett Andreas
Varady és családi együttese is.

December negyedikén
alakul meg az új testület
A rimaszombati Zsidó Hitközség a Városi
Művelődési Központtal és a Matej Hrebenda
Könyvtárral közösen Rimaszombat, a tolerancia városa –  תונלבוס וטססמcímmel egésznapos
rendezvényt szervezett, amelyen a holokauszt
áldozatai előtt tisztelegtek.

A rimaszombati Városi
Képviselő-testület alakuló
ülését december negyedikén,
kedden tartja 10.00 órától
az egykori Megyeháza
dísztermében.
Ismét vár mindenkit
a Karácsonyi Vásár

Rimaszombat Városa 2018
december 12-én és 13-én
(szerda-csütörtök) a Fő téren
(itt lesznek a frissítős sátrak
is) ismét karácsonyi vásárt
rendez, amelyre szeretettel
várja a vállalkozókat és a
vásárlókat egyaránt.
A vállalkozók az alábbi
telefonszámokon érdeklődhetnek: 047/560 46 85, 560
46 65, esetleg 563 11 39.
Az engedélyek november
29-étől kerülnek kiadásra.

Értesítjük olvasóinkat, hogy idei utolsó számunk december 19-én jelenik meg falinaptárral.

2018

Az elmúlt napok
margójára
Kezdhetném-e másként ezt a rovatot,
mint az ún. bársonyos forradalom
29. évfordulójára való emlékezéssel.
Az ünnep előestéjén Szlovákia szerte
megemlékezéseket tartottak, amelyek
szinte kivétel nélkül kormányellenes
megmozdulásokká alakultak át. Pozsonyban, a Szlovák nemzeti felkelés terén, ahogy az
ország más városaiban is, a tisztességes Szlovákiáért
szálltak síkra a résztvevők, ahogy követelték Robert
Fico és Andrej Danko hatalomból való távozását is.
A szervezők Fico esetében immár nem elégszenek meg
azzal, hogy tavasszal távozott a kormányfői posztról,
zavarja őket az is, hogy az a háttérből a tüntetés szervezőinek anyagi helyzetét ellenőriztetné. Andrej Dankoról
pedig a minap derült ki, hogy doktori munkáját bizony
összeollózta, s a parlament elnökeként rossz hírét kelti az
országnak. A szervezők valószínűleg nem állnak messze
az igazságtól.
A nemrégi helyhatósági választások viszont az országos
politikai helyzettel ellentétben nem nagyon kavarták fel
az állóvizet Szlovákiában. Azt viszont egyértelművé tették, hogy a független jelölteknek áll a zászló. Ha viszont
Rimaszombatot nézzük, nehéz függetlenségről beszélni
olyan jelöltek esetében, akiknek a neve mögött egyértelműen ott szerepelt egy-egy párt neve, s akik a választási
gyűléseiken Danko, Bugár vagy épp Sulík nevével takaróztak. Kétségtelen, hogy ez a polgármesterválasztás esetén balul sült el, hisz milyen erkölcsi és valós támogatást
adhatott az a Szlovák Nemzeti Párt, amelynek elnökéről,
vagyis nevetséges kapitányáról a napokban derült ki, hogy
doktori munkáját is lopta, s a párt két volt miniszterét épp
most ítélték el 11 illetve 9 évre.
Érdekes lesz a helyzet a képviselő-testületben is, amelybe egyetlen független jelölt se került be, viszont ott lesz
a Naša Sobota nyolc képviselője (amelynek a neve a választási kampányban viszonylag ritkán hangzott el), akik
viszont hivatalosan különböző pártok színeiben indultak.
Így a választópolgár most igazán kíváncsi lehet, hogy fog
majd együttműködni a SMER-SD színeiben megválasztott képviselő a Progresszív Szlovákiáért képviselőjével, a
Magyar Közösség Pártja képviselője a Szlovák Nemzeti
Párt színeiben megválasztott képviselővel, a Most-Híd a
kommunisták jelöltjével, vagy a gyakorlatilag nem is létező SDKÚ-SD képviselője a Nemzeti Koalíció vagy netán
a Modern Szlovákiáért Párt jelöltjével.
Ideológiai síkon természetesen sehogy. De ha a megválasztott képviselők tényleg a város további fejlődését tartják szem előtt, ahogy ígérték, akkor akár a város további
fejlődésének előmozdítói is lehetnek. A sikertelen polgármesterjelölteknek viszont lesz négy évük arra, hogy jól
meggondolják, milyen párthoz is adják a nevüket…
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Választások 2018

El tudják képzelni, hogy pályázatot írnak ki a
polgármesteri posztra, s egy szakértőkből álló
szakmai bizottság választja ki a jelentkezők
közül a legalkalmasabbakat, s majd az ország
vezetője hagyja jóvá az illető kinevezését. Így
kizárva azt, hogy a posztot egyes családok bitorolják évtizedeken át, netán az már fel se merülne, hogy esetleg analfabéták vezessenek egy
települést sok-sok éven át.
Nos, azt a bizonyos „illiberális” országot Hollandiának hívják. Ugye, nagyon meglepődtek…
November 10-én zajlottak kies hazánkban a
helyhatósági választások. Ahogy várható volt,
a választások másnapján minden valamirevaló
és nevesincs párt győzelmi örömünnepet ült, diadalittasan hirdetve, a jelöltjei voltak a legeredményesebbek. Közben az ország nagy részében a
független jelöltek taroltak, az embereknek ugyanis tele van a hócipőjük már a választópolgárokon
élősködő pártokból, amelyek még akkor is hazudnak, ha nagyon igazat akarnak mondani. Régiónk
sok települése annyira leépült, hogy igazából csak
az öregek és azok az élősködők maradtak, akik
minden lehetséges lehetetlen helyzetből képesek kihozni a maximumot. S hogyan csinálják?
Nagyon egyszerűen, a jogaikat kívülről fújják, a
kötelesség szót pedig törölték a szótárukból. Rimaszombatban több évtizedes mondás, hogy csak
annak van esélye a győzelemre, aki meg tudja
szólítani a magyarságot is. Nos, hiába akart gyorsítani mindenáron az egyik jelölt, ha elfeledke-

zett a város harmadát alkotó nemzetiségről, igaz
a Dúsa úton élőket sem igazán szólította meg.
A választási újságjában megjelenő havi egy magyar ima kevésnek bizonyult a végső diadalhoz.
Sőt, most már azt pusmogják, a város lapjait is
meg kell szüntetni. De nem lett élet-, akarom
mondani képviselői biztosítás a fociakadémia
melletti heves kardoskodás sem. Az idősebb szavazók, ahogy a többségi nemzet szavazóit is hidegen hagyta a magyar kormány „agymenése”, s a
magyar képviselők közben arról is elfeledkeztek,
hogy a gömöri magyarság megtartásában a fociakadémia nem oszt, s nem szoroz…
A régióban több vaskos meglepetés is született,
így 16 év után kibukott a nyustyai mindenes
(értsd. polgármester, megyei és parlamenti képviselő), Michal Bagačka, ahogy tiszolci elvbarátja
28 év után inkább már nem is indult. A sok-sok
eredmény mellett a fiatalítás mellett döntöttek
Ajnácskőn, ahol Hunyák Józsefet még a választás napján is tartó aszfaltozás sem mentette meg.
Igaz, ő legalább emelt fejjel távozhat, s akár idővel még egy mellszobor is megilleti majd. Nem
sokan tettek volna a nagybalogi polgármester,
Csúr Tibor váratlan bukására sem, akit legfeljebb
az vigasztalhat majd, hogy fia viszont bekerült
a képviselő-testületbe. Voltak olyanok is szép
számmal a régióban, akiknek nem is akadt vetélytársuk, így például a tajti, a feledi és a füleki
polgármester is harc nélkül jutott az újabb mandátumához. Dobfeneken viszont egyetlen jelölt sem
akadt, s a jelenlegi polgármester is már előzete-

