1968 –

2018

Az elmúlt napok
margójára
Lassan a végéhez közeledik a
2018-as év, amely során helyhatósági választásokra is sor került
Szlovákiában. Javában benne
járunk az adventi időszakban, s
mindannyian az év legszebb ünnepére, a karácsonyra, Jézus Krisztus születésének ünnepére várunk sok milliárdnyi
embertársunkkal egyetemben.
Id. Hangácsi István téli Rimaszombatot megörökítő festménye is bekerült a budapesti Jancsó
Adventi hangulatban
Art Gallery 2019-es naptárába.
Kresnye András felvétele

Forralt bor, mézeskalács, füstölt kolbász, s egy
jó könyv – minden, ami a karácsonyfa alá kell
az idei Karácsonyi vásárban. Fotó: amb

Nincs karácsony disznótor nélkül.
Miko Attila tornaljai városi képviselő
sem hagyhatta ki a hamisítatlan falusi
disznótorost.

Šimko József polgármesterrel az élen megalakult Rimaszombat új képviselő-testülete.
A város fizetett alpolgármesterévé ismét Rigó Lászlót (MKP) választották. Az első ülésen
megválasztották a szakbizottságok elnökeit, elfogadták a jövő évi ütemtervet, s konstruktív hangnemben megtartott ülésen abban is megállapodtak, hogy december 21-én, 14.00
órátol a fociakadémia ügyének tisztázása végett rendkívüli ülést tartanak. Fotó: amb

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Lapunk következő száma 2019 január 23-án jelenik meg.

Már szinte elfeledkeztünk volna a mikulási csomagokról, ha az egyik televízió sajtótájékoztatóján a koalíciós pártok vezetői nagy dérrel-dúrral be nem jelentették volna, hogy sikerült kiegyenlített költségvetést
elfogadniuk a 2019-es esztendőre. Ficoval, Dankoval
és Kažimírral együtt örült Bugár Béla is, aki nem
átallotta kijelenteni, hogy a most elfogadott költségvetés a szlovák kormány mikulási ajándéka, s ő nagyon boldog, hogy részese lehet ennek a kormánynak.
Az ország polgárai viszont már nem annyira boldogok, Bugár ugyanis elfelejtette hozzátenni, hogy
ugyanez a kormány karácsonyi ajándékkal is meglepte őket, mégpedig az energiaárak emelésével. Január
elsejétől a villamos energia ára háztartásonként átlagosan 5,66 százalékkal, a gázárak 5,67 százalékkal,
a hőenergia ára 4,70 százalékkal, míg a víz ára 1,70
százalékkal emelkedik majd. S mindezt mosolyogva
jelentette be Ľubomír Jahnátek, az Árszabályozási
Hivatal (ÚRSO) elnöke, holott egy évvel ezelőtt Robert Fico akkori miniszterelnök látványosan tépte szét
a megemelt árakról bizonykodó számlát, s az egész
országban megjelentett bilboardokon tett bizonyságot
arról, hogy áremelés ezen a területen nem lesz.
Rimaszombat polgármestere már évek óta ádáz harcot
vív azokkal a külföldi tulajdonosokkal, akik évek óta
emelik a szolgáltatásaik árát, amelyet aztán a rimaszombati vállalkozók és polgárok kénytelenek kifizetni. Legutóbb októberben mint kisebbségi tulajdonos
nem írta alá a STEFE 8,45 százalékos áremelési javaslatát. Tudjuk, hogy a Brantner, a Veolie vagy a STEFE
tulajdonosai nem voltak lelkesek a helyhatósági választások eredményeitől, mert Šimko József nem tartozik az ő vércsoportjukba, s az elkövetkező négy esztendőben is mindent megtesz majd azért, hogy a város
érdekeit védje, akár nyíltan is szembe szállva velük.
Mivel az év legszebb ünnepe következik, tegyük
most félre a kormány karácsonyi ajándékcsomagját.
Tegyük félre az ellentéteinket, s gondoljunk inkább a
szeretteinkre, a barátainkra, a polgártársainkra, s legalább ezeken a napokon fogjuk meg egymás kezét,
s örüljünk egymásnak, s ünnepeljünk szeretetben és
békességben.
Végtére is erről szól a karácsony…
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Karácsonyi üzenet

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3,16)
A keresztyén világ karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepli, arra emlékezik, Érte ad hálát. Nem jó
úgy ünnepelni valakinek a születésnapját, hogy pont
az ünnepeltre nem figyelünk, vagy egyáltalán meg
se hívjuk. Rosszul esne nekünk is, higgyük el, hogy
Neki is fáj! Sok helyen pedig épp ilyen a karácsony.
Inkább egymást szoktuk ünnepelni, mint Őt.
Szabad nekünk egymásnak is örülni, egymásért is
mindig hálát adni és főleg a ránk bízottakat nagyon
szeretni – és nem csak karácsonykor. Viszont ez az
ünnep nem a család ünnepe és még csak nem is az emberi szereteté. Azon
nincs mit ünnepelni, mert nagyon hamar el tud múlni, meg tud változni,
sokszor ott van mögötte az érdek, a feltétel és olykor még a képmutatás
is. Ha a karácsony a szeretet ünnepe, akkor az csakis az Isten szeretetének az ünnepe lehet! Nem azé, ahogy mi szeretjük egymást, hanem ahogy
Ő szeret minket! Érdemtelenül, méltatlanul, megmagyarázhatatlanul.
Ez az Isteni szeretet munkálkodott az Úr Jézusban 33 évig itt a földön is.
Ez tudta hordozni oly sokáig azt a nagy meg nem értést, meg ellenséges
indulatot, ami Őt itt folyamatosan körülvette. Ez a szeretet tudott bocsánatot, feloldozást, új életet adni annyi elesettnek, bűnösnek, betegnek. Ez a
szeretet vitte aztán a golgotai keresztre is, mert a mi „megtalálásunknak” és
megváltásunknak semmilyen más útja nem volt, csak hogyha az Istennek
szeplőtelen Báránya ott megáldoztatik és elveszi a világ bűneit.
Jó dolog karácsonykor is az értünk született és értünk meghalt Jézusra tekinteni, és nem „Jézuskázni”, mert ma is a megváltást és bűneid bocsánatát
kínálja, nem piros maslis csomagot a fa alá. Hívő emberként adjunk méltó
választ erre a nagy áldozatra, erre a kimondhatatlan szeretetre. És ahogy
Ő oda adta az Ő életét érettünk, adjuk Neki mi is oda a miénket, hogy újjá
Ő teremtsen, az űrt Ő töltse ki. (Ref. Énekeskönyv 459.)
Áldja meg az Isten mindannyiunk ünnepét és egész életünket Önmagával
és evangéliumával. Ne hagyjuk válasz nélkül az Ő közeledését, mert örül,
amikor valakit megtalálhat. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az
Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen!” (Jn 3,16)
Gebe László, nagybalogi református lelkész

Nekem ez a karácsony!

A karácsony nem attól lesz meghitt, hogy kimosod a
függönyöket, hogy kiszellőzteted a főzelékszagú hétköznapokat, felsuvickolod a padlót, nagyság szerint
sorba rakod a polcon a könyveket, és lökdösődsz a
tömegben. Utolsó pillanatban csomagolsz, miközben
„Jaj, oda ég a kalács, kifut a leves, és a hajam is vizes”.
Ne tedd ezt magaddal! Futva és kapodva csak túlélni
lehet az ünnepeket! A ráhangolódás, az önmagunkra és
másokra figyelés mély, belső munka.
Az ünnep az együttléttől lesz tökéletes, attól, hogy
egymásra mosolygunk, hogy érdeklődéssel meghallgatjuk egymást, hogy
türelmesen bevárjuk a lassúbbakat, hogy együtt játszunk, együtt nevetünk,
és együtt emlékszünk azokra, akik most nem lehetnek velünk...
Az ünnep az, ahol megvan az összetartozás, az összebújás, a megölelés, a
biztonság mesebeli hangulata. Az ünnep számomra attól igazi, hogy észrevesszük egymásban a csodát, és egy fokkal jobban érezzük a szívből eredő
szeretetet, mint amit nap mint nap kapunk.
Galamb Krisztián (Kereskedelmi Akadémia)

Tizedik alkalommal adták
át az Arany Medál-díjat

Tizedik alkalommal szavazhatott
a közönség kedvenc színművészeire, filmes és irodalmi alkotóira.
Az életműdíj kivételével az elismerést minden évben olyan művészek
vehetik át, akik az adott évben közreműködtek magyarországi filmes
vagy színpadi produkció létrejöttében, vagy önálló irodalmi kötetet
publikáltak. A díjat Mészáros Márton újságíró alapította, s azt idén is a Bethlen Téri Színházban adták át. 2018ban a Gömöri Hírlap is az esemény médiapartnere volt. Az életműdíjat Csernus Mariann, a Pesti Magyar Színház társulatának tagja kapta, aki nemrég
ünnepelte 90. születésnapját. Az év írója Darvasi László lett, Az év színésznője
Ónodi Eszter, Az év színészének pedig Rudolf Pétert választotta a közönség.
A legígéretesebb fiatal tehetség díját Herr Szilvia kapta, Herendi Gábor pedig
Az év rendezője lett.
Börcsök Zsófia felvétele

Az adventi ünnepek az ajándékozás
jegyében zajlanak. A 4. számú Hatvani
István cserkészcsapat sem feledkezett meg
a rászorultakról.

Eleonóra Vilhanová sós tésztából készült
képeit is láthatják a Városháza Galéria
karácsonyi kiállításán.

Ellátogatott Gömörbe a Gasztroangyal stábjával Borbás Marcsi, aki serkei és bátkai asszonyokkal többek
között túrós táskát és lekváros gombócot is készített.
A végeredmény a Duna Televízióban látható majd.

Második világbajnokságán
járt Tokióban
Figei Tibor
chanbarista
(újdonsült
városi képviselő), aki Dávid
Laurával egyetemben egy-egy
bronzéremmel
térhetett haza.

