Az elmúlt napok
margójára

Fotó: jdj

Fotó: gecse

Sokáig vártunk rá, de végre megérkezett a nyár. Az iskolákban utoljára szólal meg a

csengő, s ki örömmel, ki kevésbé, de mindenki megkapja a bizonyítványát, egész éves
munkájának a gyümölcsét. Voltak, akik már a júniust is szakmai gyakorlaton töltötték,
mint a rimaszombati Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) diákjai, akik Malagában
főzőcskéztek, de a rimaszombati alpolgármester, Rigó László is fogadta a 2016/2017-es
tanév legjobbjait. Többek között Korcsog Ádám (Művészeti Alapiskola), Gregor Krisztián, Bohus Edina, Orosz Dániel (Tompa Mihály Alapiskola), Kalocsai Viktor (Magyar
Tannyelvű Speciális Alapiskola), Pál Mirtill (Kereskedelmi Akadémia), Gál Laura (Tompa Mihály Református Gimnázium), Dobos Gyöngyi Virág (Műszaki, Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakközépiskola) vehetett át elismerő oklevelet.
A kurinci Zöld Víz Üdülőövezet is megélénkült, amely 09.30 és 20.00 óra között (pénteken és szombaton 21.00 óráig) várja az üdülni vágyókat. A turistákat az idén is ingyenesen
szállítja a turistavonat, amelynek menetrendjét megtalálják a www.rimavskasobota.sk
oldalon.
S a nyári szünet előtt egy légifotó városunkról, amelyet Czene Dezső készített, aki pár
napra hazalátogatott Ausztráliából.

Olvasóink figyelmébe!
Lapunk egyszemélyes szerkesztősége júliusban jól megérdemelt nyári pihenőjét tölti, de Önök így sem maradnak olvasnivaló nélkül.
A www.rimavskasobota.sk oldalon, valamint a www.felvidek.ma regionális
portálon naprakész információkat kapnak régiónkról, s mindazt elolvashatják,
ami helyhiány miatt a Gömöri Hírlapból kimaradt.
Egyúttal felhívjuk a Rimaszombatba látogatók figyelmét, hogy a Play
(android) a AppStore (iPhone/iPod): Rimavska Sobota címről aktuális városi turistakalauzhoz jutnak, mégpedig magyar és szlovák nyelven.
Elég feltelepíteni az okostelefonra az alkalmazást, s mindent megtudhatnak
városunk nevezetességeiről. Már készül az angol változat is.

Lapunk következő száma augusztus 9-én jelenik meg.

Azt mondják, a három nyári hónap
a médiában az uborkaszezon ideje.
Állítólag kevesebb a téma, miközben az emberek éppen a nyári időszakban, a szabadságolások alatt
olvasnak a legtöbbet és a legszívesebben. Valószínűleg így van ez tájainkon is.
Bizonyára akadnak – többnyire – névtelen okoskodók,
akik képesek a kassai vasművek esetleges tulajdonváltásáért is a jelenlegi városvezetést hibáztatni, a koreai
cég rimaszombati és nyustyai kihelyezettségének romániai átköltözéséről már nem is beszélve. Egyébként
magam se zárom ki, hogy ezek az eshetőségek fennállnak…
Az igazi paradoxon mégis az, hogy a legnagyobb képmutatók azok, akik állandóan az egészséges vállalkozói környezet megteremtésének szükségességéről
hablatyolnak, közben mindent megtesznek azért, hogy
kizárják a lehetséges vetélytársaikat. Azt hiszem, városunkban például a Slovak Telekom tudna erről mesélni. A város ugyanis engedélyt adott, hogy a Nyugat- és a Rima-lakótelepen a cég építse ki az optikai
csatlakozásokat, de rögtön akadtak, akik ezt a döntést
megtámadták felsőbb helyeken, s mindent megtettek
azért, hogy a két lakótelep lakói minőségi távközlés
nélkül maradjanak. De nem jártak sikerrel…
S mivel tényleg uborkaszezon van, a súlyánál talán nagyobb terjedelmet kapott a sajtóban a szlovák közszolgálati rádió és televízió (RTVS) vezérigazgatójának a
megválasztása. A parlamenti pártok hetekig háborúztak, kinek a jelöltje is a legmegfelelőbb a közszolgálati
média élére. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy
a Transparency Internacional Slovakia, amely nemrég
még a regionális sajtót „oktatta”, s azzal vádolta meg
többségüket, hogy politikai befolyás alatt állnak, jelen esetben mélyen hallgatott. Vajon most miért nem
tiltakozott a TIS az ellen, hogy annyira átpolitizálták
a választást, hogy az majdnem a koalíció szétesését
okozta? S annak ellenére, hogy a rádiót és a televíziót
többek között a mi adóinkból is fizetik, egyik parlamenti párt sem szívesen mondott volna le arról, hogy
befolyásolja annak további működését és irányultságát. Rájöttek arra ugyanis, hogy ez életbevágóan fontos a jövőjük szempontjából. Milyen szerencse, hogy
ezúttal nem városi lapokról volt szó…
De elég volt a politizálásból, s mivel a városi lapok is
szabadságra mennek, én is elbúcsúzom mindazoktól
az olvasóktól, akik szívesen olvasták ezt a rovatot, s
amelyben megpróbáltam sokszor a kényes, de az olvasót joggal érdeklő témákra rámutatni. Remélem, nem
lesz ez másképp a nyári szünet után sem…
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Ünnep a völgyben

Ünnepre készülve, vendégeket várva az ember kitakarítja a házát
és felveszi a legszebb ruháját. Nem volt ez másként a múlt hétvégén, a medvesaljai Baranta völgyben sem. Itt ugyan a házat egy
egész völgy jelenti, de azt is fel lehet készíteni a kedves vendégek
fogadására.
Szorgos kezek kaszáltak, színpadot állítottak. A közösségi házban
függönyök kerültek az ablakra, muskátli a lépcső mellé, padok és asztalok sorakoztak a sátrak alatt. Végül, de nem utoljára pedig a szívünket
is ünneplőbe öltöztettük – hiszen nagyon kedves vendégeket vártunk.
Messziről jöttek – Kárpátaljáról. Elsőként egy szerény fafaragó érkezett, Hidi Endre, aki a női példaképünket formázta először agyagba,
utána pedig fába véste az erős asszony vonásait. Zrínyi Ilona mostantól
már a Völgyet is védelmezi, nemcsak Munkács várát. Szombaton és
vasárnap aztán ízelítőt kaptunk a kárpátaljai kultúra több ágazatából,
énekből, táncból. Medvesalja, Gömör és az anyaország több pontjáról
is jöttek a látogatók. Íjász- és barantabemutatót, bravúros lovas jeleneteket is megtekinthetett a közönség. A színpadon egymást váltották az
énekkarok, tánccsoportok, citerások. A nagysátorban pedig bábszínházat és előadást is nézhettek és hallgathattak az érdeklődők. Hőség volt
ugyan, de senki nem halt szomjan, mert finom üdítőt és kézműves sört
is lehetett kapni. A büféből sült kolbász és hurka illata szállt a levegőben, és összevegyülve a gulyás és a korhelykáposzta illatával igazán
étvágygerjesztő hatással volt az arra sétálókra.
A szombati est fénypontja a Csík zenekar koncertje volt, ami nagyon
sok érdeklődőt vonzott a Völgybe. A színpad előtt hullámzott a közönség és együtt énekelte a fellépőkkel az ismert számokat. Többször is
visszatapsolták a zenekart, míg végül belenyugodtak, hogy véget ért a
koncert. Vasárnap is folytatódtak a programok és este az életfa alatt a
Pucsko Zsolt által vezetett szer jelentette a rendezvény végét.
Pósa Judit, fotó: szervezők

A rimaszombati MŠK csapata nyerte az U19-es korosztály III. ligáját.
Az idén a rimaszombati Szlovák
Tannyelvű Speciális Alapiskola
rendezte meg a Speciális Alapiskolák Sportjátékát, amelyre hét iskola
nevezett be, amelyeket mindös�szesen 78 versenyző képviselt. Nem
hiányozhatott a megmérettetésről
a Hviezdoslav utcai Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola sem.
Az első helyen a nyustyai Speciális
Alapiskola végzett, megelőzve a klenóciakat és a rimaszombati Magyar
Tannyelvű Speciális Alapiskolát.