sen bejelentette, januártól kényelmesebb munkát
vállal, s visszatér a nagyon nem fizető, de tisztes
szakmájába. Sok-sok év után megbukott a détéri
és a szútori polgármester is, ez utóbbit vetélytársa
egyetlen árva szavazattal előzte meg. Most korholhatják magukat azok a rokonok, akik merő lustaságból távol maradtak a választástól.
Bár a pártok minden egyes polgármesteri címet
nagy üdvrivalgással ünnepeltek, bizonyára akadnak olyan győzelmek is, amire nem lehetnek feltétlenül büszkék, sőt… Egyik településen az egyik
magyar párt 20 éve regnáló jelöltje ismét győzött
pár szavazattal, de csak úgy, hogy maga mellett
egy „kvázi ellenzéki” jelöltet is indított, akinek
sikerült is elvinnie annyi szavazatot a sokkal esélyesebbnek tartott ellenfelétől, hogy az örökös, s
a falut teljes romlásba döntő polgármester további négy évig folytathatja sírásói tevékenységét.
Ennél is ravaszabb taktikához folyamadott egy
másik, örökös polgármester, aki a joghézagokat
ravaszul kihasználva előzetesen kizárta a demokratikus versenyből ellenfeleit, így a választások
idejére kivehette megérdemelt éves szabadságát.
Azt hiszem, ha ez a régió és ez az ország szeretne
elmozdulni a több évtizedes nemzet- és országromboló állapotából, érdemes lenne átvenni a holland receptet, s akkor a mostani győztesek közül
sokan labdába se rúghattak volna, a települések
és maga az ország viszont elindulhatna az annyira
áhított fejlődés útján.
Juhász Dósa János,
fotó: gecse, a szerző és a szervezők

Gömöri Hírlap
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Andreas Varady után Tóbisz Titusz is Harmónia díjat kapott
November 17-én Naszvadon hetedik alkalommal adták át a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjakat. Az év komolyzenei
előadóművésze díját a rimaszombati származású operaénekes,
Tóbisz Titusz kapta. A gálaműsorban fellépett az egyik tavalyi
győztes, a szintén rimaszombati
származású, de ma már világhírű
Andreas Varady is a családi zenekarával.
Tóbisz Titusz 1978-ban született
Rimaszombatban. Az általános
iskolát szülővárosában végezte,
majd Füleken érettségizett, 1996ban. 2001-ben Budapestre hívták,
ahol Dévai Nagy Kamilla vezetése
mellett a Krónikásének Zeneiskolában bátyjával, Tinelli Tamással
énekes-gitáros előadóművészetet
tanult. Tanulmányait a Kassai Állami Konzervatóriumban folytatta.
Pályafutását rock énekesként kezdte, majd musicalek, drámák, zenés
vígjátékok és operettek szereplője
volt, 2005-től, hét éven keresztül,
fő állásban a helyi Thália Színház
társulatának tagjaként, de a színészettől egyre inkább az opera világa
felé mozdult, ahol – saját bevallása szerint – megtalálta számításait.

Jelenleg a Kassai Állami Színház
operatársulatának tagja, de többek
között vendégszerepelt a budapesti
Tháliában is, továbbá a Miskolci
és a Szegedi Nemzeti Színházban,
ahogy Osztraván és Liberecben is.
Számos operafesztiválon (pl. Baján, Pozsonyban) aratott nagy sikert.
„…Az opera az éneklés csúcsa.
Kassa legszebb épületében dolgozhatom, amelyet kamaszként áhítattal csodáltam. Fantasztikus, hogy
azt csinálhatom, amiről álmodtam.
Életem során cipeltem már bútorokat költöztető cégnél, voltam teherautósofőr, szóval hétköznapi munkát is végeztem. Most meg ülök és

A választások margójára
Először is engedjék
meg, hogy megköszönjem az 5. választókörzet összes választópolgárának aki részt vett
a választásokon, valamint külön köszönet
azoknak akik támogattak bizalmukkal.
Tekintettel arra, hogy ebben a körzetben még az eddigi választásokon soha senki nem lépte át az 500 szavazatos álomhatárt,
a rám leadott 568 szavazat igen nagy megtiszteltetés számomra. Külön öröm, hogy ezt a számot Sliva Tamás barátom is
elérte, valamint Tóth Jozef kollégám is közel volt hozzá, ez
egy nagyon fontos visszajelzés számunkra, hogy amit az elmúlt négy évben tettünk a körzetünkért, nem volt hiábavaló.
Az is jelzésértékű, hogy a leginkább társadalmilag sokszínű
körzetben létre tudott jönni egy ilyen széleskörű szlovák,
magyar, roma összefogás. Bár voltak olyan jelöltek és csoportulások, akik saját vereségük elkendőzése érdekében megpróbálták megkérdőjelezni a választások tisztaságát és még a
törvénytelen hamis vádaskodástól sem riadtak vissza. Ezek a
hamis vádak viszont igen hamar megdőltek, és rávilágították
arra a figyelmet, hogy pont azok próbálták lekenyerezni (talán
most a lelekvározni és lejoghurtozni hasonlat jobban ideillik)
a választópolgárokat, akik a leghangosabbak voltak, és legjobban próbálták a „becsületes vesztes” képet kialakítani magukról. Erre mondják: „Tolvaj kiált tolvajt”.
Viszont a kampány és a választások véget értek, az eredményt
mindenkinek el kell fogadnia és itt az idő a vélt vagy valós sérelmeken túllépni Rimaszombat érdekében. Ezúton is gratulálok a város megválasztott polgármesterének Šimko Józsefnek,
valamint a megválasztott 20 képviselőkollégának. Izgatottan
várom a közös munkát. Hajrá Rimaszombat!
Cziprusz Zoltán

hallgatom a rendezőt, amint beszél
a darabról, vagy állok a színpadon
és éneklek. Olyan régióból származom, ahol ez a fajta munka luxusnak számít, illetve nem is számít
»rendes« munkának. Szerencsés
vagyok, mert azok a rocker srácok,
akikkel zenélni kezdtem, nem járhatták végig ezt az utat. Ráadásul
én sosem éreztem magam igazán
tehetségesnek, mindig ott kullogtam a bátyám mögött. Ezért másképp lépek be a színház kapuján,
mint néhány kollégám, akiknek az
arcán sem örömet, sem elégedettséget nem látok. Egyszerűen nem
fogják fel, mekkora dolog, hogy
beléphetnek ide.”

Négy érmet,
köztük két arany-,
s két ezüstérmet
szerzett a Lengyel
Országos Chanbara Bajnokságon
Varsóban Figei
Tibor (aki immár
városi képviselő
is), amelyen mintegy ötven versenyző vett részt, s
érkeztek indulók Csehországból és Szlovákiából is.
Figei öt kategóriában indult, s így jött össze a két
arany-, s két ezüstérem. A világ- és Európa bajnok
sportoló számára ez volt az utolsó felkészülési
verseny a decemberi Tókióban megrendezendő
világbajnokság előtt.
• Két mérkőzéssel folytatták a II. ligás HKM
jégkorongozói, akik nemcsak a hat pontot gyűjtötték be, de gólt sem kaptak. Előbb idehaza az
első helyen álló bártfaiakat verték meg 6:0 (1:0,
4:0, 1:0) arányban Dmitrijeb 2, Buda, Novotný
és Filipiak találataival, majd a liptószentmiklósi
B csapat otthonában győzek 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
arányban Majerík 2, Dmitrijev 2, illetve Filipiak
találataival. A HKM 9 forduló után 21 ponttal
vezeti a tabellát a 20 pontos bártfaiak és a 16
pontos tőkeretebesiek előtt.
A batyiak legközelebbi két mérkőzésüket december elsején a késmárkiak és december

Tóbisz Tituszt a díjátadó gálán
Lakatos Róbert zeneszerző, brácsaművész, a Harmónia Kuratórium elnöke méltatta, aki kiemelte,
hogy a díj küldetése az is, hogy a
felvidéki ember ismerje meg azokat, akik megismerésre érdemesek.
Ilyennek tartja Tóbisz Tituszt is, aki
mint énekes most ért be és szerinte
nagyon nagy karrier áll még előtte.
A díjazott köszönetet mondott
mindazoknak az embereknek, szüleinek és a tanárainak, akik hittek
benne, s mindent elkövettek azért,
hogy ha kanyargós utakat bejárva
is, de kibontakoztathassa a tehetségét.
jdj, fotó: szervezők
November 15-én
ünnepelte 90.
születésnapját
egyik leghűségesebb olvasónk,
Pásztor Zoltán,
aki nem hiányzik
szinte egyetlen
rimaszombati rendezvényről sem.
A gratulációkhoz szerkesztőségünk
is csatlakozik, s kívánjuk, hogy
még sok-sok évig találkozhassunk
vele a város magyar rendezvényein, s még sokáig legyen mit
olvasnia.