Napsugaras tornyok – Sándy Gyula
építőművészete címmel nyitotta meg
idei utolsó kiállítását a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeum. A kiállításra
Sándy Gyula (1868-1953) születésének
150. évfordulója alkalmából kerül sor.
A kiállítás a Magyar Építészeti Múzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs
Központ szervezésében valósul meg.
A kiállítás Budapesten került bemutatásra 2018 októberében, s a Gömör-Kishonti Múzeumban március 29-ig lesz
megtekinthető. Építészeti kiállítást
nyitott a Városi Galéria is, ahol a Fiatal
Építészek Fóruma mutatkozott be,
amelynek több rimaszombati tagja (Szabó Krisztián, Máté Tamás, Máté Zoltán,
Petrik Tamás) is van.

Gömöri Hírlap

Megalakult az új képviselő-testület

Harmadik választási időszakát
kezdi meg Rimaszombat élén
Šimko József polgármester, mégsem lesz könnyű dolga, a 21 tagú
képviselői kar nagyobb része a
polgármesteri választáson vesztes
Radovan Ceglédy Naša Sobota
mozgalmából kerül ki, akik már
klubot is alakítottak, amelynek a
vezetője Roman Vaľo lett. A testület második ülésén megválasztotta
fizetett alpolgármesternek Rigó
Lászlót is.
A polgármester és a képviselők beiktatása után Šimko mintegy 40 perces
ünnepi beszédében számot vetett az
elmúlt nyolc évvel, s hangsúlyozta,
hogy 2010-ben katasztrofális állapotban vette át a város irányítását, s
azóta jelentősen csökkent a város eladósodottsága, mégpedig úgy, hogy
közben sikerült a város utcáit felújítani, ahogy végre a kurinci Zöld Víz
Üdülőövezet is teljes pompájában
fogadja a közelről s távolabbról érkező turistákat egyaránt. Az idén több
mint 64 ezer látogatót regisztráltak,
s amennyiben a képviselők is úgy
gondolják, az elkövetkező években
tovább folytatódhat az üdülőövezet
fejlesztése, már most épül a tobogán,
de újabb geotermikus fúrásokkal

2019 januárjában
a Gömör-Kishonti Múzeumban a
hónap műtárgya
a 19. század
elejéről származó
üvegfestmény
lesz.

Ünnepélyes keretek között, fogadással
zárta fennállásának ötödik évét a Purt,
amely a gömöri és a nógrádi romák
támogatására jött létre. „Semmi más
nem kellett, csak egy esély, egy segítő
kéz” – fogalmazta meg a Purt krédóját
Ravasz Ábel roma kormánybiztos.
A Purt az idén 153 projektet támogatott mintegy 32 500 € értékben. Öt éve
a Most-Híd támogatásával jött létre
a Purt a gömöri és nógrádi romák
megsegítésére, s az elsődleges cél az
volt, hogy megtalálja minden egyes faluban azokat a romákat, akik képesek
összefogni az ott élő romákat és nem
romákat, s bebizonyítani azt, hogy nem
igaz az, hogy a romák csak a „sültgalambot” várják, s nem hajlandók semmit se tenni közösségük fellendítéséért.
2018-ban 167 projektet nyújtottak be
54 faluból (tavaly még csak 48 falu
kapcsolódott be), amelyekből 153 volt
sikeres, mégpedig 32 495 € értékben.
A fogadáson részt vett Vavrek István
parlamenti képviselő és Ravasz Ábel
roma kormánybiztos is.

és fedett medence létrehozásával is
számol. Egyúttal figyelmeztette az
újdonsült képviselőket, csak addig
nyújtózkodhatnak, amíg a takaró,
vagyis a költségvetés engedi, s hiába ígértek fűt-fát a kampányban,
azok nagy része megvalósíthatatlan.
Válaszolt az elmúlt hónapok kritikáira is, miszerint az elmúlt években a
szélsőjobboldali megyeelnököt, Marian Kotlebát támogatta, s felsorolta,
hogy együttműködve vele mennyi
eredményt sikerült a városban elérnie. Visszautasította viszont azt a
vádat, hogy nem sikerült munkahelyeket teremtenie, mondván ez nem
az ő feladata, s külön kiemelte, hogy
mindazon városvezetők a régióban,
akik a jelenlegi kormánypártokat
képviselték, csúfosan megbuktak.
Munkahelyeket a kormánynak kell
teremtenie, s több alkalommal utalt
a szlovák kormány kihelyezett üléseire, amelyeknek ígéretei egyáltalán
nem teljesültek. „A 2007-es tiszolci
ülésen arról született döntés, hogy
2012-ig elkészül a gyorsforgalmi út,
ma ott tartunk, hogy Počiatek egykori közlekedésügyi miniszternek lesz
igaza, aki már 2040-ről beszélt. De
2016-ban Rimaszombatban kétezer
új munkahelyet ígért a kormány. Jó,
ha tíz létrejött ezekből” – kritizálta a

kormányt Šimko. Bejelentette azt is,
hogy a költségvetést csak januárban
terjeszti a plénum elé.

Egy héttel később újabb ülést tartott a
testület, mégpedig meglepően konstruktív hangnemben. Tegnap három
óra alatt az összes napirendi pontot
végig vették, s a fociakadémia kivételével szinte mindenben egyetértettek. Az ülés elején Roman Vaľo vette
át a szót, aki bejelentette, hogy a Radovan Ceglédy vesztes polgármester
jelölt csapatában bejutott képviselők
külön klubot alakítanak. Ezt követően főleg személyi kérdések kerültek
napirendre, megválasztották a 13
szakbizottság elnökét, elfogadták a
2019-es testületi ülések ütemtervét,
s megválasztották az alpolgármestert
és a városi tanács tagjait is.
Šimko József polgármester erre a ciklusra is Rigó Lászlót (MKP) javasolta fizetett alpolgármesterének, s mint
Roman Vaľo hangsúlyozta respektálja a polgármester elhatározását. Rigó
László 1 950 eurós fizetést vihet majd
haza, a képviselők egyhangúlag megszavazták a javaslatot. Ezt követően
egyhangúlag került sor a hét tagú tanács megválasztására (Rigó mellett
Róbert Kuvik, Roman Vaľo, Jaroslav
Bagačka, Sliva Tamás, Jozef Tóth és
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Jaroslav Matzenauer lesz még tagja
a tanácsnak), s megválasztották a 13
szakbizottság elnökét is. Eredetileg a
tagokat is szerették volna kinevezni,
de mivel az idén módosított városi
alapító okirat szerint csak öt tagja
lehet egy-egy bizottságnak, s volt,
amelybe kilenc embert is javasoltak,
előbb az alapító okiratot kell módosítani. A tegnapi ülés egyetlen vitás
pontja a polgármester által benyújtott
ebadó összegének megváltoztatása
volt (a polgármester szerette volna,
ha a kertes házakban, illetve a városrészekben és a városhoz tartozó pusztákon élők ne fizessenek a kutyákért),
ezt viszont a testület nem fogadta el.
Képviselői javaslatra viszont az így
befolyt összeget a kutyasétáltóhelyek
kialakítására fordíthatja majd a város.
Nem határoztak viszont az október
30-i ülésen elfogadott, a fociakadémiát érintő szerződés polgármester
által megvétózott javaslatról, mert
ahogy Vaľo hangsúlyozta, a testület
többsége új emberekből áll, és szeretnének részletesen megismerkedni
az üggyel, így a két ünnepek közöttre
rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték, amelyre szeretnék meghívni a miskolci felet is.
jdj

Helembay István
A Pipacs díj

Az idén is megjutalmazta a legeredményesebb véradókat a Szlovák
Vöröskereszt Rimaszombati Területi
Választmánya. 144 véradó vehette
át a Janský és a Kňazovický emlékérem valamelyik fokozatát. 63 véradó
bronz-, 46 ezüst-, 29 arany- és ketten
gyémánt emlékérmet vehettek át.

Ajnácskő mellett kigyulladt az egyik
gyorsvonat mozdonya, amely már nem
az első ilyen eset az idén Szlovákiában.

Nyustyán hirdették ki a MAS Malohont (Kishonti
Akciócsoport)
által hatodik alkalommal meghirdetett fotópályázat eredményeit,
s kiállítást is nyitottak a legjobb
alkotásokból. A tájképek kategóriában az első helyet lapunk
munkatársa, Kresnye András
szerezte meg. A tárlat Nyustyán
március 29-ig tekinthető meg, azt
követően a rimaszombati Városháza Galériában láthatják.

Elkerült engem a kánon,
Ami igaz nem is bánom.
A kőlegelőn nem estem hasra,
Nehezen jutottam ötről-hatra.
Senkinek nem áldoztam,
Forradalmár sosem voltam.
De a pipacs bálban jártam csárdást,
Ledöngöltük a mélyszántást.
Angyal írta néhány versem,
Hogy a kátyúból kivezessen.
A Pipacs díj lett a jussom,
Álmaimnak netovábbja.
Jókedvvel és dalos szívvel,
Énekelek neved felől.
Örökkévaló, aki a Világ Ura,
Minden ember megváltója.
Tel Aviv Jaffa, november 01.

Hirdetés:
• Régi bútorokat felvásárlok és javítok is. Tel.: 0910/645 318

GH-92/18

Megemlékezés...
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk és soha nem feledünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulóján

Harang csendül címmel Rák Viktória, Csémy Balázs és a Beliczay
kvartett is emelte az adventi
várakozás hangulatát.