Fotó: lovas

Budapesten és számos más vidéki és határontúli városban 88. alkalommal rendezték meg az Ünnepi Könyvhetet, a szerte a világon egyedülálló
rendezvényt, amelynek ünnepi listáján 85 kiadó 339 új kötete szerepelt, de
természetesen a közönség több ezer könyv közül válogathatott. Képeinken
Ferdinandy György gömöri származású író, akinek két könyve is megjelent
a közelmúltban (Az ingázás dicsérete, Meglátogatjuk a múltat), valamint
a 95 éves Lázár Egon, a budapesti Vígszínház legendás igazgatója, aki
megírta visszaemlékezéseit, s nem felejtette el rimaszombati katonaéveit
sem (részletek a 6. oldalon).

Fotó: gecse

Gogol Háztűznéző című darabját mutatta be a rimaszombati Divosud
társulat Ľubomír Šárik rendezésében.

Fotó: gecse

Sima Martausová és együttese koncertjével
kezdetét vette az idei Hot Art Fesztivál.

Vámosgyörkön rendezték meg a Vámostelepülések 10. Nemzetközi
Találkozóját, amelyről nem hiányozhatott Nagybalog (Vámosbalog) sem.

Gömöri Hírlap
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Négy ország szakközépiskolásai a tizedik FOURFEST-en
Két nulladik évfolyammal indult Rimaszombatban a FOURFEST, hogy mára a régió egyik
legjelentősebb középiskolai rendezvényévé nője ki magát. A Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola rendezvényén
az idén négy ország húsz szakközépiskolája vett részt, amelyek
diákjai nyolc szakágban versenyeztek a helyezésekért. De nem
hiányozhatott a már hagyományos focitorna, s elkészült a legjobb halászlé is.
Tavaly ünnepelte a Kereskedelmiés Szolgáltatóipari Szakközépiskola fennállásának 70. évfordulóját,
amelynek nincsenek ugyan magyar
osztályai, de magyar diákjai annál
inkább. Bár a Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) „jóvoltából”
komoly vetélytársat kaptak, egyes
szakok területén (kőműves, építészeti szakmunkás) továbbra sincs
vetélytársuk a régióban. Az iskola
az elmúlt években folyamatosan
bővítette a kapcsolatait mind a régióban, mind a határokon túl, s ahogy
érdeklődésünkre Jaroslav Bagačka
igazgató elmondta, nem egy esetben az interneten leltek rá egy-egy
iskolára, amely hasonló szakterületeket ölel fel, mint az általa vezetett
iskola. Így került a képbe az Egri
Kereskedelmi, Mezőgazdasági és
Vendéglátóipari Szakközépiskola
és a kazincbarcikai Surányi Endre Szakközépiskola és Kollégium,
ahogy évekig egy ózdi szakközépiskolával is remek kapcsolatokat
ápoltak, ám annak átalakítása után
ezek a kapcsolatok fellazultak.
Az együttműködés közös szakmai

projektekben és akciókban nyilvánult meg, de a rimaszombati iskola
évek óta nagy sikerrel rendezi meg
Egerben A szlovák konyha hetét,
ahogy Rimaszombatban is nagy sikere van A magyar konyha hetének.
Az iskolának voltak szerződtetett magyar szakácsai is, akik heti
egy-két alkalommal színesítették
az iskola Fekete Sas éttermének az
étlapját speciális magyar kínálatukkal.
A kétezres években Besztercebánya megye rendezte meg az Euroakademik Gastro versenyt, mely
azonban pénz és érdeklődés híján
kifulladóban volt, s akkor támadt a
megye oktatási szakosztálya akkori
vezetőjének, az egyébként rimaszombati Miroslav Martišnak az az
ötlete, hogy a szakközépiskola átvehetné a verseny megszervezését.
Két nulladik évfolyam után az iskola úgy döntött, hogy a sikereket és
érdeklődést látván, hagyományosan megrendezi majd a versenyt,
amelynek szervezésekor a szlovákiai iskolák mellett (már nemcsak
a megye iskoláit keresték meg), a

csehországi (Kolín, Poděbrady),
magyarországi és lengyelországi
partneriskoláikat is megszólítják
(volt idő, amikor egyes versenyszámokat például Ózdon rendeztek
meg).
Az idén nyolc szakágban (szakácsok, pincérek, baristák, fodrászok,
kozmetikusok) várták a versenyzőket, s a verseny mellett az idén sem
maradhattak el a már megszokott
kísérőrendezvények, így volt focitorna, halászléfőző verseny, koncert és workshop is. A focitornán az
első helyet a kazincbarcikaiak szerezték meg. A második helyen az
egriek, a harmadikon a hazaiak, a
negyediken pedig az újonc lengyel
csapat, a Nowy Sacz gárdája végzett, megelőzve a bártfai szakközépiskola csapatát. Nowy Sacz volt
az idei évfolyam egyik újdonsága,
korábban a chorzowiakkal tartottak
kapcsolatot, mely azonban idővel
megszakadt, s így került a látókörükbe a határtól alig 20 kilométerre
található iskola.
Másnap került megrendezésre a
halászléfőző verseny, s bizonyára

nagy meglepetés lett volna, ha nem
a magyar iskolák közül kerül ki a
győztes. A meglepetés elmaradt, az
egriek viszont visszavágtak a kazincbarcikaiaknak a futballpályán
elszenvedett vereségért, s helyet
cseréltek a képzeletbeli dobogón,
amelynek harmadik helyére ismét a
hazaiak állhattak fel. Az idén sem
maradhatott el a már hagyományos
koncert, a Pecníkovci zenekar húzta a talpalávalót.
A városi művelődési központ termeiben, valamint az Aranybika
Szállóban került sor az idei versenyre, a nap házigazdájának 2017ben is az ismert szlovák humoristát,
Jožko Pročkot kérték fel, aki alkalmanként részleges konyhanyelvi
magyar tudását is megvillantva
szórakoztatta a lankadó közönséget, valamint stresszmentesítette a
versenyzőket.
A közönség soraiban találkoztunk
Auxt Ferenc megyei képviselővel, vállalkozóval is, akitől megtudtuk, hogy látogatása nemcsak
protokolláris jellegű, hanem egyes
iskolákkal évek óta együtt dolgoznak, s közös projektjeik is vannak.
Szomorúnak tartja viszont, hogy
az együttműködést gátolja az infrastruktúra hiánya, s bár a határok
elvileg már szabadon átjárhatóak,
vonattal vagy autóbusszal gyakorlatilag megközelíthetetlenek a határ
menti települések.
Az eredményeket összegezve kiadnak egy fesztiválújságot is, hogy
emlékeztessen az átélt feledhetetlen
napokra, s az nem mellesleg az idén
először magyarul is megjelenik
majd.
jdj, fotó: gecse

Fotó: gecse

14 település 17 zenekara képviseltette magát a Divertimento Musicale
kamarazenei fesztivál 28. évfolyamán, amelyet immár negyedik alkalommal rendeztek meg Rimaszombatban. A versenyprodukciók mellett
a nagyközönség a katolikus templomban az egyik lembergi (Ukrajna)
zeneiskola kamarazenekarának koncertjét is meghallgathatta.

Az idén is megtartotta a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezet
területén
hagyományos
sportnapját a
Városi Hivatal.