8-án a tőketerebesiek ellen idehaza játsszák,
majd 15-én Kisszebenben (Sabinov) vendégeskednek.
• Az I. ligás VK Slovan női röplabdázói az
eperjesi Elba otthonában vendégeskedtek, ahol
előbb 3:1 (24, -21, -18, 15) kikaptak a hazaiaktól, majd a második találkozón 1:2-es állásról tudtak fordítani, s 3:2 (20, -14, -21, 12, 10)
arányban győztek. Az igen szűk játékoskerettel
rendelkező vendégek színeiben pályára lépett a
veterán Megelová és az edző, id. Kudlíková is.
A rimaszombatiak legközelebb december elsején Sztropkóra (Stropkov) utaznak.

Tilos a plakátok és bilboardok
engedély nélküli kiragasztása

Rimaszombat Városa figyelmeztet mindenkit, hogy szigorúan tilos a város tulajdonát képező hirdetőfelületekre
engedély nélkül plakátokat, bilboardokat kifüggeszteni.
A tilalom betartását a Városi rendőrség ellenőrzi, s az engedély nélküli plakátokat és bilboardokat eltávolítja, s a rendelet megszegőire bírság vár.
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Dobré slovo
és fotótárlat Bátkában

2002 december 11-én indult útjára Bátkában a Dobré slovo szavalóverseny a Csemadok Területi Választmánya kezdeményezésére, amely azóta a Győry Dezső Napok szerves részeként a Bátkai Alapiskolával közösen a területi választmány egyik legfontosabb rendezvényévé lépett elő.
Az idén mintegy hetven diák vett részt a versenyen, amely a hagyományokhoz híven az idén is a rimaszombati iskolák házi versenyét hozta.
A verseny zsűrijében neves szakemberek (Ľubomír Šárik, Milana Jutková,
Erika Juhászová, Sebők Valéria, Drahomíra Plichtová, Július Karas) ültek, s
ahogy az értékeléskor elhangzott, az idén a színvonal és a szövegválasztás
is megfelelőnek bizonyult, a tanárok és diákok bátran merítettek a szlovák
irodalom gazdag tárházából, s végül a zsűri az alábbi versenyzőket látta az
egyes kategóriákban a legjobbaknak.
Farkas Megan Magdaléna (I. kategória – próza, rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola), Végh Máté Szabolcs (I. kategória – vers, rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskola), Valent Ádám (II. kategória – próza, Tompa Mihály Református Gimnázium), Plesivcsák Sofia (II. kategória – vers, rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskola), Vajgel Rozina (III. kategória – próza, rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium), Orosz Dániel (III. kategória
– vers, rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola), Csutor Sofia (IV. kategória
– vers, rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium), Ostrihoň Dávid (IV. kategória – próza, rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium). A vidéki iskolák közül a legjobb helyezést az uzapanyiti Berki Aranka
(I. kategória – próza) és a feledi Molnár Mónika (III. kategória – próza) érték
el, akik kategóriájukban a második helyen végeztek.
Bár Ľubomír Šárik bevezetőjében hangoztatta, hogy nem elsősorban az eredmény, hanem a részvétel számít, hisz manapság egyre kevesebbet kommunikálunk egymással, s talán még kevesebbet olvasunk, a versenynek évek óta
van kerületi (Tornalja) és országos (Komárom) fordulója is.
A verseny kísérőrendezvényeként fellépett a Tompa Mihály Református
Gimnázium csoportja, akik magyar és szlovák népdalokat tolmácsoltak, s
megnyitották az iskola egykori diákjának, Kresnye Andrásnak Budapesti képeslapok című tárlatát is, Radics József tanítvány gondolatait Juhász
Dósa János, a Dobré slovo alapítója tolmácsolta.
jdj, fotó: gecse

Egésznapos rendezvényt szervezett a rimaszombati Zsidó Hitközség a
Városi Művelődési Központtal és a Matej Hrebenda Könyvtárral közösen
Rimaszombat, a tolerancia városa –  תונלבוס וטססמcímmel november 16án, amelyen a holokauszt áldozatai előtt tisztelegtek.
A műsor keretében Szászi Zoltán beszélgetett Tömösváry Annával, aki
Kertész Lili Mindent elnyeltek a lángok című önéletrajzi regényét fordította
szlovákra, František Tepper Rimaszombat régi képeslapokon címmel, míg
Michal Hvorecký író Extrémizmus és intolerancia címmel tartott előadást.
A résztvevők meglátogatták a zsidó temetőt, s az emléknap a Pressburger
Klezmer Band koncertjével zárult.
Kép és szöveg: gecse
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Első hanghordozójával
jelentkezett a kórustalálkozón
a Blaha Lujza Vegyeskórus

Kilencedik alkalommal rendezték meg 2 a Gömöri
Kórustalálkozót Rimaszombatban. A kórustalálkozó
házigazdája a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus és a Csemadok
Rimaszombati Alapszervezete volt, melynek első hanghordozójának
megkeresztelésére is sor került.
A hazai kóruson kívül fellépett még a losonci Ozvena Vegyeskar és a Hassler
Énekegyüttes Miskolcról, viszont távol maradt az előzetesen beharangozott
Kodály Zoltán Daloskör. A losonciak afrikai eredetű dalokat, spirituálét mutattak be, de elhangzott szlovák szerző műve is, a miskolciak előadásában
népdalok és operarészletek is elhangzottak, míg a hazaiak Daróci Bárdos
Tamás, Fasang Árpád, Bortniansky, Horváth Géza és Eisemann Mihály dalait szólaltatták meg. A rendezvény zárásaként keresztelték meg a megalakulásának 10. évfordulóját tavaly ünneplő Blaha Lujza Vegyeskórus Jubileumi
válogatás című lemezét, amely egyfajta keresztmetszetet kínál az első évtized terméséből, s amely a kórustagoknál és az alapszervezet vezetőinél is
megvásárolható. Ahogy már hagyományosan lenni szokott, az idén sem maradt el a közös éneklés, ezúttal Kodály Stabat mater című műve hangzott el.