Adi Zsírosra,
aki 2013 december 30-án hagyott itt bennünket.
GH-93/18

Szülei, és testvérei, Márta, Robi és az egész rokonság
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Nem féltek a Mikulástól –
Rák Magda 40 éve a Dúsa úti óvodában

„Jaj, de szép vagy! Már nincs hasmenésed?” – fogadja Rák Magda
tanító néni az egyik gyereket az ajtóban. „Van még” – mondja a kislány, de ma jön a Mikulás, s hasmenés ide vagy oda, azt azért csak
nem hagyhatja ki. A Dúsa úti óvodában, ahol 14 gyerek várja türelmetlenül, de versekkel és dalokkal
„felfegyverkezve” a Mikulást, aki
már az ajtóban kopogtat. Én nem
is félek tőle – mondja hangosan
Steven, s bizony, mindössze a legapróbb Zsuzsika bújik az egyik
asszisztens karjaiba. De a Mikulás-csomagot azért ő se hagyja ki.
Testőrt nem viszel magaddal? –
mondja egyik kollégám a hivatalban, s látszik az arcán, nem viccel.
Igaz, legutóbb, amikor a Dúsa úti
iskolában jártunk, roma polgárőrök
állták el az utunkat, alig akartak beengedni. Polgárőrök most is vannak,
de számomra meglepő módon mindkettőről gyorsan kiderül, ismerjük
egymást. „Maga tanított bennünket a speciálisban” – magyarázza
Dezső, de Karcsi is gyorsan csatlakozik hozzá. Kicsi a világ.
Justin, Brian, Carlos, Jessica, Krisztofer – sorjáznak a nevek az osztálynaplóban, amelyben jelenleg huszonegy gyerek van. Huszonhárom
a kapacitás – mondja Rák Magda,
aki jelenleg igazgatónő, tanítónő,
projektvezető egy személyben. „Így
alakult” – mondja mosolyogva, s
mielőtt a jelenről beszélgetnénk,
egy kis időre visszarévedünk a
múltba. „Negyven éve tanítok ezen
a helyen” – indítjuk a múltidézést,
amikor is a várgedei oviból idekerült. Előtte Korláton laktak, de a
fiuk focikarrierje miatt felköltöztek
Rimaszombatba, s Lőrincz Júliával
együtt jöttek az akkor még vadonatúj Dúsa úti lakótelepre, ahová
romákat költöztettek ki a belváros
átalakítása után. Volt idő, amikor há-

rom osztályban 56 gyerek is volt, s
akkor még hat tanítónő állta a sarat.
De miután már többé-kevésbé nem
lett kötelező az óvoda, megfogyatkozott a gyerekek száma. Látni is a
színvonalon, azok, akik nem jártak
óvodába, többnyire az ún. nulladik
osztályban kezdik meg a tanulmányaikat. Az idén több változás is történt, kötelezővé tették az iskolalátogatás megkezdése előtti utolsó évet,
s ezeknek a gyerekeknek januártól
jár az ingyenes ebéd is. „Most gyűjtöttük össze a gyerekek névsorát,
majd meglátjuk, mit hoz a január”
– mondja. Változást már az ősz is
hozott, hisz Lőrincz Júlia nyugdíjba
ment, míg a helyette érkezett óvónő
másfél hónap után anyasági szabadságra. Így hirtelen egyedül maradt,
de mint mondja, nem panaszkodik.
Csodálatos negyven évet töltött itt, s
nagyon reméli, hogy az utolsó egykét év is csatlakozik az előző negyvenhez. „Egy nagy család vagyunk,
vannak olyanok, akiknek már a
nagyanyját vagy nagyapját is tanítottam.” A negyven év alatt az óvoda
mellett a város kulturális életében is
aktív szerepet vállalt, oszlopos tagja
volt a Sorsvirág együttesnek (másik
két kolléganőjével, Polgári Máriával
és Suhajda Máriával egyetemben),
párjával, Dodo Mikuleccel pedig
számtalan zenés esten működött

közre. „57 éves koromban abbahagytam, hadd kapjanak lehetőséget a fiatalabbak is” – teszi hozzá
mosolyogva, bár igazán évtizedeket
letagadhatna a korából. Az iskola
énekkarát azért még elvállalta, s 24
gyerekkel együtt majd 21-én az épp
ottjártamkor feldíszített karácsonyfa
előtt köszöntik az ünnepeket. „Van
egy lelkes gitárosom is, Berki Dusan, az iskola pedellusa”, aki végszóra meg is jelenik, hisz ő vállalta
az idén is a Mikulás szerepét. „Még
a szemhéjamat is húzd ki, meg tömd
ki a hasamat is” – mondja szinte parancsolóan Magdának, s ahogy megjegyzi, bizony volt, amikor a cserfes
és figyelmes nebulók felismerték.
Az iskola és az óvoda bekapcsolódott az ún. ŠOV (Škola otvorená
všetkým) projektbe is (ahogy mondja, kitűnő a kapcsolat az iskolával
és a konyhával is), amely a délutáni
foglalkozások színvonalának emelését tűzte ki célul, s most ez is a
nyakára maradt. De a projektnek
köszönhetően van egy asszisztense, de már kiírták a pályázatot, s ha
minden igaz, akkor januártól lesz
kolléganője is. A hagyományos napi
foglalkozások mellett sokat járnak
sétálni, így a városkerti játszóteret is
rendszeresen meglátogatják, ahogy
jó időben hosszas erdei sétákat is
tesznek, de rendszeres látogatói a
városi piacnak is, ahol mindig kapnak friss gyümölcsöt is. Nyáron medencét állítanak fel, de rendszeresen
részt vesznek szavalóversenyeken

és más fesztiválokon is. Októberben
a nagyszülőket fogadják az oviban,
ahogy most épp a Mikulás volt a
soros. A kissé már kopottas termek
gyönyörűen feldíszítve várják a
„messziről jött” vendéget, nem hiányozhat Pósa Lajos Hahó! Hahó!
Esik a hó című kötete sem, s a betoppanó Mikulást énekkel, verssel,
tánccal fogadják. Egyedül Zsuzsika
lóg ki a sorból, aki megszeppenve bújik a tanító nénihez. Mivel a
Mikulás elégedett a gyerekekkel,
kinyílik a puttonya is, s egyenként
mindenki a csomagjáért járul. Még
Zsuzsika is, aki, ha bátortalanul is,
de elkapja a csomagot a Mikulástól,
s némi rábeszélésre ugyan, de a baráti ölelés sem marad el.
40 év mérhetetlenül nagy idő egy
ember életében, de Rák Magda
boldog ember. Ottjártamkor már
nagyon várja Bendegúz unokáját,
aki a szüleivel, Vikivel és Lakatos Róberttel érkezik, akik Harang
csendül címmel adnak műsort a
kultúrházban. „Dodoval majd mi
vigyázunk rá, nehogy megzavarja a műsort” – neveti el magát
Magda. A másik unoka, Szebasztian már 15 éves, s apja-nagyapja
örökébe lépett. „Nyitrán kezdett,
most a Győr focistája” – árulja el
a büszke nagymama, aki most még
minden energiájával az előtte tornyosuló feladatokra koncentrál.
A Mikulás puttonya közben alaposan megfogyatkozik, s van, aki már
tömi magába az édességet vagy a
narancsot. „Ha jók lesztek, jövőre
is eljövök” – búcsúzik a gyerekektől, de ez egy fölösleges megjegyzés
volt, hisz egyikük rögtön rá is vágja:
„De hisz mi mindig jók vagyunk!”
Így hát Mikulás lesz jövőre is,
ahogy valószínűleg Rák Magdával
is ugyanúgy találkozunk majd!
Kép és szöveg: jdj

Egyre erősödő kondícióban a Tompa Református Gimnázium

20. tanévét kezdte idén 175 diákkal a Tompa Mihály Református Gimnázium, amely 1999 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. Az idei év
fő eseménye az iskola háta mögött épülő református magyar óvoda lesz,
amely, ha jól halad az építkezés (Máté Tamás tervei alapján), 2019 szeptemberében akár meg is nyithatja a kapuit.
„Tizenhárman érettségiztek májusban” – mondja el érdeklődésünkre
Molnárné Pelle Beáta igazgatónő,
de az idén mintegy húsz diákkal
megnövekedett a tanulóik létszáma,
mivel a tavasszal megszűnt Tornaljai Gimnázium diákjainak egy része
is náluk folytatta. Eltelt pár hónap, s
azt hiszem a Tornaljáról jött diákok
(másik részük az Ivan Krasko Gimnáziumban folytatja tovább) jól beilleszkedett – mondja, aki elárulja azt is,
hogy a kollégium is teljes kapacitással, 33 diákkal működik, s amíg a nyol-

cosztályos gimibe elsősorban a környékről verbuválódnak, addig a négyosztályosba Fülektől Szepsiig vannak diákjaik. Komplex tehetséggondozó rendszert működtetnek, a belépésnél felmérik az egyes jelentkezők tudásszintjét,
amely sok mindent elárul az érdeklődési körükről is, s ez alapján foglalkoznak velük a későbbiekben. Nagy hangsúlyt helyeznek a nyelvekre, az
angol, a német, a szlovák, ahogy a magyar nyelv is kiemelt helyen szerepel,
de a fontosabb tantárgyak közé tartozik az iskolában a történelem, a fizika,
a biológia, a matematika és a robotika is. Számos versenyen részt vesznek,
nemrég például a Dobré slovo szavalóversenyen szerepeltek sikerrel. Az iskolában néptánccsoport működik Csízi Zoltán, míg énekkar Sósik Szilárd
vezetésével, de a sportolóik is számos versenyen öregbítik folyamatosan az
iskola jó hírnevét. Maksi Sámuel, Czeglédy Botond, Ostrihoň Dávid, Gál
Laura, Kovács Vivien, Hizsnyan Bálint, fiú kézilabdacsapat – sorolja a legeredményesebb diákjait Molnár Beáta, s hozzáteszi még azt, részt vesznek
a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjában, de több magyarországi
középiskolával is nagyon jó és sikeres a kapcsolatuk.
jdj, fotó: gecse
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Nem győzi követni a szerepeit Esztergályos Cecília
A Vidám Színpad társulatával
(a Meg tudom magyarázni című
előadást hozták Harsányi Gáborral, Böröndi Tamással, Straub
Dezsővel, Götz Annával) járt az
ősszel Rimaszombatban a frissen
Kossuth-díjas Esztergályos Cecília. Nem emlékszik rá, hogy járt-e
már Gömörben. Többnyire beszáll az őt szállító kocsiba, majd a
helyszínen, az aktuális „művház”
előtt kiteszik. Jelenleg is tizenöt
darabban játszik, de kevesen tudják róla, hogy pályafutása elején
a tánc volt a mindene, s a Te című
Szabó István-rövidfilm döntötte
el a pályáját.
Mindig meg szoktam kérdezni az
ide érkező művészektől a beszélgetés elején, hogy jártak-e már
Rimaszombatban. Kezdjük akkor ezzel a kérdéssel most is.
Nem emlékszem rá. Többnyire Budapesten betesznek egy kocsiba,
ahogy most például Böröndi Tamás, aztán az ügyeletes helyszínen
kiszállok, felmegyek a színpadra,
majd az előadás végén ismét beszállok a kocsiba, s Budapesten kitesznek a lakásom előtt.
Ha jól számoltam, akkor kilenc
előadásban játszik.
Rosszul számolta, ugyanis tizenötben.
Nem fárasztó ennyi előadásban
játszani folyamatosan?
Fárasztó, de mivelhogy szerelmem
a színház, boldogan elviselem.
S hogyan lett önből színésznő,
hisz ha jól tudom, balett-táncosnak készült?
Így van, tényleg balerinának készültem, ugyanis anyámék észrevették, hogy milyen jól mozgok. S
hogy meggyőződjenek róla, érdemes lenne-e ezzel foglalkoznom,
elvittek az Állami Balettintézetbe,
ahová fel is vettek. 1951-ről 1960ig ott tanultam. 1961-ben érettségiztem, s 1960 augusztus 21-től lettem a Pécsi Balett szólótáncosa. De
1963-ban ott hagytam, mert közben
már rendszeresen forgattam.
Szabó István hol fedezte fel?
Pécsett látott, s meghívott a Te című
rövidfilmje főszerepére, ahogy
Markos Miklós a Tücsök című
filmje címszerepére. 1964-ben aztán jelentkeztem a Színművészeti
Főiskolára, 1968-ban végeztem,
épp a napokban vettem át az aranydiplomámat a többiekkel együtt.
De a bátyja, Károly is ebben a
szakmában kötött ki.
Igen, pedig ő pedig karmester sze-