Ismerjük meg régiónkat! – ezzel a jelszóval indult egy májusi nap a
Daxner utcai óvodásoknak és az óvoda alkalmazottainak. A nagycsoportosok vonattal indultak útra Nagytörékbe, tavaszi sétán vettek részt a
Maginvári Kilátó felé vezető turista úton. A kisebbeket autóbusz vitte
el ugyanoda, a felújított vízimalomhoz. Megcsodálták az óriási malomkereket, megismerkedtek a régi idők használati tárgyaival, megnézték a
népviseletbe öltöztetett babákat is. Később a falu végén található tanyán
megfigyelték az állatokat, majd a teraszon elfogyasztották a finom ebédet.
Kis pihenő után birtokba vették a játszóteret, mászókát, hintákat, majd
kellemesen elfáradva tértek vissza az óvodába. A következő napokban
még sokszor visszatértek az átélt élményekhez.
Polgári Mária, igazgatóhelyettes
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„Memento mori(e)”

Galo Tibor
Mindent
látnak odafenn

Harminc év
telt el attól
a
tragikus
naptól, mikor vérlázító
körülmények között
elveszítettük
Dúdor Istvánt, az angyali festőt.
Kinek (vagy senkinek) volt a rokona, ismerőse… Nekem mintha testvérbátyám lett volna. Két utolsó
levelében prágai éveit emlegette,
mesterét Jiroudeket és diáktársát,
Karmazínt. Tervezgettük, hogy végigjárjuk diákévei kedvenc helyeit,
és ő el is indult Dereskről, hogy az
éjféli busszal feljön Pozsonyba, s
onnan pedig felmegyünk Prágába.
Hát nem jött össze, a busz nem vette fel, és a megállónál
aljas, ocsmány módon kivégezték! Egy nyomorúságos,
szánalmas kis korcs kölyök vállalta magára a brutális
gyilkosságot, kit mikor a legfelső bíróságon elővezettek, még fellebbezett is, hogy nem gyilkosságért, hanem halálesettel járó súlyos testi sértésért ítéljék el.
Nekem ez valahol a mai európai álhumanista beidegződéseket idézi. Olcsón, három és féllel megúszhatta.

Ennyi ért egy festő élete, akit Jézus szíve emléknapján,
Szent Iván napjára virradóra találtak vérbe fagyva a tornaljai buszállomás mögött.
Hallgatom és olvasom a nyári műsorok beharangozásait, buli van sok helyen, szól is hangosan az ének, s a
végén előbb-utóbb majd úgyis mindenkit elfelejtenek.
Meglehet, még Deresken is.
Bettes István

Magasba szárnyal a csoda
Nem vagyok én ostoba
Hamis bohóc sem vagyok
Lehet hogy vannak angyalok?
Etetek tyúkot egeret
Hol vagytok mézes kenyerek?
Kinek van kinek volt
Nem vagyok szürke folt
Egy kicsit hamis a párna
Lehet hogy ő mindig várna
Hamis harag seprűnyélen
Táncol
Visszajöttél megkínoztak
Vándor
Vacog a gyáva árnyék
Nem bánthat semmi már
És majd jön újból
Egy jó zivatar
Eláztak s fáztak
Odaér a kéz
Gyengéd szerelem
Hisz tudod mindent látnak
Odafenn

Újdonságok egész sora a múzeumban
Két új kiállítás, antológia, júliusi műtárgy, felújított festmények és honismereti vetélkedő – a Gömör-Kishonti Múzeum
nyári kínálatában.
A napokban a reformáció félezredes jubileuma alkalmából nyílt kiállítás, amely ifj. Pohóczky Béla serkei evangélikus lelkipásztor
és Tóth Anita szerkesztésében valósult meg,
s látogatható a múzeum bal szárnyában megnyílt régi-új kiállítótermében. 1517 október
31-én függesztette ki Luther Márton 95 tézisét, amely még nem egy új vallást készített
elő, csupán a régit akarta megreformálni. A
folytatás közismert, a rimaszombati kiállítás elsősorban a regionális emlékekre ös�szpontosít. A tárlatot Lisák Viktória esperes
nyitotta meg, s id. Pohóczky Béla áldotta
meg. A tárlat augusztus végéig látogatható, ahogy a Malenkij robot című kiállítás is,
amely egy, a nagyközönség által kevésbé
ismert történelmi szörnyűséggel ismerteti
meg a látogatókat. Az uzapanyiti Leho-

tai Vladimír hosszú
évek óta foglalkozik a
szovjetunióbeli kényszermunkára hurcolt
magyarok és németek történetével, akik
három napra hagyták
el az otthonukat, de
sokan közülük soha
többé nem látták meg
a szülőföldjüket.
Július
műtárgya
egy 1941-es társasági lexikon, amely
összefoglalja,
hogyan is illik társaságban egy jól nevelt
embernek
viselkedni.
A kötet eredetileg 1940-ben jelent meg
Nagyszombatban, de nagyon gyorsan elkapkodták. Az Ľ. Michalský által szerkesztett 626 oldalas vaskos kötet egy év múlva
ismét kiadásra került, mégpedig Pavol Gerdelán kiadójában.
A Művészet Támogatásáért Alap jóvoltából két olajfestményt
is sikerült felújítani.
Az egyik egy kék palástot viselő férfi, a másik
egy Svätopluk királyt
ábrázoló
festmény.
Mindkettőt 1903 júniusában kapta a múzeum

a Kishonti Szeniorátustól. A felújítási munkákat Andrea Ševčíková restaurátor végezte
el, s a két kép szeptemberben kerül kiállításra, amikor is a múzeum megalapításának a
135. évfordulóját ünnepli majd.
Az idén is megrendezte a múzeum a Gyökerek című honismereti versenyét, amelyre
1983 óta hetedik évfolyamos, öttagú csapatok jelentkezhetnek. A Relax Szabadidőközpontban megrendezett versenyre az idén
nyolc csapat jelentkezett, a győzelmet az
osgyáni alapiskolások szerezték meg a rimaszombati Dobšinský Alapiskola első csapata és a klenóci Mináč Alapiskola csapatai
előtt. A tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola csapata a negyedik helyen végzett.
jdj, fotó: archív
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Gömöri nyári kiadványok
Pálfy Gyula, Takács
András:
A Vály-völgy hagyományos táncai
és táncélete + DVD
(Csemadok Művelődési Intézete,
Gyurcsó
István
Alapítvány Könyvek)
A kötet két szerzője, a korabeli
terepmunka végzői, „néptáncgyűjtői” közül
egyikőjük, Pálfy Gyula, néptánckutató, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi
Intézetének egykori munkatársa, másik szerzője,
Takács András, a szlovákiai magyar néptánckutatás nagy öregje, 1951-ben Ág Tiborral együtt

az itteni néptáncmozgalom elindítója, megalapozója, azonban ma is aktív, a gyűjtéseket, interjúkat lelkesen rendezte, a kötetet megtervezte, írta,
emellett újabb kiadványokat tervez. Kettőjüknek a témához szorosan kapcsolódó írásait és a
Vály-völgyi táncélettel, szokásokkal foglalkozó
szöveges gyűjtés anyagát, valamint a könyvhöz
mellékelt DVD-n a terepmunka során készített
néptáncfilmet teszik közzé.
Élő népköltészet 1. [DVD] Mesék, mondák és
egyéb történetek szlovákiai magyar néprajzi
tájak népi elbeszélőinek előadásában – Zsidó Lajos (1925) Nagymácséd, Lakota Mária
(1931) Ipolykér, Magalbert Péter (1929) Medveshidegkút – Gyűjtötte és szerkesztette: Varga Norbert
A szlovákiai magyar tájegységek prózai népköltészetének közel húsz éve zajló kutatása során

Kerényi Éva: Fürdőélet
a 19. századi Gömörben (SIKER-X Kiadó)

A könyv a régi idők „wellness” korszakába röpíti olvasóit: miként nyilvánult meg Gömörben
a fürdőzés kultúrája, mennyire volt jelen a polgárok hétköznapjaiban a fürdő, s hogyan hatottak rá az országos trendek? Gömörben számos
nagyszámú savanyúvíz-forrás, hévforrás, hideg
és meleg gyógyvíz tört fel, fürdői a 19. századi regionális művelődéstörténet kulcsfontosságú
színterei voltak, ásványforrásaik vegyi elemzései kivételes adottságokról és gyógyhatásokról
adtak tanúbizonyságot. A „hattyúdalát hamar
elzengő” miniszteri tulajdonú Ajnácskő-fürdő,
a Valériáról híres Várgede, a világfürdővé váló Csíz, a „magyar Gastein” címet kiérdemlő Lévárt, a „magyar Ischlként” emlegetett Dobsina,
a rögös utat bejáró püspöki Rozsnyó, a polgári mulatókertté avanzsált
nagyrőcei fürdő vagy a családias Jolsva – valamennyi más-más kategóriát képviselt mind a megyén belül, mind pedig országos viszonylatban.
A kötet hasábjain megismerkedhetünk a gömöri balneológiai jeles képviselőivel, a hazai fürdőpropaganda sokszínűségével, nyomon követhetjük
egy-egy fürdőhely felemelkedését és hanyatlását, bepillantást nyerhetünk azok mindennapi életébe, ugyanakkor a gömöri polgárok megyehatáron túli legkedveltebb nyári desztinációit is nagyító alá vesszük.
A letűnt „békebeli fürdővilág” emléke előtt tisztelgő kötet bátran tekinthető Gömörország első fürdőmonográfiájának.