Átadták Hanván, Tompa Mihály falujában az Agrárius Kft. Nefelejcs
kávézóját, melynek tetőterében Fészek néven kiállítótermet és Igó
Aladár-emlékszobát rendeztek be.
„Egy évvel ezelőtt vettük meg ezt az épületet azzal a szándékkal, hgy a
hanvai híres emberek műveit és az emlékeit megőrizzük az utókornak”
– nyilatkozta Juhász István mecénás, a kávézó alapítója. A Fészek kiállítóterem előterében a falon megtalálhatóak azon személyiségek fényképei,
akik valamilyen módon hozzájárultak a település hírnevének öregbítéséhez. Ilyen volt Hanvay Zoltán földbirtokos, közösségi ember, aki kész volt
az adakozásra, s akinek az egykori kúriájában ma Diakóniai Otthon működik, továbbá emléktábla, szobor és helyreállított síremlék is őrzi emlékét.
Megtalálható itt természetesen Tompa Mihály költő, református lelkész
és felesége, Soldos Emília fotója is. Itt szolgált Szakall János református esperes, Erdélyi Géza református emeritus püspök. Itt született Tóth
Elemér költő, író, műfordító, László Béla egyetemi tanár, László Géza
színművész, Majoros Ernő grafikus, Igó Aladár népi fafaragó, s László
Ottó kovács, iparművész, aki ma is itt alkot. Ezen első helyiségben lelt új
otthonára a 13 aradi vértanú bronzplakettje, melyet a szentendrei Gecsey
Mihály és családja ajándékozott. Az épület átadásával egyben megnyílt az
első időszakos tárlat is. Ezúttal Igo Aladár festményeit és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők, a hátsó részben pedig az állandó emlékszobáját
találják.
A galériát Benedek László, a Gömöri Fotóklub elnöke rendezte be. A kulturális töltetű, szavalattal, énekkel, filmvetítéssel gazdagított megnyitón
bemutatták az Igó Aladárról készült könyvet is, melyet Tóth György Aki a
Sajó partján végezte az akadémiát címmel jelentetett meg.
Kép és szöveg: Pósa Homoly Erzsébet (www.felvidek.ma)
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Daxner utcai Óvoda:

Egészségesen, játékosan

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni” mondás bölcsességét
nem kell bizonygatni azoknak, akik már voltak gyerekek. Ez természetesen mindannyiunkkal megesett, felnőtté válva viszont sokan megfeledkeznek róla. Pedig kiegyensúlyozott felnőtt életünk, boldogságunk
– pontosabban a boldogságra való képességünk – nem kis mértékben
múlik a gyermekkoron. A család melegéből éppen csak kikerülő apróságok számára az óvoda biztosítja a fejlődés feltételeit. A mi óvodánk
is ebben a szellemben végzi mindennapi oktató-nevelő munkáját megadva a biztonságot és a szeretetet a ránk bízott gyermekeknek.
A Daxner utcai „Picurka” óvodát két szlovák és két magyar tanítási nyelvű
csoportban 20-21 gyermek látogatja: méhecskék, halacskák, katicabogarak
és pillangók. Az összlétszám 82 gyermek. Szeptemberben 23 új gyerkőc
érkezett hozzánk nemcsak városunkból, hanem a környékbeli falvakból
is. Az osztályok vegyes összetételűek 2-6 éves korig. A családi típusú
nevelést előtérbe helyezve óvodánk régiónk népi és kulturális értékeivel
gazdagítja a mindennapi oktató-nevelő munkát. E téren komoly szakmai
segítséget jelent számunkra a kulturális szervezetekkel történő együttműködés. Szakköreink tevékenysége is ezen alapul. Pályázatok útján biztosítjuk tánccsoportjaink fellépéseihez az új népviseleti ruhákat.
A gömöri régió közelebbi megismerése érdekében eddig is számtalan exkurzióval egybekötött kirándulást szerveztünk. Nem lesz ez másképp az
idén sem, amikor is afazekaszsaluzsányi kerámiaüzemet, valamint Eva
Bakšová fazekasmestert látogatjuk meg. Itt a gyerekeknek lehetőségük
lesz kipróbálni az agyagozást. Különösen fontosnak tartjuk óvodánkban
az egészséges életmód kialakítására való nevelést. Ehhez járulnak hozzá
a rendszeresen megrendezett ételkóstolók és tematikus napok. A gyermekek mozgásigényét igyekszünk minél változatosabb formában kielégíteni.
A biztonságuk érdekében pályázati eszközökből, kaucsuk burkoló lapokkal borítottuk a mászókák és az új Fitnesz tornagépek környezetét.
Mi, az óvoda alkalmazottai mindent megteszünk annak érdekében, hogy
aránk bízott gyermekek szeretteljes közegben, biztonságban éljék meg
óvodás éveiket.
Polgári Mária és Horváth Zsuzsanna

Az idén is megrendezték Az óvodák napját, amelynek keretében
lufikat eresztettek a Fő téren a magasba. Fotó: amb
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Halászi utcai Óvoda:

Sok-sok felújítás zajlott a nyáron

A
Halászi
utcai
Napsugár Óvodát a
2018/19-es tanévben
155 gyerek, köztük
40, jövőre iskolaköteles gyerek látogatja. Ez hét osztálynyi
gyereket jelent, s a
létszám tízzel meghaladja a tavlyi tanévét.
Szeptembertől 50 új
gyerekünk van, két
osztályban kizárólag
újoncok vannak.

Nyáron több építkezés is zajlott az óvodánkban, két fürdőszobát és WC-t
felújítottunk az A pavilonban, de megújultak a bejárók is az egyes pavilonokba s minden lépcsőházat, konyhát, irodát és fürdőszobát kifestettünk.
A konyhában kicseréltük a főzőkatlant, a világítótesteket, a fűtőtesteket, s
megszüntették a balesetveszélyes állapotot a C pavilonban.
Több projektbe is bekapcsolódtunk-bekapcsolódunk, így az ŠOV (Škola
otvorená všetkým) programba, amelynek keretén belül két évig két asszisztenssel dolgozhatunk, de tisztálkodási és sporteszközökhöz, paplanokhoz és
ruhákhoz is hozzájutottunk, ahogy bekapcsolódtunk a Domestos, az újrahasznosított játékokba, ahogy az iskolatej-akcióba is. Már mögöttünk van az
úszótanfolyam, s lassan vár ránk a korcsolyatanfolyam. Tánc-, ének, angol
és focikör is működik az óvodánkban, s természetesen nem hagyhattuk ki a
Bethlen Gábor Alap – Szülőföldön magyarul című programját sem.
Elsődleges célunk, hogy modern iskolát építsünk ki, ahol mindenki jól érzi
magát.
Maksi Judit

Dúsa úti Alapiskola és Óvoda:
Egyre több a diák

A szeptember beköszöntével a rimaszombati
Dúsa úti Alapiskola és
Óvoda is újra megnyitotta kapuit. A 2018/2019-es
tanévet új igazgatóhelyettessel kezdtük meg,
Papp Anita személyében.
136 diák és 20 óvodás látogatja az idei tanévben
oktatási intézményünket.

42 elsős kisdiák vett idén iskolatáskát a hátára, hogy megismerkedjen a betűk
és a számok rejtelmes világával. Természetesen nem csak kemény munka,
hanem délutáni kikapcsolódás is várja a gyerekeket. Idén megnyílt a második napközi, így délután két nevelő foglalkozik a kis- és nagycsoportos napközis diákokkal. Az ŠOV (Škola otvorená všetkým) program keretén belül
délutáni foglalkozásokon vehetnek részt az iskola tanulóig, ezzel biztosítva
egész napos oktatási és fejlesztési programot számukra. Ez a foglalkozás az
óvodásokat is érinti. A nem formális oktatási program keretein belül szülők
és gyermekek közös tevékenységeken vehetnek részt. Az iskola falain belül
történő aktivitások mellett bekapcsolódunk egyéb programokba is, ünnepvárókat szervezünk, versenyeken veszünk részt. A tavalyi évben A Tompa
Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen, valamint a gesztetei Csillag Születik tehetségkutatón is ott voltunk, ahonnan diákjaink igazi díjesővel tértek
haza. Idén is tervezünk ünnepváró foglalkozásokat. A karácsonyi és a húsvéti ünnepek előtt a gyerekekkel közösen készítünk ünnepi dekorációkat és
igyekszünk megerősíteni bennünk a hagyományok fontosságát és ápolását.
Időről időre zenés és kultúrprogramokkal színesítjük a gyerekek hétköznapjait, hogy a tanulás mellett jusson egy kis idő a szórakozásra is. Diákokból
nincs hiány, sőt a létszám olykor meghaladja az épület befogadó képességét.
Éppen ezért dolgoznak egy konténer iskola projektjén, ahol nyolc új osztály
kapna helyet. Reméljünk, hogy az előremutató tervek egy sikeres és eredményes tanév kezdetét jelentik.
Végh Barbara
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Hatvani István hazatalált szülővárosába