retett volna lenni, aztán meg rendező lett a televízióban, s tévéfilmek
tucatjait készítette el. Az öcsém
pedig képzőművész akart lenni, de
orvos lett. Mind a hárman mások
lettünk, mint aminek készültünk.
Simon Zsuzsa osztályában végzett, onnan egyenes volt az út a
Thália Színházba?
Abszolút egyenes. Kazimir Károly
hívott meg Móricz Zsigmond Csibéjének a címszerepébe, s mivel
ez egy igen sikeres előadás lett, 17
évig maradtam is a Tháliában.
S milyen volt a Kazimir-féle Thália?
Nagyon sikeres, sokrétű, létrehozta
például a Körszínházat a Városligetben, ahol világirodalmi remekműveket mutatott be, a török, a finn,
a japán irodalom gyöngyszemeit.
Kazimir már 1963-ban tudta azt,
amit egyesek mostanában a saját
találmányukként próbálnak eladni.
Mégsem tartott ki végig Kazimir
mellett.
Nem, mert elmentem a Nemzetibe,
s aztán jött a Família Kft. 1982-ben
forgattuk Vámos Lászlóval a Vőlegényt, összebarátkoztunk, s azt
követően sokat dolgoztunk együtt
a Nemzetiben. De ekkor született
Szörény Rezső filmje is, a Boldog
születésnapot, Marilyn!, amelyért
San Remóban megkaptam a legjobb női alakítás díját. Ahogy ekkortájt született az Ajándék ez a
nap, Gothár Péter filmje is. Több
díjat is kaptam azokban az időkben
a filmjeimért.
A felvidéki néző mégis a Família Kft-ben ismerte meg igazán.
Könnyű volt otthagyni a színházat egy sorozat kedvéért?
Igen, ugyanis két olyan ember hívott, Szurdi Miklós rendező és Gát
György producer, akik számomra
garanciát jelentettek arra, hogy ní-

vós produkció születik
majd. Ráadásul a szerep rám íródott, s úgy
is kértek fel, hogy abszolút főszerep, abszolút beleszólásom lesz,
s hárman fogjuk megbeszélni a dolgokat,
Gát, Szurdi és én. Na,
ez nem így volt végig,
de ez nem baj. Egy
ideig úgy is tűnt, hogy
egész hátralévő életemben elkísér majd
ez a szerep, de mint
tudjuk, semmi sem tart
örökké. 1996-ig nem
is játszottam színpadon, aztán Schwajda
György meghívott Cecília szerepére a Csárdáskirálynőbe Szolnokra.
Nemrég halt meg tragikus hirtelenséggel sorozatbeli legfontosabb partnere Ádám Tamás. Milyen volt a kapcsolatuk?
Mély volt, igaz volt, kedves volt,
tehetséges volt, s rettenetesen sajnálom, hogy elment.
Később is megmaradt a baráti
kapcsolatuk?
Természetesen, nem találkoztunk
naponta, az igaz, de egy barátság
nem is a találkozások gyakoriságán
múlik. Volt róla szó, hogy játszik
velem egy darabban, amit nekem
írtak, de mivel nem volt rá fix színház, az előadás nem valósult meg.
A halála előtti napon hívott utoljára, hogy nem tud eljönni velem egy
két nappal később esedékes közönségtalálkozóra, mert a családjával
Győrbe kell utaznia.
A Família Kft. után pár évre rá
leszerződött a Léner Péter-vezette József Attila Színházba.
Lénerrel még 1970 tájkán találkoztam, mint fiatal rendezővel a
Tháliában, s már akkor jó barátok
lettünk. A József Attilában a Mici
néni két élete című vígjáték főszerepére kért fel, amelyben a partnerem Bodrogi Gyula.
A hatvanas években készült filmvígjáték Kiss Manyi és Páger Antal legendás szerepe volt, mennyire volt nehéz utánuk „átvenni” a
szerepet.
Dehogy volt nehéz. Kaptam egy
szerepet, elolvastam, tetszett, s boldogan vállaltam. Hosszú évek óta
megy, igaz, mostanában már csak
havi egy-két alkalommal játsszuk.
S gondolom, amíg élüwnk, már
nem veszik le.
Később aztán eljött a József Attilából.

Dehogyis, megkértek, hogy jöjjek
el. Szabadúszó lettem, 5-8 helyen
is játszottam, aztán meghívtak az
Újszínházba, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darabba, Zsani
néni szerepére, s az előadás azóta
is műsoron van. Jelenleg öt előadásban játszom ott, például Tordai
Terivel és Bordán Irénnel a Zserbótangóban, de öt darabban játszom a
Körúti Színházban is, ahol nemrég
volt új bemutatóm, a Zsákbamacska, ahogy most mutattuk be Veszprémben A nagymamát is, amelyben
Lángó Szerafint alakítom Rátóti
Zoltán rendezésében, olyan partnerekkel, mint Kállay Bori, Szilágyi
Tibor vagy Szombathy Gyula.
Nem fárasztó ez egy kissé?
Ma például egy kicsit fáradtabban
ébredtem, de ebből a közönség
semmit se vehet észre. Néha soknak tűnik egyszerre ez a rengeteg
szerep és szöveg, de megnyugtat,
hogy mindenki így van ezzel, legfeljebb némileg fiatalabb korban.
De ha a Jóisten ilyenkor adta meg,
akkor most kell élnem a lehetőséggel.
És saját kocsival utazik?
Nem mindig, ide Böröndi Tamás
hozott, de Veszprémbe például
a saját kocsimmal járok.
Meglehetősen kalandos volt
a magánélete is.
Kalandosan kezdődött, de a hatodik férjemmel immár 33 éve élek
együtt boldog házasságban.
Idén Tordai Terivel együtt megkapta a Kossuth-díjat. Őszintén
megmondom, nagyon meglepett,
mert valahol azt hittem, már rég
megkapta. Váratlanul érte a díj?
Megmondom őszintén, vagy húsz
éve számítottam rá, mert mindig
szóltak, hogy fel vagyok terjesztve.
De egy idő után az ember már leszokik róla, s amikor kaptam az értesítést, a mennyországba kerültem,
s ott vagyok azóta is.
Amikor kevesebb szerepe volt,
festett, kerámiákat készített.
Mostanában van rá még ideje?
Most egyáltalán nincs rá időm,
majd nyáron.
Eddig, eddig, eddig vagyok! –
ugye legendássá lett a Família
Kft-ben tett mozdulata. Most
meddig van?
Most semeddig. Alig tudom követni az előadásaim számát, s nagyon
jól érzem magam a bőrömben.
Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila
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A 2018-as év egyéniségei: Pósa Judit, Páko Mária, Ádám Zita

Pósa Judit, Páko Mária, Ádám Zita, vagyis lefordíthatjuk akár így is: Pósa Lajos, Csillagvirág,
Hatvani István. Ugye, mindannyian értjük?
Három hölgy, akik hosszú évek óta teszik a dolgukat. Egyikük a távoli ős, Pósa Lajos emlékét
hozta vissza a köztudatba, másikuk gitárosok
nemzedékét nevelte fel, beoltva tanítványait a
zene szeretetével, míg harmadikuk a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Regionális
Pedagógiai Központja egyszemélyes mindeneseként fáradhatatlanul szervezi évente a pedagógiai projekteket és tanári konferenciákat.
Tavaly Tompa Mihály, idén Hatvani István
emlékét idézte meg (a konferenciáról lapunk 21.
számában írtunk részletesen). Nos, számomra ők
az év egyéniségei.
Egy folyamatosan tartó Pósa Emlékév krónikája
Volt egyszer egy emlékév, akartam kezdeni ezt a
cikket, de akkor bizony már az első mondat sem
lenne igaz. Ugyanis van egy 2014 óta tartó emlékév. A Pósa Lajosé. A rendezvények azóta is
szerte Magyarhonban töretlenül emlékeztetnek
a magyar gyerekirodalom megteremtőjére, s a
napokban az első év krónikája is megjelent egy
ugyancsak csinos kivitelű, krétapapírra nyomtatott könyvben.