Václav Uhlíř: A rimaszombati orgona

Az idei Városnapokon avatták fel a rimaszombati katolikus
templom új orgonáját. Az első koncertet a neves cseh orgonaművész, Václav Uhlíř adta, aki Lemmens, J. S. Bach, Albinoni, Zipoli, Kuchař, Boëllmann, valamint a saját műveit szólaltatta meg. A koncert anyaga már CD-n is megjelent, s kapható
a Turisztikai Információs Központban.
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több kiemelkedő narratív készséggel rendelkező
elbeszélőt sikerült „felfedezni”. A Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet 2005 óta egy olyan
digitális audiovizuális szövegfolklór gyűjtemény kialakításán dolgozik, amely a modern elvárásoknak eleget téve, a lehető legkomplexebb
módon örökíti meg őket. Eddig 33 elbeszélő prózai népköltészeti anyaga került rögzítésre, melyet egy tíz darabból álló DVD-kiadványsorozat
formájában szándékoznak a szakmai nyilvánosság és a nagyközönség elé tárni.

Gömöri múlt és jelen VI.: Ősszel születtem
én: tavasz leend, mikor rám esteledik… –
bibliográfia a 200 éve született Tompa Mihály életéről és munkásságáról

„Ősszel születtem én: tavasz leend, Mikor rám esteledik…” Ezt a címet viseli
a több mint öt év alatt megszállott kutatással, alapos
gyűjtőmunkával, és rendkívül precíz rendszerezéssel és
professzionális szerkesztéssel
elkészült bibliográfia a 200 éve
született Tompa Mihály életéről és munkásságáról, a Mohácson élő Imolay dr. Lenkey
István életművének legfontosabb alkotása.
A 300 oldalas keménykötésű reprezentatív kivitelezésű könyv a Gömöri
múlt és jelen VI. kötete. Lenkey István a teljességre törekedve 1846tól 2016 nyaráig vette számba és 22 szempont szerint csoportosította
a Tompa Mihálytól és Tompa Mihályról megjelent írásokat, s az eredményt 3 078 tételben közli a kiadványban. A könyv gazdagon illusztrált, a nyitó kép Barabás Miklós litográfiája a költőről, a továbbiakban
Tompa állomáshelyei, hozzá kötődő települések, épületek, emlékművek,
szobrok, és más képzőművészeti alkotások láthatók. A kiadó az év folyamán számos Tompa kötetet és hangzóanyagot jelentet meg, így már
megjelent a „Fiaim, csak énekeljetek! – Válogatás Tompa Mihály műveiből és a Tompa Mihály válogatott költeményei című kötet, ahogy „…a
dal éltet, tart örökre…” című DVD is, amely Tompa életét dolgozza fel,
s minden magyar iskolának feltétlenül ajánlott.

Nyári kánikula könyvekkel

Számos gömöri és nógrádi vonatkozású
könyv és hangzóanyag jelent meg az elmúlt
hetekben, amelyeket igyekeztünk összegyűjteni, hogy olvasóink könnyebben rájuk találjanak. De nem maradhat el a már megszokott
játék sem, s a Tompa Mihály Könyvesbolt
jóvoltából egy szerencsés olvasónk tíz eurós
könyvutalványt nyer, amelyet a boltban vásárolhat le.

Júniusi kérdésünk helyes válasza a 88. volt,
ugyanis az idén nyolcvannyolcadik alkalommal
rendezték meg az Ünnepi Könyvhetet. A sorsolás ezúttal Házik Julianna olvasónknak kedvezett.

Nyári kérdésünk: Keserves nászút címmel jelent meg Farkas Ottó új
kötete (alcíme: Élet írta történetek). Arra várjuk a választ, milyen témát
dolgoz fel a szerző a könyvében?
A júniusban legkelendőbb könyvek listája a Tompa Könyvesboltban:
1. Paula Hawkins: A víz mélyén
2. Philippa Gregory: Három nővér, három királyné
3. Patrizia Gucci: Gucci – Egy sikeres dinasztia története
4. Borsa Brown: Az Arab lánya – második rész
5. Leslie L. Lawrence: Ördögtojások I-II.
6. Jussi Adler-Olsen: Szelfik
7. Diana Gabaldon: Outlander 4. – Őszi dobszó I-II.
8. Gunagriha: Sorsnavigátor
9. Müller Péter: Részeg józanok – Ötven év múltán
10. Fábián Janka: Az angyalos ház és más elbeszélések

hu.rimavskasobota.sk
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Kiképzésen Rimaszombatban – Lázár Egon visszapillantása
Amikor 1942 október 8-án bevonultam a tényleges „katonai” szolgálatra, akkor Hegyi Bözsitől kaptam egy ezüst nyakláncot egy kis
feszülettel. Egy verset is kaptam
hozzá, első soraira tökéletesen
emlékszem: „Amulettet viselsz a
nyakadon, és ez amulett a krisztusi kereszt. Ez őriz meg Téged a
harcban, ha a gránát ércfalat repeszt”.
A rimaszombati Horthy Miklós
laktanya bejáratánál négy marcona
őr fogadta az újonc bevonulókat.
A laktanyába egyidejűleg vonultak
be az 1921-ben született, tehát akkor
21 éves honvédek és munkaszolgálatosok. Ezért érthető, hogy az egyik
őr nekem szegezte a kérdést: zsidó
vagy keresztény? Keresztény! – volt
a válaszom, és ekkor a laktanya jobb
oldali szárnya felé irányított. Pár
lépés után azonban újabb éles, hitvallató kérdés süvített utánam: És az
ősök? Azok zsidók, feleltem. Akkor
balra!
Aztán néhány pokoli nap következett, mert bizony az amulett nem vé-

dett meg, sőt provokált. Ami a laktanyában megalázó munka volt, azt
velem végeztette el a harmadéves
kápó munkaszolgálatos bagázs. Ez a
WC-mosásból, krumpli pucolásból,

lótrágyát én szedhettem össze. Megfelelő segédeszköz nélkül. Egy ilyen
begyűjtő munka végén kimentem a
budiba. Éppen a fal felé fordultam,
amikor a mellettem dolgát végző hu-

éjszakai ügyeletből és a jó ég tudja,
hogy mi mindenből álló kiszolgáltatottság az idegenlégiót idézte.
A nappali büntető beosztást a huszárlaktanya jelentette. Természetesen a lovakhoz nem nyúlhattam, de a

szárfőhadnagy úr rám köszönt: Szervusz, Egon! Ő nem volt más, mint
cserkészőrsvezetőm, Erődi Harrach
Gábor. Ez aztán a meglepetés. De
nem tudtam, hogy hogyan szólíthatom. Megnyugtatott, hogy visszate-

gezhetem, majd ott, a vizelde falánál
kérdezte, hogy én hogyan kerültem
ide? Gyorsan elmondtam. Mire a
meglepő válasz így szólt: Azért tudd
Egon, hogy neked sokkal jobb a sorod, mint nekem, mert nincs trippered és legalább tudsz pisilni.
Ez a rimaszombati újonckiképzés
két hétig tartott. Ekkor az történt,
hogy a századparancsnok, Csomor
Gyula főhadnagy úr századírnokot
keresett maga mellé, és a fehérkarszalagosok közül válogatott. (A keresztény vallású munkaszolgálatosok hordták a fehér karszalagot.)
Rám esett a választása, és ettől
kezdve lényegesen jobb lett a sorsom. A tömegszállásról a századirodába költöztem, este és a hétvégén
elhagyhattam a laktanyát, gyakran
kaptam eltávozási engedélyt Budapestre. Lehet, hogy mégis segített
Hegyi Bözsi amulettje?
(Lázár Egon, a budapesti Vígszínház legendás gazdasági igazgatója.
2014-ben írta meg visszaemlékezéseit Visszapillantó – Színházi évtizedek címmel, amely a Corvina Kiadónál jelent meg).