„Én Hatvani István, szüleimre nézve ns. Hatvani Gergely és
Mester Judith asszonytól Rimaszombat városában születtem
1718-ban nov. 21-ik napján. ... Az
én hazámban tanultam 15 esztendős koromig és már rhétorrá lettem.” – írja önéletrajzában Hatvani István, a magyar Faust, aki
születésének 300. évfordulójára
tanári konferenciával, kiállítással
és közös rimaszombati-debreceni
koszorúzással emlékeztek.

ténylegesen halhatatlanná tette – ezt
nehezen lehetne eldönteni. Ha nincs
Arany, Jókai vagy Mikszáth, akkor
bizony Hatvani István emléke már
rég feledésbe merült volna. Hisz
számottevő újítást vagy felfedezést
nem hagyott hátra maga után, egyegy műve és az utókor elbeszélése
jelölte csak ki a helyét a magyar tudománytörténetben.

Rimaszombatban egy emléktábla,
egy cserkészcsapat és egy utca viseli
a nevét, de ahogy Debrecenben, ahol
élete nagy részét leélte, úgy szülővárosában is egyre kevesebb szó esik
a XVIII. század egyik legnagyobb
magyar egyéniségéről, akit utókora
„A magyar Faust”-nak nevezett el.
Hogy bélyeg volt-e ez, utólag ráégetett stigma, amely hírhedtté s ezáltal

Rimaszombathoz számos, a magyar
kultúrtörténetben fontos személyiség kötődik, Szentpétery Józseftől
Ferenczy Istvántól, Izsó Miklóstól,
Blaha Lujzától és Mikszáth Kálmánon át Czapp Györgyig bezárólag,
de kétségkívül időrendileg Hatvani István az első, ezért az élete is a
legkevésbé ismert a nagyközönség
számára. Az évforduló alkalmából
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége annak Regionális Pedagógiai Központjával, a Pro Scholis

polgári társulással és a Tompa Mihály Református Gimnáziummal
karöltve tanári konferenciát szervezett, míg a Városháza Galéria a
debreceni Nagy Sándor Zoltán kiállítását hívta meg a jeles alkalomra.
A rendezvény fölött Orbán János
Dénes író vállalt védnökséget, aki
Jókaiék kései utódaként 2004-ben
egy drámai költeményt követett
el, amely Goethe és Madách „utóhangjaként” azt vizsgálja, ellenünk
fordul-e az, hogy beleszólunk abba,
ami eddig Isten vagy az anyatermészet munkája volt.
Nos, a konferencia helybéli, illetve
Budapestről, Losoncról és Debrecenből érkezett előadói is ezekre a
kérdésekre keresték a választ, s akik
végigülték az egész napos rendezvényt, bizony számos kérdésükre
választ kaphattak, sőt teljesen új,
eddig ismeretlen adalékok is előkerültek (jövőre a konferencia előadásai könyv alakban is megjelennek
majd), amelyek árnyalhatják az eddig ismert vagy ismerni vélt Hatvani-képet.
Böszörményi István losonci nyugalmazott tanár előadásában nemcsak
Hatvani István losonci éveit vette
számba, hanem a helyi iskolarendszert is bemutatta, így megtudhatjuk, hogy a túl szigorú oktatói elől
Rimaszombatból Losoncra menekült Hatvani nagyon jó kezekbe
került Kármán Andrásnál (akinek
unokája, Kármán József a Fanni
hagyományaival írta be magát a magyar irodalomba), aki látván a fiú
adottságait, külföldi tanulmányutakra ösztönözte. Megjárva az akkori
neves külhoni egyetemeket, Heidelbergben kínáltak neki jól jövedelmező állást, de ahogy a kortársai, ő
is hazatért, mégpedig Debrecenbe,
amely végül második otthonává
vált. Itt alapított családot, ahol tanárként, orvosként, csillagászként,
de teológusként is működött, s mivel
iskolai kísérletei mesze földön híressé tették, sokan ördögi tulajdon-

ságokkal ruházták fel. Rákos Lóránt
református lelkész a teológia oldaláról próbálta megvilágítani Hatvani
világszemléletét, Lengyel Réka, az
MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa a művelt írót és olvasót mutatta be, míg Kerényi Éva
történész Hatvani magyarországi
múzeumokban és könyvtárakban
fellelhető szellemi hagyatékát tárta
fel. Érdemes lenne a tanulmányai
helyszínén is kutakodni még – hangoztatta előadása végén, s az is kiderült, hogy a helyi Gömör-Kishonti
Múzeumban említésnyi anyag sincs
a nagy szülöttről. A nap egyik legérdekesebb színfoltja volt az a két
tanár-diák, mentor és tanítvány
előadása, amelyek közül az egyik a
fizikus Hatvanit (Molnár Beáta és
Hizsnyan Bálint), míg a másik Hatvani magyar irodalomban megjelenő
alakját (Majercsik Mária és Lenkey
Gábor) vázolta fel. Ez utóbbi vezette fel a konferencia védnökét, Orbán
János Dénest is, akik Nagy Sándor
Zoltán grafikusművésszel közösen
arról beszéltek, hogyan és mikor is
találkoztak Hatvani Istvánnal. Mint
kiderült, Orbán előbb magával Hatvani alakjával találkozott Jókainak
köszönhetően, s csak később ismerte
meg a Faust-mondakört. Nagy Sándor Zoltánnál ez fordítva volt, de
kettejük közös találkozása 2015-re
esett, amikor a debreceni Csokonai
Színház díszbemutatón vitte színpadra Árkosi Árpád rendezésében
Orbán János Dénes fekete-fehér játékát, drámai költeményének „elővázlatát”.

A darab ugyan már megjelent könyv
formátumban is Sepsiszentgyörgyön, de jövőre Nagy Sándor Zoltán
rézkarcaival díszkiadásban is napvilágot lát majd. Ahogy 2020-ban
bemutatja a Nemzeti Színház is Vidnyánszky Attila rendezésében.
A konferencia egy különleges szimultán koszorúzással zárult Hatvani
István rimaszombati, Igo Aladár tervezte emléktáblájánál illetve Debrecenben, ahová a rimaszombati Hatvani István Cserkészcsapat tíz tagja
látogatott el.
jdj, fotó: kresnye
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Ön szerint ki érdemli az Év Hala címet? Szavazzon!
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Percnyi költészet

Idén is három őshonos fajra, a vörösszárnyú keszegre, a szivárványos öklére és a sebes pisztrángra lehet
szavazni az év hala versenyen.

Csépe Zoltán
Őszi fellegek

A Magyar Haltani Társaság közleménye szerint az állóés lassú folyású vizeket kedvelő vörösszárnyú keszeget
többnyire a vízi növényzetben gazdag vizekből fogják. Táplálékát
fonalas algák, fiatal növényi hajtások, magvak alkotják, felismerni
fölfelé nyíló szájáról, valamint vöröses úszóiról lehet.
A védett szivárványos ökle a legkisebb és legszínesebb Magyarországon található halak egyike. A szaporodás idején a hím szivárványszínekben pompázik, a nőstényeknek pedig megnő a néhány
centiméter hosszú tojócsövük, hogy a nagyobb testű kagylók köpenyüregébe rakják ikráikat.

Őszi fellegek,
ti örökös vándorok,
a szép kék égnek
vándorai vagytok.