hogy mintegy 360 fotóból és sok-sok újságcikkből válogatott, míg elkészült a krónika végső,
nyomtatásban megjelent változata. Az ünnepi,
ugyancsak hangulatos és szívmelengető esten
nem egy Pósa-vers is elhangzott diákok és felnőttek (Balázs Éva, Sonkoly Csilla, Ferencz Zsolt,
Gyurán Ágnes, Tóth Dorottya, Bodnár Eliza, Varga Zaránd Ágoston) előadásában Csipka Rozália
értő és együttérző felvezetésében, de ízelítőt kaphattunk a megzenésített Pósából, legyen annak
a zeneszerzője Dankó Pista vagy Páko Mária.
A bátkai Százszorszép, a nagybalogi Szivárvány
Énekkar vagy Botos Béla Bumbi és alkalmi
zenekara (Horváth Roland és Botos Béla), akik
szinte táncra perdítették a közönséget. Páko Mária, Kun Miklós Jenő és az egri Fűrész János szintén megosztotta az emlékévvel kapcsolatos élményeit, majd közös énekléssel ért véget az ünnepi
könyvbemutató, s ekkor éreztük igazán, mennyire
igaza volt a Nagybányai Hírlap nekrológírójának,
Sas Edének nagy háború első napjaiban: „S ez a
mesés élet most válik mesévé igazán, mikor átolvad a halhatatlanságba: s a gyermekszobában élni
fog Pósa bácsi alakja dalban és mesében örökké.
A legszebb, s legédesebb halhatatlanságot kapja
meg a költő: amikor egy gyermekajkon az ő dala
megcsendül; amikor egy gyermekszív az ő versikéire örömmel megtelik: az lesz az ő halhatatlansága. Élni fog örökké az ő mennyországában: a
gyermekek szívében.”
Pósa Lajos tényleg él, s ezért nagy-nagy köszönet
mindazoknak, akik (nemcsak) a határtalan emlékévben tettek is mindezért.
Csillagvirág Family
A csoda neve: Páko Mária. A gitárgyűjtő, a maszekzenede-alapító. A Tompikán kétszeres aranysávos Tompa Virágai, a négyszeres aranysávos
Csillagvirág, s az éppen mostanában alakultak: az
Ütős Ötös, a Mákvirágok és a Nefelejcs mozgatórúgója. Hanghordozó bemutatójára szólt a meghívó a Csillagházba.

a gimiben, szétszóródtak a nagyvilágban, így
Marikának újabb tehetségek után kellett néznie.
S ekkor jöttek a Csillagvirág-ok, s voltak az elején vagy nyolcan. Igaz, ekkor már elkezdődött a
Gitárossokk időszaka is, s alig akadt olyan rimaszombati gyerek, aki kezébe ne vett volna gitárt.
Igaz, ahogy Marika mondja, hiába a tehetség, ha
nincs elegendő kitartás. Ezt erősíti meg Varga Gábor is, aki egy idő után megunta a gyakorlást, s
abbahagyta az órák látogatását. Mígnem egyszer
a városban össze nem futott Marikával…
Amíg a Csillagvirág az idők során megfogyatkozott, helyettük újak és újak jöttek. Ütős Ötös,
Mákvirágok, Nefelejcs – ezeket a neveket még
szokni kell, de Páko Máriát ismerve gyorsan megtanuljuk őket. A rendezvény apropója a Csillagvirág első hanghordozójának bemutatása és megkeresztelése volt. A tíz dalt tartalmazó CD Zachar
Tibor stúdiójában készült önerőből, a sok-sok
fellépés tiszteletdíjából. Alig volt ugyanis olyan
hét, amikor ne lett volna valamelyik együttesnek
jelenése a régióban határon innen és túl. S az ös�szegyűlt tiszteletdíjakból összejött az első hanghordozó, amelyen három Tompa Mihály (Távolból, A madár, fiaihoz, Nefelejts), két Pósa Lajos
(A magyar nyelv, Magyar vagyok) s egy Veres János (Fehér szarvas) mellett Nagy László, Gyurcsó
István, Ágh István és Bakos József egy-egy verse
is megtalálható Páko Mária megzenésítésében.
A három előadó pedig Bohus Edina, Orosz Dániel és Kovács Bence, de közreműködik a lemezen
Evamaria Reichelová is. Páko Mária külön köszönetet mondott a szülőknek áldozatkészségükért,
akik nélkül nem tartanának ott, ahol tartanak.
„Nem volt könnyű ötéves gyerekeket megtanítani
gitározni, de amikor látom, hogy mennyi tehetség
van köztük, akik sok-sok gyakorlással és kitartással kezdenek felszínre törni, akkor nagyon boldog
vagyok.”
S ha már lemezbemutató, akkor igazi örömzenélés, mindegyik csoport bemutatkozik külön-külön és a közönség vastapsa kíséretében együtt is
zeng a karácsonyi ének. Egy igazi „perfect day”
után vagyunk.
Az oldal anyagát írta:
jdj, fotó: gecse és szarvas

2014-ben, Pósa Lajos halálának 100. évfordulóján a
költő leszármazottja, Pósa
Judit lelkes munkatársaival meghirdette a Pósa
Lajos Emlékévet, s hogy
komolyan gondolják, még
eseménynaptárt is kiadtak.
A Siker Kiadó által most
megjelentetett krónika időrendi sorrendben 2013
november elsejétől 2015 január 11-ig sorolja a
megvalósult projekteket (legyenek azok iskolaivagy felnőtteknek szóló rendezvények, kiállítások, versenyek vagy könyvek), de az emlékév
azóta is folytatódik, 2017-ben megalakult a Pósa
Lajos Társaság, folyamatosan jelennek meg az
újabb és újabb kiadványok, de ami a legfontosabb, Pósa Lajos visszakerült a magyar irodalom
vérkeringésébe. A Nemesradnótról indult Pósa
Lajos életútját a zsúfolásig megtelt Csillagházban
Csipka Rozália, a könyvet megjelentető kiadó
munkatársa vázolta fel, de megtudhattuk azt is,

Egy gombostűt se lehet
leejteni a nagyteremben,
ahol mintegy negyvenen
gitárral a kezükben várják
a közönséget: a szülőket,
nagyszülőket, barátokat,
barátnőket, s mindazokat,
akik szeretik a megzenésített verseket. Valószínűleg nem voltak még ennyien egyszerre ebben a
teremben. Pósa Judit vezeti fel az estet, szól röviden a fellépő együttesekről, s adja át a szót az
est főszereplőinek. S Páko Mária mesél. Jó tíz
éve kezdődött a mese a Tompa Mihály Református Gimnáziumban, ahol megalakult a Tompa
Virágai. Evamária Reichelová, Varga Gábor (ők
ketten most is eljöttek, s ők keresztelték meg a
Csillagvirág első hanghordozóját is), Munka Dávid és Horváth Hami – akik, miután végeztek

• Decemberben ünnepelte
90. születésnapját a Füleki
Gimnázium
legendás tanára, Kálosi
János, aki
annak idején a
Vály-völgyéből
Bakti érintésével jutott
el Fülekre.
1954-től 1991ig generációk
sorát tanította meg a matematika szeretetére,
de legalábbis „elviselésére”. Amikor később
a kassai Műszaki Egyetemre kerültem, nem
okozott gondot a deriválás vagy az integrálás. De a Csemadok alapszervezet elnökeként
évtizedekig ő közvetítette a magyar kultúrát
is a városlakók és a gimnázium diákjai felé.
Isten éltesse még köztünk nagyon sokáig!

Gömöri Hírlap

Helyhiány miatt csak
januári számunkban olvashatják fiatal tehetségeinket bemutató sorozatunk
folytatását, amelyben
ezúttal a vendéglátós
Brindzák Edot, a rapper Szajkó Gyulát és Danyi Marekot, a filmes Matej
Kováčot, a táncos Baka Tamást és a fotós Radics Józsefet mutatjuk be.

Tizedik alkalommal
adták át a Roma
Spirit díjakat, a
Városok és falvak
kategóriában Páskaháza győzött, míg az
egyéniségek között
a füleki erőemelő
klub vezetője, Szajkó
Ferenc (Agócs Attila
füleki polgármesterrel). Ebben a
kategóriában a
nevezettek között volt
Gabriela Radičová, a
rimaszombati Magán
Konzervatórium
igazgatónője is.
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53. alkalommal
értékelik a régió
legjobb sportolóit
A rimaszombati
székhelyű Járási
Testnevelési Szövetség 2019-ben 53. alkalommal
értékeli ki a régió (Rimaszombati és Nagyrőcei járás) legjobb
sportolóit, amelyre január 15-ig
várja a nevezéseket.

Decemberben ünnepelte 60. születésnapját Dušan Kochan festőművész.

Szlovák alkotók a karácsonyfa alá

Marta Hlušíková: Ókor nagyító alatt
(Perfekt Kiadó), Denisa Gaálová:
Szlovákia rövid történelme ifjú
olvasóknak (SLOVART)
Az elmúlt hetekben
két olyan történelmi
összefoglaló is megjelent a kamaszok
részére, amelyeknek
a szerzői gömöriek. A minap még
rimaszombati Marta Hlušíková az ókor történetét veszi
górcső alá Juraj Martiška illusztrációi
segítségével, míg a feledi származású
Denisa Gaálová Szlovákia történelmét
vázolja fel az ókortól kezdve Szlovákia
megalakulásáig. Néha úgy tűnik, kétezer év nagyon hosszú idő. De ez még
sincs egészen így. Az ókor továbbra is
sok mindenben meghatározza az életünket, s nincs nap, hogy ne találkoznánk akkor megismert tárgyakkal és fogalmakkal: iskola, kréta, tábla, traktor,
számológép, akvárium, köztársaság,
ambulancia stb. De a mai közbeszédben
is használjuk a tantaloszi kínok, Achilles sarka, Damoklész kardja szóösszetételeket. Marta Hlušíková, aki annak
idején latin-szlovák szótárával robbant
be a köztudatba, s az elmúlt évtizedekben főleg a legkisebbek felé fordult,
most a kamaszokat veszi célba, s az ő
számukra hozza közelebb a nem is oly
távoli időszakot.
Az ókortól Csehszlovákia széthullásig foglalja
össze a feledi Denisa
Gaálová kötete, aki 17
fejezetbe sűríti a jelenlegi Szlovákia területének
eseményeit az első emlékektől egészen a közelmúltig terjedő időszakig. A František