Már tíz éve nincs köztünk Darvas Iván
Nem sokan tudják ma már, hogy a
XX. század második felének egyik
legmeghatározóbb magyar színművésze tájainkon, mégpedig Bejében született 1925 június 14-én.
Igen, ott, ahol évtizedekkel azelőtt
Tompa Mihály is lelkészkedett.
Nem sokan tudják ma már, hogy a
XX. század második felének egyik
legmeghatározóbb magyar színművésze tájainkon, mégpedig Bejében
született 1925-ben. Igen, ott, ahol
évtizedekkel azelőtt Tompa Mihály
is lelkészkedett. Apja Darvas János
költő, újságíró volt, a Trianon utáni
első nemzedék jeles képviselője, aki
Prágában, a Prágai Magyar Hírlapnál kereste a kenyerét. Édesanyja
orosz volt, s Szilárd (hisz ezt a nevet kapta a keresztségben, csak az
azonos nevet viselő jeles humorista
kérésére változtatta meg) Prágában
németül is megtanult, sőt később
angolul is. „Apámnak pechje volt a
háborúkkal: az elsőnek majdnem a
legelején fogságba esett, és csak hét
év múlva került haza; a másodiknak
meg majdnem a legvégén halálos sebet kapott, és meg is halt… De úgy
hozta a sors, hogy az első háborúban
a nagybeteg magyar fiú még így, félholtan is rajta felejtette a szemét a
szépséges orosz lányon, és alighogy
újra lábra tudott állni, első dolga volt
anyakönyvvezetőt keríteni, s az ifjú
pár máris együtt folytatta útját a férfi

távoli hazájába” – írja Darvas Iván
a Lábjegyzetek cím alatt 2001-ben
megjelent
visszaemlékezéseiben,
amelyet 2001-ben adott ki az Európa Kiadó.
Tizennégy évesen, 1939-ban költözött Budapestre, s már ott is érettségizett le 1943-ban. Ekkor már kitűnik művészi képességeivel, nemcsak
a színház varázsolja el, hanem remekül rajzol is. Az érettségi után el is
kezdi a Színiakadémiát, de ahogy
évfolyamtársa, Kállai Ferenc, úgy ő
sem fejezi be azt. Hiszen a háború
után mindkettőjükre sürgős szüksége van a világégés által megtizedelt
magyar színházművészetnek. Kállai
Rómeót játssza Fényes Alice Júliája oldalán, Darvas pedig Orpheusz
Tolnay Klári Euridikéje oldalán.
Szerelem első látásra, Darvas és a
jó pár évvel idősebb, már akkor legendás színésznő házasságra lépnek,
s bár szerelmük az ötvenes években
kihűl, Tolnay nem hajlandó tőle elválni addig, amíg Darvas az 1956-os
forradalomban „kiérdemelt” büntetését le nem tölti. A már befutott
színművész, aki akkor már túl van
a Liliomfi hangos sikerén, az 1956os zűrzavaros napok alatt forradalmi
bizottságot szervezett, hogy bátyját, Darvas Attila tervezőmérnököt
kihozza a börtönből. Miután kiszabadul, előbb egy műanyagfröc�csöntő-üzemben dolgozott, majd
vidéken és a József Attila Színház-

ban talál munkát, s ekkor már a pozsonyi származású Házy Erzsébet
operaénekesnővel él együtt, akivel
a Gerolsteini kaland című filmben
találkoznak, amelyet már csak 1957
szeptemberében mutatnak be. De
ekkor már túl vagyunk a Bakaruhában bemutatóján is, amelyben Bara
Margit oldalán villantja meg rendkívüli tehetségét.

A József Attila Színházban eljátszhatja II. Józsefet, majd az Imádok
férjhez menni című zenés semmiség
férfi főszerepét. Ahogy első szerződését a háború után, így vígszínházi
szerződését is Várkonyi Zoltánnak
köszönheti, s 1965-től évtizedekig

játszik Budapest legjelentősebb társulatában, ahol minden öltözőben
legendák vártak színre lépésükre.
De feledhetetlen az Egy magyar
nábob Kárpáthy Abelinója szerepében és számos más filmben is. Ki ne
emlékezne A tizedes és a többiekre,
a Szerelemre, az Új Gilgamesre, a
Pacsirtára vagy a nemrég elhunyt
Kovács András korszakos remekére,
a Hideg napokra.
A rendszerváltás után a Szabad Demokraták Szövetsége színeiben egy
ciklus erejéig parlamenti képviselő is, s otthagyván a Vígszínházat,
játszik a Művész Színházban, de
Szolnokon eljátssza Salieri szerepét,
majd élete végén több fontos jelenése van a Játékszínben Schwajda,
Bordon, Werfel és Simon darabjaiban. S el ne feledjük legendás egyszemélyesét, Gogol Egy őrült naplóját, amely évtizedekig levehetetlen
volt. Magánéletében is meglelte
nyugalmát, harmadik feleségével,
Motorcza Irén fotóssal két gyerekük
született.
2005-ben Tornalja (amelynek ma
városrésze Beje) Dubovszky László
akkori polgármesternek köszönhetően díszpolgárává avatta, s az elsők
között kapta meg a Nemzet színésze
kitüntetést is. 82 évesen, 2007 június harmadikán távozott közülünk.
De emléke és a felvételei örökre itt
maradtak velünk.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Rendezvények, díjak és szobrok
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Itt a nyári kánikula, de a szabadságolások előtt még minden szervezet beleadott apait-anyait, s csak úgy hemzsegtek a rendezvények szerte a városban és a régióban. Ezek közül válogattunk egy csokorra valót.

Idén a Felvidéki Vágtán (Nemzeti Vágta előfutama) Rimaszombat
is képviseltette magát. A várost és a régiót június 24-én Hadba, a szélvész
arab telivér képviselte a nyergében Illés Attilával.

A pozsonyi Zichy-palotában adták át a szlovák
Irodalmi Alap díjait,
amelyek egyike a hazai
magyar irodalom legrangosabb elismerésének
számító Madách Imre-díj.
A bírálóbizottság a 2016os termésből Tőzsér Árpád verskötetét, az Imágókat találta a legjobbnak.
Nívódíjat hárman kaptak.
Az idén is
megnyitotta
kapuit id. és
ifj. Pohóczky Béla
szabadtéri
gépmúzeuma
Serkében,
amely számos újdonsággal várta
a látogatóit.
A Tompa Mihály
Alapiskola Nyugat-lakótelepi épületében tartott
előadást a szenvedélybetegségekről és saját
tapasztalatairól Bredár
László, aki sikeresen
leszokott az alkoholról, s
mindenhol elmondja, alkohol nélkül élni igenis
lehetséges.
Második alkalommal rendezte meg a Naša Sobota
Polgári Társulás a Hurrá
szünidő című egész napos
rendezvényét, amelyen a
rimaszombati Városkertben több százan vettek
részt és szórakoztak
önfeledten. A rendezvény
tűzijátékkal zárult.