A sebes pisztráng a gyors, oxigéndús vizeket kedveli. Legtöbbjük ismertetőjele, hogy olajzöld hátukat és világosabb oldalukat
fehérlő udvarral körülvett piros foltok díszítik, a fiatalokat a testoldal nagyobb, szürke foltjai jellemzik. Kiváló sporthal, ezért
előszeretettel telepítik az erre alkalmas vizekbe, túlnépesítve
azonban károsíthatja az eredeti halfaunát.
Szavazni december 31-én délig a www.haltanitarsasag.hu/
azevhala_hu.php oldalon lehet.

15 éve jött létre a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen a Közép-Európai tanulmányok Kara. Az évforduló alkalmából
Bukovszky László kormánybiztos a Szlovák
Köztársaság Ezüst Emlékérmét adományozta
a kar dékánjának, Bárczi Zsófia irodalomtudósnak, prózaírónak. A karon elsősorban
a magyar iskolák számára készítenek fel
pedagógusokat, továbbá olyan szakembereket, akik a kultúra, az idegenforgalom terén
tudják kibontakoztatni a képességeiket.
Rekordszámú látogatót vonzott
a füleki vár, amelyet az idén
mintegy 31 ezer turista látogatott meg. A legtöbb látogató a
Történelmi Várjátékok, valamint a
Múzeumok és Galériák éjszakája
rendezvényekre érkezett. Az idén
nőtt a hazai érdeklődők száma,
míg az elmúlt években a látogatók
több mint 60%-a külföldről, főként
Magyarországról érkezett, idén a
látogatók 45%-a szlovákiai volt.
A Füleki Vármúzeum jövőre a megszokott programokkal várja az érdeklődőket. A márciusi idényt két fotókiállítással nyitják, és további érdekességekkel
készülnek az év folyamán. Prioritást élvez a jubileumi, 20. Történelmi Várjátékok megszervezése. Emellett folytatódnak a régészeti feltárások, illetve az
Interreg pályázaton belül megvalósuló felújítási munkálatok is.
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

GH-88/18

Rohantok, úgy mint én,
s néha meg-megálltok,
hogy szomorú esővel
a földet áztassátok.

Kilencedik
évfolyamához
érkezett a Gömör-Kishonti
Múzeum által
szervezett legszebb madáretetők versenye.
Az idén három
járás (Rimaszombati,
Nagyrőcei,
Poltári) 8 iskola közel 40 madáretetővel nevezett be. Mivel a díjazottak névsorát a múzeum
adatvédelmi okokra hivatkozva nem adta ki, a győztesek nevének közlésétől
ezúttal eltekintünk. A kiállítást december 15-ig tekinthetik meg.
November műtárgyának egy
1907-ben, Méhiben Szilárdy
Béla telkén,
Lászlófala határában talált
bronz függőt
választott a
Gömör-Kishonti Múzeum.
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. 15001450) 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. November 19-én a neves régész, Václav Furmánek tartott előadást a korról s a Gömörben általa is feltárt neves leletekről.

A Pósa Lajos Társaság és a Herman Ottó
Múzeum – Miskolci galéria szervezésében
Pósa Lajos, a mesekirály címmel a miskolci
Színészmúzeumban nyílt meg a magyar gyermekirodalom egyik legjelesebb alakjának
emlékkiállítása, amely december 31-ig látogatható. A megnyitón a Csillagvirág együttes
működött közre. A Pósa Lajos Év eseményeit
összefoglaló krónika bemutatójára november 30-án kerül sor a Csillagházban.

Gömör-Kishonti Múzeumban december műtárgyává
hímzett szalagokat választottak, amelyek egykoron a
konyhai polcokat díszítették.
A kiállított szalagok december végéig tekinthetők meg.
Összeállította: jdj, fotó:
schnelczer, gecse és a szervezők
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December 10.:
December 03:
A dunaszerdahelyi maffia a
Jótékonysági estet Rák Viki ismét szülővárosában lép fel Rimaszombati Kávéházban
December 10-én, hétfőn 18.00
A Rimaszomtart a Vöröskereszt
Az idén is megtartja
immár hagyományos
jótékonysági estjét a
Szlovák Vöröskereszt
Rimaszombati Területi Választmánya, amelyre december harmadikán, hétfőn kerül sor
17.00 órától a Városi Művelődési
Központ színháztermében.
Az összegyűlt támogatást a területi
választmány működésére használják
fel.

Felhívás
XVII. Csengő Énekszó – a szlovákiai
magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválja, Érsekújvár,
2019. május 9-10.
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és
Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos Tanácsa, valamint
a Szlovákiai Magyar Zenebarátok
Társasága meghirdeti és karöltve
a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányával, a Csemadok
Érsekújvári Alapszervezetével, az
érsekújvári Regionális Népművelé-

órakor a rimaszombati Városi
Művelődési Központban lesz
látható Rák Viki, Csémy Balázs és a Beliczay vonósnégyes
Harang csendül című adventi
műsora, melyben megzenésített versek, az advent időszakához köthető ismert dalok,
valamint Bach és Mozart
szerzemények hangzanak el.

bati Kávéház
decemberi ös�szejövetelén
a dunaszerdahelyi maffia rémtettei kerülnek
terítékre. A Három Rózsa Kávéházban december 14-én, pénteken 18.00 órai kezdettel megrendezendő találkozó vendégei Durica Kati
és Szomolai Tibor lesznek, akik mindketten
a kilencvenes évek dunaszerdahelyi rémtetteit dolgozzák fel idén megjelent regényeikben (A rendes lányok csendben sírnak,
Jegyek elővételben (7 €) a Tom- A klán). A szerzőkkel Hangácsi István és Juhász
pa Könyvesboltban vásárolha- Dósa János beszélgetnek.
tók.
Lapunk a rendezvény médiapartnere.

si Központtal, Érsekújvár Városa
támogatásával 2019. május 9-10én Érsekújvárban, a Lovardában
megrendezi a szlovákiai magyar
gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléjét, a XVII. Csengő
Énekszó fesztivált, amely egyúttal
minősítő verseny is.
A XVII. Csengő Énekszó fesztiválon
szeretnék valamennyi benevező kórust szerepeltetni. Előzetes válogatásra
csak abban az esetben kerül sor, ha a
jelentkezők száma túllépi a kétnapos
műsorterv kereteit és a rendezvény
anyagi lehetőségeit.
Az egyre korlátozottabb állami támo-

gatás miatt a szervezőbizottság kórusonként 50.-€ nevezési díjat hagyott
jóvá, a befizetési bizonylat másolatát
kérjük címünkre 2019. március 22-ig
elküldeni.
A benevező kórusok négy kategóriában versenyeznek:
I. kategória – az alapiskolákban működő alsó tagozatos kórusok (1-4. évfolyam). A kórustagok életkorának alsó
határa nincs meghatározva. A kórus
létszámának 10%-a egy évvel átlépheti
az I. kategória felső korhatárát.
II. kategória – az alapiskolák felső tagozatos tanulóiból álló kórusok (5-9.
évfolyam), ill. a nyolcosztályos gimnáziumokban a megfelelő évfolyamok

kórusai. A kórustagok életkorának alsó
határa nincs meghatározva. A kórus
létszámának 10%-a egy évvel átlépheti
a II. kategória felső korhatárát.
III. kategória – a középiskolák kórusai
IV. kategória – a művészeti alapiskolák
kórusai
Kötelező mű egyik kategóriában sincs.
A pontosan kitöltött Nevezési lapot
kérik december 21-ig Szalay Szilvia
e-mail címére sziszo@osbkn.sk vis�szaküldeni.
Bővebb tájékoztatás:
Szalay Szilvia, e-mail: sziszo@
osbkn.sk, Kazán József, e-mail:
kazanjozsef48@gmail.com,
Danczi József, cstvujvar@gmail.com
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Rendkívüli választék a Tompa Mihály Könyvesboltban – Játsszon velünk!
Nincs
szebb
ajándék
a
könyvnél, különösen igaz ez
karácsonykor.
Legyen az egy
jó regény, egy
ünepekkor is kipróbálható szakácskönyv, vagy a következő
esztendőre sok-sok olvasmányt
és hasznos tanácsokat tartalmazó naptár. A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt idén
karácsonyra is sok ezer könyvvel, hanghordozóval és naptárral (asztali és falinaptárral, de
nem hiányozhat a Katolikus, a
Kincses kalendárium, a VasárNaptár). 2018 karácsonyán nem
hiányozhatnak a felvidéki, gömöri kiadványok sem, amelyekről
következő számunkban vetünk
számot.
Természetesen most sem maradhat
el a már szokásos játékunk, ezúttal
két, egyaránt 10-10 eurós könyvutalványt sorsolunk ki mindazok
között, akik helyesen válaszolnak
kérdésünkre, amely így hangzik:
Ki az a nagy magyar költő, aki
száz évvel ezelőtt, 1919 január
27-én hunyt el?
A helyes válaszokat december
7-ig várjuk alábbi elérhetőségeinkre (Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat vagy gomorihirlap@
rimavskasobota.sk).