Hříbal illusztrációval gazdagított kötet
természetesen nem törekszik a teljességre, de ifjú olvasóinak azt üzeni, a
múltat ugyan nem tudjuk megváltoztatni, de a történelem ismeretének köszönhetően a jelenen talán tudunk formálni,
s élhetőbbé tenni.
Iveta Zaťovičová:
Gyere el egy májusi vasárnapon
1944 augusztusában Mária Pozsonyba
utazik, hogy férjét hazahozza a családjához. Nem sejti, hogy a vonat, amelyiken utazik, az utolsó, ugyanis másnap
kitör a Szlovák nemzeti felkelés. Így
kezdődik a nógrádi Iveta Zaťovičová
új regényének története, amelyben nem
titkoltan saját édesanyja kamaszkori
élményeit meséli el, aki élete alkonyán
ismét ellátogat gyerek- és kamaszkora
színterére, a szlovák-magyar határon található Ipolyságra és Korponára. Zűrzavaros és vérzivataros évek voltak ezek,
de ők akkor voltak fiatalok.
Lea Victory: Szerelmed könnyei
(Hladohlas)
A történet főhőse Lea, a
sikeres pszichológus, aki
ugyan számtalan emberen
megpróbált már több-kevesebb sikerrel segíteni,
szinte
megoldhatatlan
helyzetbe kerül, amikor
saját személyes élete válságba kerül.
Miután házassága válságba kerül, egyedüli menedéke a lánya marad, s nem
is sejti, hogy sokkal könnyebb másoknak tanácsot adni, mint kilábalni a
saját egyre mélyülő válságából. A karácsonyra megjelenő kötet szerzője pedig
nem más, mint a Tornalján élő és alkotó
Dadka Csóri, aki önéletrajzi elemek
alapján írta meg első regényét.

A napokban jelent meg a rimaszombati
Tóbisz Tinelli Tamás Daliás idők címet
viselő dupla CD-je, amely Arany Jánosnak a szerző által megzenésített verseit
tartalmazza.
A válogatás, a megzenésítés és a két
lemez együttes megjelenése is sugalmazza
a vágyott célt, hogy a „történethallgatás”, az énekelt vers közösségi, családi
élménnyé váljon, és hogy színesíthesse az
iskolai tananyagot is. „A rimaszombati
Tóbisz Tinelli (aki a Misztrál egyik alapító
tagja – a szerk.) nézőpontja annyira
meglepő és szokatlan, hogy hetekig kellett
hallgatnom a lemezt, mire rájöttem: ő ahelyett, hogy szerzői albumot készítve arról
mesélt volna, milyennek látja a világot,
fogta magát, és teremtett egyet. Hősies,
szerelmes, küzdelmes, dicsőséges világot.
Konceptalbum ez, mint a Jethro Tull több
lemeze, a Pink Floydtól a The Wall, vagy
a Hobo Blues Bandtől a Vadászat. Az év
meglepetéslemeze.” (Juhász Kristóf)

Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
– diákok (2004. január 01. és
20017 december 31. között születettek)
– serdülők (2000. január elseje és
2003. december 31. között születettek)
– felnőttek (1999. december 31-ig
születettek)
– csapatsportágak (korosztálytól
függetlenül)
– technikai sportok
– jubilánsok (edzők, tisztviselők,
akik 2017-ben töltik be a 60-6570-75. életévüket)
A javaslatokat 2019 január 15-ig
várják az alábbi címre: Okresné
združenie telesnej kultúry, Svätoplukova 22, 979 01 Rimavská
Sobota.
Az ünnepélyes kiértékelésre
és díjátadásra február 22-én,
pénteken kerül sor Nyustyán,
a Városi Művelődési Központban. A kiíró szervezet kéri, hogy
a javaslat tartalmazza az illető
sportoló (csapat) legjobb 2018-as
eredményeit (legalább 5 eredményt kérnek feltüntetni), a nevezett sportoló és edzője pontos
adatait, s esetleg fényképeket az
egyes sporteseményekről, amelyeken a benevezett sportoló indult.
A Járási Testnevelési Szövetség
egyúttal kéri, hogy a sportolót, csapatot jelölő klub, egyesület, szakosztály regisztrálja magát a www.
oztk.sk oldalon.
Bővebb infó: Járási Testnevelési
Szövetség (Okresné združenie telesnej kultúry), Svätopluk u. 22,
Rimaszombat, e-mail: maksis@
rsnet.sk, mobil: 0903/237 035, fax:
047/56 22 144, www.facebook.
com/oztk.sk
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Marta Hlušíková: Folyók mozgásban

Az autóbusz megállt az elhagyatott
falusi buszmegállóban, s mint egy
asztmás, nagyokat sípolt és hörgött. Elég volt az
embernek rátennie a kezét a vibráló széktámlára,
s az egész teste úgy bizsergett, mintha
hangyák szaladgáltak volna rajta. Épp,
amikor az utolsó utas váltotta a menetjegyét, az addigi görcsös csendet egy
éles gyerekhang zavarta meg. Egy fiúcskáé. A mellette ülő idős nőre nézett,
s fejhangon odaszólt:
- Tudtad, hogy Viktorral cselindzsben
állapodtunk meg?
- Mi az a cselindzs, Timko?
- Kihívás! A cselindzs az kihívás. Viktorral előbb cukorkát vettünk, amelyet
betettünk a farmerzsebünkbe, aztán kerestünk egy megfelelő falat.
- Falat?
- Olyan sima falat. Lent az öltözőben.
Levetettük a sapkánkat, aztán elkezdtük a kihívást. Belevertük a fejünket,
így ni!
- S nem lett semmi bajotok?
- Nem! A fal sima volt. Mindenkinek
minél erősebben kellett bevernie a fejét. Egyszer én, egyszer ő, így ni, látod?
- De miért csináltátok?
- Azért, mert fogadtunk, s meg akartuk
nyerni a cukrot! S az nyerte a cselindzset, akinek teljesen rózsaszín lett a
feje.
- S te nyertél?
- Még szép! Viktornak le kellett perkálnia az összes cukorkáját. Pechemre az
a hülye gumicukorkát vett, amit nem
szeretek… S látod, nagyi, amikor beverem a fejem az ülésbe, egészen bel-

eremegek. Még a fülem is reszket tőle.
- Tedd fel a sapkádat, s ülj már le tisztességesen!
- Ok. Akkor most mondok neked egy
viccet.
- Jól van, mondjad – de az öregasszony
előbb szétnézett maga körül, nem zavarja-e az unokája az utastársaikat. Bár
az arcok szinte semmiről sem árulkodtak, mégis mindenki várta a viccet.
- Na, akkor mondom. Jancsi és Juliska
beléptek a házikóba, ahol a boszorkány
élt, aki mindjárt rájuk is ripakodott:
Azonnal üljetek fel a lapátra galambocskáim… De ekkor belépett az apa,
kitárta az ajtót, ráültette a boszorkányt
a lapátra, s rögtön be is dobta a mikróba – a gyerek visított a röhögéstől,
s közben a sapkáját csapkodta az üléshez.
- Timko! Nyugi! – próbálta csendesíteni unokáját a nagyi.
- S tudod, nagyi, mit kell csinálnod, ha
ejtőernyővel leugrasz majd?
- Ugyan már Timko, dehogy ugrok én
már le ejtőernyővel.
- De én fogok! Biztos, hogy fogok!
Egy filmben láttam, ha balra akarsz
kormányozni, akkor a jobboldali fogantyút, ha pedig jobbra, akkor a baloldali fogantyút kell meghúznod. De én
még azt is kitaláltam, mit kell csinálni,
ha nem nyílik ki az ejtőernyő: gyorsan
levetem a trikót, s úgy kapom el az ujjainál fogva, hogy a levegőt benntartsa,
s szépen földet érek.
- Timko, most már egy kicsit csendesebben. Hallod, a többiek még aludni
akarnak – próbálta szeretetteljesen
csendesíteni az unokáját az idős nő.
- De a biztonság kedvéért kölcsönveszek egy nagyobb trikót Olivertől,
hogy biztonságosan földet érjek. Tudod, hogy Oliver minden trükkre megtanít?

- Milyen trükkökre?
- Hát a lányokkal kapcsolatban. Tudod
nagyi, nagyon tetszik nekem Nela, de
nem igazán tudom, hogyan szerezzem
meg magamnak. A fiúk az osztályban csak mosolyognak a csajokra. De
ha nagyobbak lesznek, majd tetszeni
kezdenek nekik a lányok. Nekem már
most nagyon tetszik Nela, de nem
tudom, mit csináljak. Oliver viszont
tudja. Neki már több barátnője is volt,
Maja Parobková, Saša Zmatlíková, Rebeka Pekárová, Henrieta Ivorová, de
azt hiszem, még Slávka is megvolt már
neki. Nem is tudom, mi a vezetékneve.
Oliver megígérte, hogy minden trükkre
megtanít. Mert erre is vannak trükkök.
- Igazad van Timko, mindent meg lehet
tanulni. Ha Oliver is azt mondja, hogy
vannak rá trükkök…
- Tudod, nagyi, ő már középsuliba jár,
most elsős. Ő már szinte mindent tud.
Pár év múlva én is középsulis leszek,
s rábeszélem Nelát is, bár ő nem tanul
jól. De segítek majd neki, hogy aztán
együtt folytassuk az iskolát. Most nem
tudok neki úgy segíteni, mert a fiúk kinevetnének érte. De meglátod, nemsokára nekik is tetszeni fognak a lányok,
de én nem nevetem ki őket érte.
– Rendben van, Timík.
Az autóbuszban ülők mosolyogtak.
Odakint finoman szitált az eső, az ablakon vékony sugarakban folyt a víz.
Minden gyorsulásnál és lassulásnál
irányt változtattak, s a fiú tekintete is
az esővízre irányult már.
- Nézd nagyi, olyan mint a folyó,
ezek a keskenyebbek mellette mint
a patakok. Keresik a folyójukat, s ha
megtalálják, egyből beleugrálnak.
Nézd, ezek az esőcseppek teljesen eltűntek. Belefolytak a folyóba. A tanító
néni az iskolában azt mondta, hogy a
folyók régebben máshogy folytak.