A Füleki Vármúzeum és a füleki Koháry Polgári Társulás szervezésében
18. alkalommal rendezték meg a Füleki Történelmi Várjátékokat, amelyre
közel 1 500-an voltak kíváncsiak. Főszervezői a Füleki Vármúzeum és a
füleki Koháry Polgári Társulás voltak. A szombat délutáni és esti program
a középkori és az újkori történelmi hangulatot idézte fel, amelyben úgy a
gyerekek, mint a felnőttek megtalálták a számukra kedves és vonzó bemutatókat. Vasárnap pedig a széles környék íjászai mérték össze tudásukat a
„Nógrád Íjásza“ címért és a „Füleki Vár Védője“ rangért. A rendezvény
elmaradhatatlan része a kézműves vásár, számos eredeti, házi készítésű
termékkel és gasztronómiai finomsággal. Nem hiányozhatott a fellépők
közül a 29 éve alakult rimaszombati Kanát-solymászat sem. Az első napot
tűzzsonglőr bemutató és „lakoma” zárta. Másnap 11. alkalommal került
sor a Nemzetközi Történelmi Íjászversenyre, amelyre közel százan jelentkeztek Szlovákiából és Magyarországról. A versenyzőknek 15 helyszínen
kellett két fordulóban különböző célpontokra 2-2 lövést, azaz összesen 60
lövést leadniuk. A verseny fődíját a „Nógrád Íjásza” címet az idén Terman
Szilárd érdemelte ki. A versenyen részt vettek a Bástya Íjász Klub versenyzői is, akik közül Lévay Tibor első lett a legmagasabb elért pontszámmal
a Hunter veterán; Hegedűs László a Hunter szenior kategória második
helyezettje lett, ugyanitt Nagyferencz László harmadik és Feledy Michal a
negyedik helyen végzett.
Nemzetközi futballtornát nyertek a
rimaszombati MŠK
U 11-es futballistái
Besztercebányán.
A 12 csapat részvételével (érkeztek Bulgáriából,
Lengyelországból,
Németországból,
sőt Kínából is) megrendezett tornán a döntőbe a hazai FŠ MH és a
rimaszombatiak jutottak, s 3:2 arányban a rimaszombatiak nyerték a
mérkőzést, s a tornagyőzelemért járó kupát is, amit Marek Hamšík, a
nápolyiak szlovák sztárja adott át a győzteseknek.

Mitologikus madarunkat ábrázoló szobrot avattak Lévárton június
18-án a községből kitelepítettek emlékére. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Csáky Pál, EP-képviselő, Vitányi István magyarországi parlamenti képviselő és Menyhárt József, az MKP elnöke, aki a szoboravató
ünnepség egyik szónoka volt. Az ünnepségre hazalátogatott a falu neves
szülöttje, Miklós László korábbi környezetvédelmi miniszter is.

Összeállította: jdj, fotó: a szervezők
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Július 4.:
Szabadtéri magyar buli Füleken
A füleki várudvaron július 4-én, kedden este a
Via Nova ICs szervezésében elszabadul a buli.
Az est fő fellépője a Katapult DJ lesz, akik jelenleg Magyarország legfelkapottabb lemezlovasai. Mellettük fellép még DJ Mayo és az
Impulse Bass. A technikát a DB Centrum szolgáltatja, akik olyan látványvilágot fognak teremteni, amelyet Fülek eddig még nem is látott.
A belépő elővételben 5 €, a helyszínen pedig
7€ lesz. A kedvezményes árú jegyeket Füleken
a városháza melletti Democolorban, illetve Rimaszombatban a Tompa Mihály Könyvesboltban tudjátok beszerezni. A kapunyitás 21 órakor lesz és hajnali 4-ig fog tartani az esemény.

Fények és árnyak Losoncon
110 éve született a régió egyik legjelentősebb képzőművésze, Szabó Gyula, akire a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria (Kubinyi tér 3.) emlékezik a Fények és árnyak című
tárlattal, amelyet Németh Bozó Andrea állított össze.
Ha Losoncon járnak, érdemes betérni megtekinteni a tárlatot,
amely július 30-ig látogatható.

Július 7-9.:
UDVart Fesztivál Füleken
Szereted a nyári fesztiválokat? Szereted a nem megszokottat? Szeretsz
megismerni új dolgokat és érdeklődsz a művészetek iránt? Akkor az
UDVart fesztivál pont neked való!
Július elején a Városi Honismereti
Múzeum udvara három napra teljesen
megtelik művészettel. A minőségi koncertek mellett – Szabó Balázs Bandája,
Smola a Hrušky, Gypo Circus, Jóvilágvan, Steve Misik & Co. és mások – lesznek irodalmi programok (akár zenével fűszerezve), különféle alkotóműhelyek
(történelmi fényképészet, képzőművészet, kreatív írás, slam műhely, capoeira,
ütőhangszerek, zenei workshop és fesztiválinstallációk), valamint filmvetítéssel
egybekötött előadás, slam poetry, esti mozi, sőt gyerekprogramok is. A jó fesztiválhoz nem hiányozhat a jó kézműves sör sem, illetve a csocsó vagy a mászófal.
Bővebb infó: www.udvartfestival.com címen vagy a facebookon.
Az UDVart fesztivál védnöke Kerekes Vica színművész.

Július 28.:

A Karthago együttes lesz a Hot Art vendége
A Hot Art Nyári Fesztivál keretében július 28-án, pénteken 21.00 órától a legendás
Karthago együttes ad koncertet a rimaszombati szabadtéri színpadon. Előzenekarként 18.00 órától a rozsnyói Sexit és a
rimaszombati Stillburns mutatkozik be.
Jegyek elővételben 10 eurós áron a Városi
Művelődési Központban és a Turisztikai Információs Központban kaphatók. A belépő a
helyszínen 13 € lesz.

Július 8.
Gombaszög a Csík zenekarral

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a
Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya július 7-én és 8-án (pénteken és szombaton) ismét
megrendezi a Gombaszögi Országos Fesztivált,
amelynek sztárvendége a Csík zenekar lesz.

Az országos fesztivál már hagyományosan konferenciával kezdődik a rozsnyói Csemadok Székházban június 7-én, 16.00 órától. Másnap már
Gombaszögön várja az érdeklődőket a Gömöri
ízek utcája, a kirakodóvásár, a népművészeti gálaműsor többek között a Szőttessel,
az Ilsovai Néptáncegyüttessel, a vajdasági Cirkalom Táncegyüttessel (16.00 órától),
Nagy Csomor András és zenekara (19.00 órától), a Csík zenekar (20.00 órától) és az
Alfa Omega (22.00 órától).
S ne feledjék, július 10. és 16. között Gombaszögi Nyári Tábor, amelyen felavatják
Tompa Mihály szobrát is.

Képeken a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet

Javában tart a strandszezon Kurincon, a Zöld Víz Üdülőövezetben.
A Turisztikai Információs Központ gondolt az esős napokra is,
s a Városháza földszinti kiállítótermébe várja mindazokat, akik
képek segítségével szeretnék
megidézni kurinci emlékeiket,
vagy még nem jártak ott, s talán
e képek is segítenek abban, hogy
felszálljanak a turistavonatra, s
maguk is beugorjanak a medencébe egy kis hűsítő fürdőt venni.
A tárlat július 01. és 2017. augusztus 15. között tekinthető
meg.