A sok-sok közül az alábbiakat
ajánljuk a karácsonyfa alá:
Nyári Krisztián: Írjál és szeressél
(Corvina Kiadó)
Nyáry Krisztián ös�szegyűjtötte a magyar kultúrtörténet
legszebb,
legérdekesebb vagy éppen
legfelháborítóbb szerelmes leveleit, majd
mára már jól ismert
stílusában megírta keletkezésük történetét is. Félénk udvarlólevél, pimasz
széptevés, szemérmes viszontválasz,
írásos erotika, hideg elutasítás, csalódott szakítás, könnyes búcsúlevél:
minden, ami a szerelmes levél műfajába belefért 1526 és 1976 között. Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond,
Ady Endre, Nemes Nagy Ágnes,
Kossuth Lajos, Örkény István, Jászai
Mari, Krúdy Gyula, Latinovits Zoltán
és még száz név a magyar közel- és
régmúltból, akik levélben is megírták,
mit gondolnak a szerelemről.
Borbás Marcsi: Magyarország
finom (StratComm Kft.)
Borbás Marcsi érzelmekkel átszőtt új
könyvében azokra a tájakra kalauzolja

utazójától.

az olvasót, melyekhez szoros szálakkal
kötődik. Ízes ételek,
lenyűgöző képi világ, személyes vallomások a magyar
gasztronómia nagy

Kepes András: Istenek és
emberek (Libri Könyvkiadó)
Három
magyar
házaspár egy svájci luxusvillában
reked.
A természet fenyegető
árnyékában, a válogatott
gasztronómiai finomságok mellett terítékre kerül a múltjuk és a jelenük, miközben
konfliktusaikban felsejlik napjaink
emberének drámája az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit vesztett világban.
Nem csak az emberek esnek csapdába,
hanem kelepcébe kerül a szerelem és a
szexualitás, a barátság és a gyanakvás,
a bírvágy és a hatalom, s talán még a
párbeszéd esélye is… Kepes András új
regénye a Tövispuszta és a Világkép
drámai folytatása.
Lőrincz L. László: Óriások I-II.
(Studium Plusz Könyvkiadó)
Longo őrmester megtalálja az óriások csontvázait Szardínián, de ellopják őket; felbukkan a
titokzatos Santarcangeli
atya, aki sejteni véli, kik
az óriások és a vijjogók;
Vermes haciendáján ismét áll a bál: a
vijjogók újra hozzá járnak vacsorázni;
amerikai elnökök vadásznak az erdőben – de ki a vadász és ki a vad? Ismét
megjelennek a „zöldek”; Biti és az indián asszony kalandjai is folytatódnak.
Biti sufniba zárja a vijjogót, a vadászat
befejeződik. Egy kisfiú játszani szeretne a nagy, emberarcú, fekete madárral... Vajon mit hoz a holnapután?
Stephen King, Owen King: Csipkerózsikák (Európa Könyvkiadó)
Stephen King és Owen King szuperprodukciójában, apa és
fia közösen írt könyvében a fő kérdés: mi történhet, ha a nők eltűnnek
a férfiak világából? Valamikor a jövőben (amely
olyan valóságos, hogy
akár napjainkra is felcserélhető lehetne) a nőket elalvás közben beburkolja egy ismeretlen fehérjéből képződő
hártya, olyan, mint a selyemgubó. Ha
a Csipkerózsikákként alvó nőket felébesztik, vagy bármi módon megsérül
a gubójuk, akkor állatiasan vadak és
erőszakosak lesznek. Alvás közben
viszont egy másik, a miénknél jobb világba jutnak, ahol harmónia uralkodik,
és szinte nincsenek konfliktusok.
Egy isten háta mögötti helyen, a nyugat-virginiai Dooling női börtönében
azonban van egyvalaki, egy titokzatos
idegen, bizonyos Eve Black, aki normális módon elalszik és felébred...

Müller Péter: Vallomás a szerelemről
(Rivaldafény Kiadó)
A szerelem titkait keresi ez a könyv. Nem
veszélytelen kaland, de
érdemes vele tartani.
Rejtély, hogy a szerelem
szó a világ valamennyi
nyelve közül miért csak
a magyarban létezik. Nemrég kiderült,
hogy ez volt őseink alapszava, amelyre
egy ma is érvényes, hatalmas gondolatrendszer épül. Ezer évig rejtegetni
kellett, mert üldözték, és sok embert
megöltek miatta. Ilyen vészes ez a szó.
A szerző izgalmas felfedezőútját ez az
„illegalitásból” nemrég felszínre került
ősi magyar világkép inspirálta, amelynek alapeszméje a dualitás: a férfi- és
női minőség isteni szerelméből születik az egész világ.
Vámos Miklós: Legközelebb majd
sikerül (Athenaeum Kiadó)
„Engem az emberek valamiféle megbízható és
jóindulatú
nagybácsinak tekintenek (az okok
egy részét tudni vélem.
Úton-útfélen megállítanak, s beszélgetést kezdeményeznek.
Sokan
keresnek a neten, kérik, találkozzunk
– élet-halál kérdése –, csak én segíthetek. Néha nem sikerül elzárkóznom.
Aztán a kávéházban várnak, s rendre
kiderül, hogy párkapcsolati (válási,
szakítási) tanácsot kérnek. Van abban
ráció, hogy tőlem: kétszer váltam, továbbá jogi diplomával rendelkezem,
meg ugye a közismert empátiám. Emiatt fontolgattam egy ideje, hogy egy
hozzám hasonló amatőr kapcsolatjavítóról írjak könyvet. Esetleg a figura
legyen azonos a Borgisz című korai
kisregényemben szereplő tizenkilenc
éves Najn Ivánnal. Miféle felnőtt vált
belőle? Egy központi alakot terveztem, kettő lett belőle.”
Szilvási Lajos: Fény a hegyek
között (Alinea Kiadó)
Szilvási Lajos Fény a
hegyek között című regénye a szerző azon
könyvei közé tartozik,
melyeket az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag
lehetetlen volt megszerezni. A szerző több – egymással ös�szefüggő – regényben mutatja be a
második világháború idején Magyarországon és külföldön a haza függetlenségéért és szabadságáért küzdő
erők elszánt, hősi harcát. A regény
hőse egy karancsbányai bányászfiú,
Gyalog Dani, akit ezeknek az éveknek
küzdelmei érlelnek kamaszból férfivá.
Dani nehéz úton jár: a bánya robotja
után magánúton tanul a gimnáziumban, részt vesz a karancsbányai kommunista pártsejt munkájában, majd
1944 őszén apjával együtt menekülni
kényszerül, ott hagyván a kedves bányatelepet, ott hagyván szerelmét,
Julikát, a karancsbányai mérnök bájos