Az emberek megváltoztatták a medrüket, tudtad te ezt? Nézd, nagyi, nézd!
Ezek is itt megváltoztatták a medrüket.
Ha a busz lassabban megy, a folyó csak
alul folyik. Látod? S néz most! Megint
az egész ablakon folyik! Látod, hogy
folyik az egész ablakon keresztül!
- Ne érj az üveghez Timko, mert piszkos.
- S tudod nagyi, hogy tudok az időben
is utazni?
- Na, ne mondd!
- Tudok, tudok, tudok – szinte már
visítja a fiú. - De ez egy trükk, s én
magam találtam ki. S mindegyik csajt
befűztem vele.
- Jól van, akkor most fűzz be engem is.
- Ok, Na, tudod akkor, hogyan utazunk
az időben? Még szép, hogy nem tudod. Pedig elég bejönni az osztályba,
s a táblán letörölni a dátumot. Például
hétfőn tizenhetedike volt. Letörlöd a
hetest, s átírod nyolcasra. S már a jövőben is vagy. De ha a nyolcas helyett négyest írsz, már a múltban vagy. Jó, mi?
- Ezt magadtól találtad ki?
- Még szép. Én mindent ki tudok találni.
- Rendben Timík, de most már vedd fel
a kabátod, mert mindjárt kiszállunk.
Az autóbusz csörömpölve lassított,
majd megállt. A néni megfogta a fiú
kezét, s az lelkesen ugrálva haladt mögötte, a rövidebb lábával a szegélyen
haladt, s így nem lehetett észrevenni,
hogy egyébként sántít.
- Mindent ki tudok találni, ha akarok.
Meglátod, egyszer majd kitalálok egy
jobb lábat is magamnak! – mondta
lelkesen, de a hangja elveszett a busz
ajtajában, majd beleolvadt a kint egyre
jobban szakadó esőbe.
Az autóbusz sóhajtozva ismét elindult,
s a folyók szétfutottak az ablakain.
Juhász Dósa János fordítása

Trópusi magyar irodalom – egyetemes magyar irodalom – világirodalom
Nem célom irodalomtörténeti vagy
irodalomelméleti fejtegetésekbe
bocsátkozni, sem
könyvismertetést
vagy könyvajánlást írni (vagy
mégis?…). Csupán könyvélményem kapcsán szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni.

Az idei 89. Ünnepi Könyvhétre jelent
meg Ferdinandy György írásainak
legújabb gyűjteménye Fájó holnapok
címmmel. Az író engem is megörvendeztetett: e lap szerkesztőjétől küldött
egy példányt,... „trópusi magyar irodalom”... dedikálással. Nagyon szeretem
Ferdinandy írásait, így aztán „egyszuszra” végigolvastam a könyvet. De
mint minden klasszikus nagy íróval,
vele is úgy vagyok, hogy újból és újból előveszem, s újra meg újra olvasva
mindig tud újat nyújtani. Ferdinandy
egyszerű történetei komoly témákról
szólnak. Egy-egy novellában képes

az olvasót átrepíteni az egész huszadik század történésein, pedig „csak”
családja életének egy-egy mozzanatát villantja fel, illetve: „Egy család
története két és fél évszázad alatt.”
(Kései diagnózis, Családfák). Nem
szégyellem bevallani, hogy ahányszor
olvasom ezeket a novellákat, megkönnyezem. S miért hat így rám? Mert
nemcsak az íróról szól, hanem mindannyiunkról, akik veszítettünk már el
szülőt vagy nagyszülőt, közeli szeretett személyt, s időről időre felmerül
bennünk a kétely, hogy megtettünk-e
az eltávozottakkal szemben mindent:
rátettük-e mindig kezünket a kezükre.
S konkrét kötődéssel is mennyire
miénk is ez az író! Hiszen olyan természetes ismerettel említi Rozsnyót,
amikor emigrációjában Párizs után a
Szigetre (Puerto Rico) érve a szobája
ablakából apró térre tekint. A kötet
további írásaiból megtudjuk a kötődés
okát is: apai ősei Rozsnyóról, az anyai
ág pedig Kassáról, illetve Németországból származik.
Írásai az ő élettörténetének is krónikásai: gyermek- és kamaszkoráról

ugyanúgy villant fel képeket, mint
56-os emigrációjáról, párizsi és nyugat-európai éveiről, tanulmányairól,
majd 35 évig tartó trópusi életéről, illetve 21. századi életteréről: Miami és
Budapest között ingázva.
Ferdinandy írásainak legnagyobb
erőssége az odafigyelő őszinteség.
Kendőzetlenül, őszintén elmondja
véleményét a magyar irodalmi és társadalmi életről. De mindannyiunknak
bölcsen üzeni: „meggyőződésem,
hogy ismeretlenségünknek nemcsak a
latin és szláv népek tengerébe ékelt társtalan nyelvünk az oka. Sokkal inkább
az, hogy nem ismerjük fel értékeinket.
Utánérzésekkel, nyugati divatok megkésett követésével akarunk Dévénynél
betörni. Márpedig ez a »betörés« csak
azzal lehetséges, ami a sajátunk. Amit
csak mi tudunk érvényesen elmondani.” (Haza a magasban)
S még egy adalék őszinteségéhez:
felesége betegsége kapcsán elénk tárja az idősödő korral járó házastársi
súrlódásokat is. De milyen megható,
amint hozzáteszi: „De nem folytatom
tovább. Nehogy már azt higgye vala-

ki, hogy ilyen házsártos vénember vagyok. ...Hiszen – hiába kesergek – én
ezt a kis ázott verebet még ma is, még
mindig szeretem. (Hófehérke beteg)
Ennek az őszinte, féltő, gondoskodó szeretetnek mi is tanúi lehettünk,
amikor 2014-ben a PLIKK vendégei
voltak.
Ebben a könyvben is szó esik arról,
hogy annyi témája lévén az írónak,
meg kellene hát írnia a nagyregényét.
Én, őszintén szólva, örömmel várom
azt a nagyregényt, de addig is nagyon
jól elvagyok csodálatos novelláinak
olvasásával, csak írja még azokat sokáig...
Ferdinandy György a maga „trópusi
magyar irodalmával”, nagyszerű írásaival, nem kétséges, hogy az egyetemes
magyar irodalom kánonjába (tudom, ő
nem szereti ezt a kifejezést) tartozik.
De tovább megyek: a világirodalomban is ott a megérdemelt helye.
S nem kétséges, hogy elérkezik az itthoni elismerés ideje is, de én már most
megelőlegezem Ferdinandy Györgynek a Kossuth-díjat.
Sebők Valéria

Gömöri Hírlap

Válasszon gömöri könyvet a karácsonyfa alá!

Nincs szebb ajándék a könyvnél,
s még inkább igaz ez, ha a kötet
gömöri (nógrádi) alkotó munkája. Szerencsére idén karácsonyra
sem maradtunk hazai alkotók
nélkül, sőt helyhiány miatt nem
is fért be minden kötet ebbe az
ajánlóba (Juhász Katalin új verseskötete vagy Tóth György Aki a
Sajó partján végezte az akadémiát című, Igó Aladár munkásságát
bemutató könyvét majd csak egy
későbbi számunkban tudjuk bemutatni, míg a Pósa Lajos Emlékév krónikájáról, a Blaha Lujza
Vegyeskar és a Csillagvirág hanghordozójáról másutt szólunk.

Októberi győztesünk Varga Zsófia
volt, míg a karácsonyi játékunk
sorsolása Bán Edit és Varga Edit
olvasóinknak kedvezett, akik 1010 eurós nyereményüket december
végéig vásárolhatják le a könyvesboltban. Októberi kérdésünkre azok
válaszoltak helyesen, akik Hatvani
Istvánra tippeltek, míg a novemberi
játékunk helyes megfejtése a 100 évvel ezelőtt elhunyt Ady Endre volt.
A Mark E. Pocha művésznév alatt
a Gemerské zvesti egykori főszerkesztője, Marián Kluvanec rejtőzik,
a 490-es számú ház című kötetét
Ádám Attiláné olvasónknak postázzuk.
Csak álltunk és sírtunk
(Fórum Kisebbségkutató Intézet)
A Simon Attila
szerkesztésében
megjelent
kötet az első bécsi
döntés 80-évfordulója alkalmából jelenik meg.
Célja az 1938-as
eseményeknek a kisember szemszögéből, naplók, visszaemlékezések
részletein és korabeli fotókon keresztül való bemutatása. A korabeli
visszaemlékezéseket olvasva nem
lehet kétségünk arról, hogy az első
bécsi döntés és az ún. arbitrázsterület, Magyarországhoz csatolása
az ott élő magyarok számára talán
életük legboldogabb pillanatai közé
tartozott. A visszacsatolás (hiszen
mi, magyarok így nevezzük meg
az eseményt) főszereplői, vagyis
maguk a visszacsatolt magyarok és
szlovákok (akik persze korántsem
voltak oly boldogok) azonban – hiszen 1945 után ez nem volt ildomos
– sohasem beszéltek sokat arról, mit
is éltek át azokban a napokban. Szerencsére korabeli kiadványokban,
asztalfiókokban később kiadott kötetekben mégis fellelhetők 1938 őszi
napjainak lenyomatai, szövegek, fotók. Ezekből nyújtunk most át a történelem kedvelőinek és a téma iránt
érdeklőknek egy csokorra való…
Rimaszombatból Rábely Miklós,

míg Komáromból Szombathy Viktor
visszaemlékezéseit olvashatják.