Hirdetés:
Egyszobás bérlakást vagy garzonlakást keresek albérletbe, ha lehetséges,
a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0904/002 675 			
GH-34/17

Regionális tudósítókat
keresünk!
Mátyusföldi(Galántai
(Galántaiés
ésSzenci
Szencijárás),
járás), valamint
valamintgömöri-nógrádi
gömöri-nógrádi
Mátyusföldi
(Nagykürtösi,Losonci,
Losonci,Rimaszombati,
Rimaszombati,Nagyrőcei,
Nagyrőcei,Rozsnyói
Rozsnyóijárás)
járás)
(Nagykürtösi,
tudósítótkeresünk
keresünkazazÚjÚjSzó
Szószerkesztőségébe!
szerkesztőségébe!
tudósítót
Feladatok:
Feladatok:
ü Tudósítások, hírek írása, interjúk, riportok készítése az Új Szó nyomtatott és
 Tudósítások, hírek írása, interjúk, riportok készítése az Új Szó
online kiadása számára a tudósító körzetében
nyomtatott és online kiadása számára a tudósító körzetében
Elvárások:
ü Elvárások:
Legalább középiskolai végzettség
Legalább
végzettség
ü Amagyar
és a középiskolai
szlovák nyelv kitűnő
ismerete szóban és írásban, jó íráskészség
ü Kiváló
terepismeret
 A magyar
és a szlovák nyelv kitűnő ismerete szóban és írásban,
ü Jó kommunikációs
készség, precizitás, kreativitás, közéleti tájékozottság, önállóság
jó íráskészség
ü Btípusú
jogosítvány
Kiváló
terepismeret
 Jó kommunikációs készség, precizitás, kreativitás,
Előny:
közéleti
tájékozottság,
önállóság
ü Újságírói,
szerkesztői
tapasztalat
 B típusú jogosítvány
Amit kínálunk:
ü Előny:
Aktív hozzájárulás az ország egyetlen magyar napilapjának arculatához
ü Notebook,
mobiltelefon
 Újságírói,
szerkesztői tapasztalat
ü Változatos, dinamikus munka
Amit kínálunk:

 Aktívkérelmeket
hozzájárulás
az ország
magyar
napilapjának
A pályázati
rövid
szakmaiegyetlen
önéletrajzzal,
motivációs
levéllelarculatához
és két rövid
 Notebook,
mobiltelefon
mintacikkel
(hír, tudósítás)
kiegészítve 2017. június 23-ig a helga.thurova@ujszo.com
 Változatos,
dinamikus
munka jelentkezőknek válaszolunk.
címre küldjék.
Csak a kiválasztott
A pályázati kérelmeket rövid szakmai önéletrajzzal, motivációs
levéllel és két rövid mintacikkel (hír, tudósítás) kiegészítve
2017. július 20-ig a helga.thurova@ujszo.com címre küldjék.
Csak a kiválasztott jelentkezőknek válaszolunk.
GH-38/17

Gömöri Hírlap

Veréb András
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Katica princeznáskodik

Rendhagyó könyvismertető Sz. Dénesnek

Dani szinte mindenben különbözött az osztálytársaitól, így
barátja sem igen akadt, legfeljebb akkor, amikor a matekleckében kellett segíteni. Reggel bejött az osztályba, beült az
utolsó padba, s nagyokat hallgatott. Restellt volna kitűnni
is, így csak akkor válaszolt, ha
kérdezték.

Már csak alig egy hónap maradt
a tanévből, a jegyeket már lezárták, így többnyire kirándultak
vagy lógtak. A fiúk elhatározták,
kanbulit tartanak, mire egyikük
különös ötlettel állt elő, elmesélik az elsőt. Robertó ugyanis
nagybátyjától egy könyvet kapott ajándékba, amelyet más
könyvekhez hasonlóan bedobott
a sarokba, de egyik este, amikor
épp nem volt csajozni, ugyanis
egész nap kitartóan esett az eső,
belelapozott. Nos, a könyvben ismert írók (természetesen nők is)
mesélték el azt a bizonyos elsőt.
Utoljára alapiskolában olvasott
el könyvet, de hogy mit, arra már
nem emlékezett. Nocsak, kapta
fel a fejét, amikor az egyik írónő
„első”-jét olvasta. Nem gondolta
volna, hogy ezt ilyen kacifántosan is meg lehet fogalmazni, ő
már alig emlékezett rá, valamikor még a kilencedikben történt,
fogadásból az osztályban. Azóta
már két csajjal is járt, s a virtuális kapcsolatainak pedig se szeri,
se száma. Mivel az eső csak nem
akart elállni, s a tévében sem adtak semmi érdekeset, azon kapta
magát, hogy lassan végére ért a
nem túl vaskos könyvnek. Mi

lenne, ha?, tényleg mi lenne, ha
a két hét múlva esedékes kanbulin mindenki elmesélné a maga
elsőjét.
Másnap elő is állt a farbával, de
a haveroknak nem igen tetszett
Robertó eszement ötlete. Hülye
vagy haver – mondta Peti, mi
izgalmas van azon, megvolt és
kész. De ekkor kéjes örömmel
szinte akaratlanul is Danira nézett, akiről el nem tudta volna
képzelni, hogy…
Dani nem szokott az osztálytársai kanbuliján részt venni, bár
a szüleitől nyugodtan mehetett
volna, hisz alig foglalkoztak
vele, állandóan csak a melót hajszolták. De most már elígérkezett
még első szóra, így már nehezen
tudott volna visszavonulót fújni.
Van még két hét, s vagy megtörténik addig a dolog, vagy kitalál
valami mesét. Az osztályban egy
olyan csaj volt, Katica, akihez
próbált régebbtől közeledni, de
az mereven elutasította, holott
naponta egy vonattal utaztak. Az
idén Valentin napra még egy szív
alakú csokit is tett az asztalára,
de abban sem volt biztos, hogy a
csaj tudta, kitől kapta. Így most
teljesen zavarban volt, hisz ezek
biztosan miatta találták ki ezt az
egész heccet, most lebukik, s kiderül, hogy ő meg nem volt úgy
lánnyal. Zolival mentek az állomásra, aki falta a nőket, s alig
volt hét, hogy ne csípett volna fel
új csajt, s az osztályban alig volt
olyan, aki már meg ne lett volna
vadászzsákmányul. Remek hecc
lesz, alig várom a bulit – mondta
Zoli, csak hogy mondjon valamit, mert Danival képtelen volt
szót érteni. Más témája nem volt,
de ennek hallatán Dani gyorsan
visszahúzódott a csigaházába. Jó
kis bige ez a Katica, olyan combjai vannak, hogy .. – folytatta a
társalgást, de annyira princeznáskodik, hogy még a kezét se hagyja megfogni. Danit megnyugtatta
a hír, ha Zolinak se jött össze, akkor talán még sincs minden veszve. Csak lenne még legalább egy
hónap, hazudozni ugyanis nem
akart. A vonatban meglepetésük-

re Katica is odaült melléjük. Sok
témájuk nem volt, Katica a telefonján zenét hallgatott, s fütyült
a két fiúra. Miután Zoli leszállt,
megrökönyödésére a lány kivette a fülhallgatóját, s beszélgetésbe elegyedett a fiúval. Mi ez
a sebhely a térdeden? – kérdezte
mintegy elindítva a társalgást.
Foci közben elestem, s elszakadt
az ízületem, azt csavarozták és
varrták össze, de szerencsére ma
már csak a sebhely emlékeztet
az egészre. Rég volt? – kérdezett tovább a csaj, aki sose látta
még Danit az iskolában focizni,
csak néha a környéken biciklizni. Ezekkel nem szeretek – tette
hozzá Dani, de téged se nagyon
szeretnek az osztályban, Zoli azt
mondja, princeznáskodsz, pedig
nincs is mire. Zoli nem érdekel,
csak azzal gondolkodik, még az
eszét is a lába között hordja. S
fájt, amikor összevarrták és becsavarozták? Fájt, de rég volt,
nem is emlékszem már rá. Csak
ha időjárás-változás van, akkor
jelez néha, s maga is meglepődött, hogy a lány kezét a térdéhez
húzta. Az nem ellenkezett, s akaratlanul is megszorította a fiú térdét, aki fájdalmas arccal feljajdult. De hisz azt mondtad, hogy
nem fáj – csodálkozva nézett
Dani szemébe a lány. Nem is, de
ha így, két oldalról szorítod meg,
az érzékeny pontot érint, s lassan
ő is rátette a kezét a lány térdére.
Ah, ez tényleg fáj, jajdult fel Katica, s Dani mintegy kárpótlásul
feljebb csúsztatta a kezét. A lány
gyengéden tiltakozott, de láthatóan nem volt ellenére.
Másnap Dani az egyik szünetben ellógott a könyvesboltba, s
megvette azt a bizonyos könyvet, amely Robertót megihlette,
mert szeretett volna inspirálódni,
mit is hazudjon majd, ha eljön az
ideje. Még aznap este kiolvasta, de okosabb nem lett. Hogy
ezek a csajok milyen jól tudnak
hazudni, gondolta, s gyorsan elment lezuhanyozni, mert a sok
hazugságtól ugyancsak melege
lett. Odaadom Katicának, egy
próbát megér, s másnap reggel a