kislányát. Daninak és apjának útja a
nógrádi partizánokhoz vezet.
Fördős Zé: Olasz kaják
(Lunchbox Produkciós Kft.)
Fördős Zé ismét egy nagyon népszerű témával
rukkolt elő, új szakácskönyvében isteni olasz
kaják receptjeit mutatja
meg olvasóinak. Megúszós pasták, laza és cuccos olasz ebédek, pizzaféleségek és
hamisítatlan olasz édességek receptjeit
szedte össze.
Koltai Róbert: Sose halok meg?
(Jaffa Kiadó)
Az idén 75 éves Koltai
Róbert színész-rendező, akit többek között
a Sose halunk meg,
a Szamba, a Csocsó,
avagy éljen május elseje!, a Miniszter félrelép
című filmekből és számtalan színházi
előadásból ismerünk és szeretünk, vall
a maga szokott humorával és öniróniájával, de mégis komolyan színházról,
emberi-szakmai kapcsolatokról, filmekről és szenvedélyről.
Borsa Brown: Gyalázat és hit
(Álomgyár Kiadó)
Dorothy Miller, a fiatal
amish lány Sarasotában
éli mindennapjait. Bár
közösségük
visszahúzódik a világi élettől, de
nem zárkózik el teljesen.
Gregory Hamilton újabb
üzleti tervet készül véghezvinni, nívós
éttermet építene a városi amish piac
helyén. A hely felvásárlása már folyamatban van, és ezzel az amish közösség tagjai is szembesülnek. Vajon felveszik a harcot azzal az emberrel, aki
tönkre akarja őket tenni, vagy jámbor
lélekként beletörődnek a helyzetbe? És
mit tesz Dorothy Miller?

Új horrorral jelentkezett
Mark E. Pocha

A karácsonyi könyvvásár
egyik szenzációja Mark E.
Pocha (a Gemerské zvesti
egykori főszerkesztőjének)
új regénye, a 490-es számú
ház címet viselő horror,
amelyet akár olvasóink is
megnyerhetnek.
Regény főhőse, Martin Lutziak író, aki a
feleségével együtt a zajos Nyitráról egy közép-szlovákiai kis faluba, Kriványba költözik, mégpedig egy olyan házba, amelyben
előttük különös körülmények között négyen
is meghaltak már. De ők kinőttek már ezekből a dajkamesékből, s nem adnak a hiedelmekre. A ház egykori lakói viszont megelevenednek, s az új lakók élete pokollá változik.
S ha szeretnék megnyerni a dedikált kötetet, elég megírniuk, ki is rejtőzik a Mark
E. Pocha művésznév mögött. Válaszaikat december 7-ig várjuk (Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 9., 979
01 Rimaszombat vagy gomorihirlap@
rimavskasobota.sk).
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A vikingek és a fjordok hazájában jártam – 2.
(folytatás az előző számból)

A „legcikisebb” beszédhelyzet a bergeni reptéren adódott hazafelé.
A kézipoggyász átvilágítása alapján a csomagom tartalmát meg szerették volna vizsgálni. El is mondta az úr norvégul, de bizonyára nagyon
értelmes lehetett az ábrázatom, mert megkérdezte: Do you speak english? Mire én: nó! És te magyarul? Mivel nem jött válasz, udvarias metakommunikációval ezt is megoldottuk, s nem is lett semmi baj, mert
amint megtalálta az ajándék sörbontót, eredeti csomagolásban, nem
kutakodott tovább.

Oda is felmehetünk .....M: Én inkább a tengert nézem a másik irányba.

mindent. De nem kapni finom fehér kenyeret meg juhtúrót sem! S nem lehet
kapni tömény italt sem! (Mert a rendes norvég nem előz, és hétköznap nem
iszik!) Így ezek a cikkek minden alkalommal a legbecsesebb hazai ajándékok.
Mi azonban az ottani ízekre áhítoztunk. A fiam gondoskodott is a legfinomabb falatokról: lazac, pisztráng, tonhal, makréla – amit ő maga halászott
a tengeren – többféle kaviár, finom felvágottak, sajtok, stb. stb... No, és a
tengeri rák! Valami fenomenális volt, csak ne élve hozta volna a fiam egyik
litván barátja! De milyenek vagyunk mi magyarok?! Csak kell a hazai íz is!
Abban is volt részünk: a csirkét és a gombát (hihetetlen, de frissen szedtük a
tinórut és a csirkegombát is, sőt voltunk sóskázni, áfonyát, szedret és málnát
szedni is) olyan finom tejföllel készítettük, amilyent csak anno a simonyi
pincénkben fölöztem a csuporból. A búcsúestre pedig meghívtuk szomszédainkat is egy hagyományos, laktató vacsorára: disznósült, dinsztelt káposzta (bolti csomagolás, de nagyon finom) és knédli volt a menü, amit Zsuzsika
egy remek, saját készítésű tortával koronázott.
S ekkorra volt azért italunk is, hogy koccinthassunk mindnyájunk egészségére, s megköszönhessük a feledhetetlen élményeket.
Norvégiai utunk élménybeszámolójához még egy megjegyzés, Ferdinandy
Györgytől kölcsönözve: „Mindez természetesen csak az én magánolvasatom.” (Ferdinandy György: Fájó holnapok).
Állítólag az angoloktól ered a mondás, hogy Norvégiát mindenkinek látnia
kell, legalább egyszer, mert többre nemigen futja a pénztárca! Nos, ez bizonyára igaz, de hogy megéri, azt tanúsíthatjuk! Ezért mindenkit őszintén
biztatunk egy norvégiai kirándulásra.

Langfossen és Latefossen – mielőtt félreértés lenne a szóösszetétel második
tagja miatt: a fossz / fossen vízesést jelent a norvég nyelvben.
A postás egyszer sem csenget. A norvég vidéken és a külvárosokban a családi házak elég távol vannak egymástól, a sziklás területen viszont ugyancsak közel, de nagy szintkülönbségen. Így nem várható el, hogy a postás
közvetlenül a házakhoz kézbesítsen, hanem egy-egy területnek közös táblája
van, persze a legalacsonyabb részen, s arra van felerősítve a családi postaláda. No ez lakat alatt van! Ez azért volt meglepő, mert egyébként nem zárják
még a családi házakat sem.
(Ugyan meddig?!...)
A látnivalók, nevezetességek közül elsősorban a táj változatossága varázsolt el: fjordok, tavak, hidak, alagutak, sziklák, vízesések.... és tenger! Szerencsénk volt az időjárással is. Túráinkon hétágra sütött a nap, így zavartalanul élvezhettük az elénk táruló bámulatos panorámát. De Norvégiát azért
nem lehet eső nélkül megúszni! Erről is tanúskodnak a fotók!
Nemcsak igével él az ember...
A koszt és a kvártély. Gábor remek vendéglátónk volt. Az összkomfortos
házban minden kényelmünk megvolt, külön-külön szobában aludtunk, mert
lakótársai/barátai éppen szabadságon voltak. Bevásárolni a közeli Svortland
nagyáruházába jártunk. Egy nagy falu az egész világ! Itt is ugyanúgy kapni
pármai sonkától kezdve goudai sajtig, spanyol narancstól a Milka csokiig

Én viszont felmásztam
Gabival ( ő fotózott).

Odda – kisváros a fjord mellett, a vízesés-körutunk végén, innen vissza
autóval Brandasundra.

A közúti Risoy- híd alatt a jacht-kikötő, a túloldalon a teher-kikötő.

A világ legszebb ajándékboltja előtt: Marika,
a troll, én és Marie, aki mindenre csodás
virágmotívumokat fest, s üde színfolt
a csodálatos tengerparti kertje.

Langfoss – a National
Geographic szerint a világ 10
legszebb vízesése között van,
de most nem volt bővizű, mert
ezen a nyáron vagy két hónapig nem esett kiadós eső.
Sebők Valéria