Gömörország 2018/1-2. és 3-4.
Sokáig úgy tűnt, nem
éli meg a tizenkilencedik
évfolyamát
a Gömörország, az
északi peremvidék
fóruma, ugyanis a
szlovákiai magyar
pénzosztók elsajnálták a támogatást az
immár lassan két évtizedes múltra vis�szatekintő laptól, de
a Bethlen Alap támogatásának köszönhetően, ha összevont számokkal, s
egy időben, de karácsonyra mégis
megjelenhetett a lap. Az első szám
kiemelt témája: Példaadás és intés, s
a lap folytatja már közkedvelt sorozatait. Zsupos Zoltán a nemzetőrség
és honvédség megszervezéséről és
tevékenységéről az 1848-as szabadságharc ideje alatt; míg Kiss László Palócföld orvosai közül ebben a
számban Bugát Pált, a következő
számban Félegyházy Ernőt mutatja
be. Prakfalvi Péter Nógrád természeti örökségével ismerteti meg az
olvasót, s előbb a Zagyva völgyébe
tesz látogatást, majd a fehér források titkába nyújt betekintést. Böszörményi István Szabó Gyula bemutatkozásáról ad számot, Petővári
Ákos pedig Márai Sándor és Fábry
Zoltán kapcsolatáról értekezik.
B. Kovács István a második összevont számban László Gyula és a magyar hősepika kutatása címmel közöl
izgalmas tanulmányt, Zsupos Zoltán
Vass Imrét hozza közelebb hozzánk,
Csáky Károly pedig a reformkorban
alakult Honti Kaszinóról ír egy hasonmás kiadás kapcsán. Mindkét
szám bőven szól a régió fontosabb
kulturális eseményeiről, ahogy
több új kiadványt is bemutatnak.
A Futárszalonban olvashatják Tóth
Elemér, Bettes István, Mihályi Molnár László verseit, ahogy Mester
Györgyi novelláját is.
Zsóka János: Mennyei Apukánk
hazavár minket! A beteljesült
vagy elutasított remény
(Marana Tha 2000 Alapítvány),
A Mennyei Atya lélekfelemelő
szeretete. A lelki élet és a függőség
kapcsolata (Rovás, Kassa)
Zsóka János lelkipásztornak (Rimaszombatban is szolgált káplánként) két
teológiai tárgyú kötete jelent meg 2018ban. Közös vonásuk
a Mennyei Atyával való örömteli
találkozás megtapasztalásának a leírása, bemutatva egyben Isten szeretetének gyógyító hatását az egyénre,

a függőségben szenvedőre. Jellemző
a transzcendens határok feszegetése,
a boldogság és a személyes út keresése, valamint a papi hivatás és szolgálat nehézségeinek, szépségeinek a
megmutatása. zsokajanos

Juhász László: Fotósuli
(Vámbéry Polgári Társulás)
A Fotósuli kevés
elmélettel, ám annál több gyakorlati
tanáccsal szolgál
amatőr fényképészeknek. Gazdagon
illusztrált
lapjait
nemcsak azok forgathatják eredményesen, akik most ismerkednek
a fényképezés alapjaival, hanem a
már aktívan fotózó olvasók is sokat
tanulhatnak belőle.
Juhász Katalin: nyeretlen
(Nap Kiadó)
Juhász Katalin hetedik kötetének versei a
nyereségről és veszteségről szólnak, illetve
arról, hogyan és miért
csap át egyik a másikba (talán sejthető, melyik melyikbe). Született vesztesek,
naiv, nyeretlen kétévesek, a dolgok
pozitív oldalát látni képtelen hősök
bolyongnak bennük. A kukák tele
vannak nyeretlen szelvényekkel.
Vajon környezetünk csinál belőlünk
lúzert, vagy mi tesszük élhetetlenné
környezetünket?
Máger Ágnes illusztrációi Tompa
Mihály verseihez (Tompa Mihály
Gömöri Kulturális Egyesület)
A Tompa Mihály
Gömöri Kulturális
Egyesület kiadásában a tavalyi Tompa
Mihály-kötet után
egy újabb reprezentatív kötet lát napvilágot, amely Máger Ágnes festőművész Tompa Mihály verseihez
készített illusztrációit tartalmazza.
„Máger Ágnes festészete változatosságában is egységes, összetartó
ereje szellemiségében rejlik. A magyar történelem kulcsjelenetei, az
oltárképek, a táj és természet naturális gyönyörűsége feloldódik a
transzcendenciában, a fenséges égi
történések fizikai alakot öltenek” –
írja Jókai Anna.
Szászi Zoltán: Séta vidéken
(Madách Egyesület)
E díszesen kiállított album 53 szűkre szabott fejezetben, 126 fénykép
kíséretében vezeti
végig az olvasót
ábécérendben Pozsonytól (Dévény
várától) Királyhelmecig (Perbenyi-
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kig), bebarangolva Zemplén, Abaúj, Gömör, Nógrád, Hont és Bars
legemlékezetesebb
emlékhelyeit.
A nem mindennapi kultúrtörténeti
kalauzt haszonnal forgathatja minden utazó és nosztalgiázó: ismeretterjesztő jellegén kívül a szép, míves
szövegépítkezés jellemzi.
Antal Barnabás: Gömöri
dombok, Gömöri ösvények,
Gömöri völgyek (magánkiadás)
A három GÖMÖRI valójában egy
lírai trilógia. Gömöri dombok, Gömöri
ösvények,
Gömöri
völgyek.
A szerző elképzelése
az volt, hogy megpróbálja visszavezetni az esztétikailag érzékenyebb ízlést a lírához. Meggyőződése ugyanis, hogy a líra a szépirodalom csúcsa.
A három kötet olyan valóságban
megélt történeteket dolgoz fel, amelyek itt Gömörben megtörténtek,
vagy az itteni természet gyönyörködtető sajátját örökíti meg. Lírában
alkotni, megfogalmazni élményeket,
történeteket, vagy leírni a természet
alkotta szépséget mindig nehezebb.
A szerző másik megrögzött elmélete, hogy a versek mellé feltétlen
tartozik illusztráció fekete-fehér
grafika formájában. Nem feltétlen
kell, hogy kapcsolódjon a leírt témához, de szükséges. Ehhez az elképzeléshez az első három kötetben ragaszkodott a szerző és mindezt meg
tudta oldani eredeti alkotásokkal a
családon belül.
Csordás János: Rimaszombat
a városrombolás jegyében 19601990, Lelkesedés és kiábrándultság
(Underground Kiadó)
„Érdekel a város 1945
utáni fejlődése építészeti szempontból,
most megjelenő könyvemben az 1960-90
közötti ún. városrombolásra helyezem a
hangsúlyt, mivel szemtanúja voltam
az eseményeknek gyerekkoromtól
és érintett is vagyok benne: a szülői
házat lerombolták az utcával és a
negyeddel együtt.” – írja most megjelenő kötete elé Csordás János, akinek két kötete is napvilágot látott az
ünnepek előtt. A Rimaszombat a városrombolás jegyében 1960 – 1990,
ahogy a címe is elárulja, a rimaszombati szisztematikus városrombolás áldozatául esett városrészeknek állít emléket, sok-sok egykori
fényképpel is megörökítve a 30 év
alatt elpusztított városrészeket, míg
a Lelkesedés és kiábrándultság című
kötetben újságírói korszakának, főleg a Gömöri Hírlapban megjelent
legjobb írásait köti csokorba.
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Mosonmagyaróvár, MOL-kút, kávészünet. Traccsparti, várakozás a mosdóra, kávéra. Az egyik görög épp könnyít magán
a „nevesincs” patak mellett, nem bírta a várakozást. Lassan
indulunk. Még egy szelfi, és újra úton vagyunk.
Hegyeshalom, még megvan mindig a kőbánya, ami mellett annyiszor elmentem az Adria felé, vágyva a tengerre, a dízelmozdony
vontatta hálókocsiban. A ködből fel-fel tűnik néhány szélerőmű
a zöld sávjaival, régi ismerősök, jó volt újra találkozni velük.
Schwechat, és nemsokára jobbra egy SPAR bolt, balra a Duna csatorna szép zöld a vize, és még egy kanyar után jöhetne a Bruegel-kiállítás, ha nem lenne reménytelenül tele. Így marad Mária
Terézia szobra és a város.
Járom a várost, ismerkedek a karácsony előtti sürgés-forgásával,
kelet-európai kispolgárokkal, akik zabálják a virslit mustárral, forralt boroznak és szelfiznek, hogy elmondhassák majd, itt is voltunk. Vannak itt németek is, meg a napi betevőért zenélő balkániak,
kishonti koldus cigányok, akik majd a falujuk kocsmájában mutogatják az Augustinból (bécsi hajléktalanújság – a szerk. megjegyzése) szerzett eurókat karácsonykor.
Többször is elmegyek egy kolbászsütő mellett, közben reménytelenül keresem a buszt a Rathaus környékén, kezdem beismerni,
hogy eltévedtem, kis pánikolás után megpillantom a Volksgardent,
ahol nemrég időztem és végül fellépcsőzhetek a buszra. Az ablakból nézem az utat, ismerősnek tűnik, persze, hisz ez a városháza,
innét jöttem vissza előbb.
Elegem van már a gagyi karácsonyi cuccokból és a cuki manóházakból, inkább ismerkedni szeretnék tovább a várossal. A Freud
park ideális helynek tűnik, és végre boldog embereket látok, akik
vidáman hancúroznak, és nem azon veszekednek, hogy milyen sok
pénzbe kerül is az élet. Más mentalitás, vagy csak felveti őket a
pénz – morfondírozok magamban, míg pakolom a hazaútra valót a
közeli aluljáró boltjában.
Újra úton, kiderül a mellettem ülő odesszai lányról, hogy tökéletesen megtanulta a magyart a pesti évei alatt, míg a bécsi metró
mellettünk futó vonaláról tartok kiselőadást Schönbrunn felé. Tudtak élni a császárok, jut eszembe végig menve a Burg márványlépcsőjén, szemlélve a lenti látványt. Pillanatra nemesnek képzeltem
magam, aki miatt történik ez az egész.
Megint dugó, pedig Pest még messze van. Elérkezett az ideje egy
kis munkahelyi pletykálkodásnak, végül a témából kifogyva lassan
előkerültek a fülesek. A Personal Jesus záróakkordja szól, elhagytuk a BAH-csomópontot, hazaértem. A Deák téren kidobom az üres
pálinkásüveget, elköszönök, adok egy százast a helyi csövesnek,
majd a felszállok a buszomra, és visszatérek a magyar valóságba.
Kép és szöveg: Lovas Róbert
* Bécs-Budapest menettérti távolság