vonatban a táskájába csúsztatta
a borítékba csomagolt könyvet.
De csak akkor nézd meg, ha
már hazaértél, kérte a lányt, aki
alig várta meg, hogy beérjenek,
s titokban, a pad alatt feltépte
a borítékot, s nem értette, mi is
volt a nagy titkolózás oka. De
mivel két dolgozatot is írtak aznap, a könyvet csak otthon vette
elő. Nem volt nehéz rájönnie az
egyértelmű célzásra. A kis bolondja, hisz már alapiskolában is
csak ő tetszett, csak olyan félénk
nyuszi, hogy még a kezemet se
merte sose megfogni. Bekapcsolta a számítógépet, s látta,
hogy Dani is gép előtt van. Szia,
köszönöm a könyvet. Hétvégén a
szüleim Pozsonyban lesznek osztálytalálkozón, nem jössz fel egy
teára? Hosszú csend, Dani le is
lépett a csetről. Mérgesen csapta
be a táskájába a másnapi füzeteket, s kapcsolgatta a csatornákat.
Még a kedvenc vetélkedője sem
érdekelte. Épp már kikapcsolni
akarta a gépet, amikor észrevette
az üzenetet. Jó. Csak ennyi volt
a válasz, s a fiú már megint nem
volt gép előtt.
Az egyik törzshelyükön tartották meg a bulit, Dani utolsónak
maradt, ahogy mindig, de még
sosem örült annyira, hogy most
nem kellett hazudnia. Csak a
lánynak tett ígéretét nem tartotta
be, hogy köztük marad az egész,
igaz a nevét nem ejtette ki. Igaza volt Zolinak, igazi princezná. Neki is ő volt az első, mégis
olyan profin csinálta… Hihetetlen ez a Katica, mondta Zoli már
a harmadik sör után Daninak,
miután két mondatban letudta az
elsőt, az összesnek, pedig volt
már jó pár, nem könyörögtem
annyit, mint ennek a csajnak. De,
aki princezná, az princezná. Ott
egye meg a fene. Akadnak még
használható csajok az iskolában
vagy a környéken, akik majd
nem princeznáskodnak annyit.
Elvégre úgyis nyakunkon a nyár.
* Az első című kötet megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban
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Tompa, a velünk élő költő

Nincs talán még elfeledve a dal…
– Tompa Mihály szavaival keltette
életre a költőt a minap a budapesti
Országos Széchenyi Könyvtár kiállítása. S hogy a dal él, sőt egyre
élőbb, bizonyítják a szemünk előtt
felgyorsuló események, hisz alig
van nap Tompa Mihály említése
nélkül. S nemcsak emlegetjük, az
emlékezés meg is telik tartalommal, s a napokban, amikor a Tompa Mihály Református Gimnáziumban megtartott, Tompa Mihály
emlékét idéző projekt- és tehetségnap után elmentem a gyönyörűen
felújított rimaszombati szobra
előtt, az megállított és megszólított. Igen, a 200 éve született Tompa Mihály 2017-ben is itt él és jár
köztünk, s érdemes rá odafigyelni!

Hármas évforduló jegyében rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati
Regionális Pedagógiai Központja az
idei projekt- és tehetségnapot: 500
éves a reformáció, 200 éve született Tompa Mihály és Arany János,
s tizedik évfordulójához érkezett a
projekt- és tehetségnap, amely 2008ban Ádám Zita és Ferencz Anna kezdeményezésére indult Sajógömörön.
Ők voltak azok, akik rájöttek, regionális öntudat nélkül elveszünk
ebben a globalizálódó és gyökértelenített világban. S egy gondolat
erejéig idézzük Ádám Zitát, az ötletgazdát: „Tíz, a régió értékeivel
kapcsolatos projekt van mögöttünk.
A felnevelő szülőföld, a gömöri és a
nógrádi tájhaza természeti kincsei-

nek, híres személyiségeinek felfedezése, felkutatása nevelő példával
segítik a személyiség izmosodását.
Az együttműködés megtanulása,
a közösségben a közösségért való
munkálkodás a nemzeten belüli
összetartó kapcsot jelenti. A három
jubileum értékei a következő üzenetekben érnek össze, mint a: közösség
– magyarság – anyanyelv – nemzet,
barátság, szabadság, hazaszeretet,
család, itthon és otthon fogalma, teremtett értékek, a művelődés fontosságának parancsa, az alkotó munka,
ezek egymást feltételező, egymás
teljességében létező egység. Ez egyben a magyar iskola, a magyar családok, a nemzeti közösség minden
tagjának együtt vállalt feladata”.
S a tizedik központi témája mi más
is lehetett volna, mint az idén 200

éves Tompa Mihály örökségének
feldolgozása, élővé tétele. Példás
szervezés, sok-sok új információ,
17 lelkes társaság, akik hónapig óta
készültek, gyűjtöttek, s elhozták
számunkra a 10-15 percbe sűrített
„Tompa-egészet” Rimaszombattól,
a szülővárostól Igriciben, Bején és
Keleméren át Hanváig, ahol ugyan a
hanvai pap hamvai már rég elhamvadtak, de ahogy a projektnapon kiderült, szelleme élőbb mint valaha.
Projektnap persze lesz jövőre is,
amely előreláthatólag egy újabb
rimaszombati születésű óriással, a
300 éve született Hatvani Istvánnal,
a Magyar Fausttal foglalkozik majd,
aki maradhatott volna Leidenben,
hívták más német nagyvárosba is,
de ő a magyar hazát, Debrecent választotta.
jdj, Gál Sándor felvételei

Gombaszögre kerül a feketehegyi Tompa-szobor
Tompa Mihály, a református
pap-költő
születésének kétszázadik évfordulója tiszteletére a Gombaszögi
Nyári Tábor szervezői
nagy munkába fogtak,
elhatározták ugyanis,
hogy megmentik az
enyészettől és helyreállítják a külföldi tulajdonba került, hajdani
magyar
gyógyfürdő
benőtt parkjában álló
szobortalapzatot, s azt
Gömörben, a költő
szűkebb hazájában, a gombaszögi
völgyben újra felállítják és visszahelyezik rá Tompa Mihály Trianon után megsemmisített szobrát,
illetve azt a büsztöt, amit Eliás
Ádám ifjú kasai szobrászművész
az egykori képek alapján megalkotott.
Volt a hajdani Szepes vármegyében
egy gyógyfürdő, mely már évtize-

dek óta csendes. Dacolva az erdő
vadonjával már csak az emlékekben
él. Úgy hívják, Feketehegy (Bad
Schwarzenberg/Čierná Hora) és a
mai Merény (Wagendrüssel/Nálepkovo) község határában fekszik.
A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői ezek után megbízták Éliás Ádám
Budapesten diplomázó kassai szobrászművészt, a gombaszögi kézműves sátor sokéves szervezőjét, hogy
az eredeti képeket alapul véve min-

tázza meg a szobrot. Május elejére el
is készült az agyagpozitív és néhány
gombaszögi szervező és a mester
jelenlétében megtartották a szobor
zsűrizését. E jeles alkalomból vendégük volt Hafenscher Károly, a
Reformáció emlékévért felelős kormánybiztos, evangélikus lelkész,
továbbá a szobor újraállítását kezdetektől támogató Nagy Ákos Róbert
gömöri esperes, aki ugyanannak a
Hanva községnek a lelkésze jelen-

leg, melyben annak idején Tompa
Mihály szolgált.
A szobortalapzat készen áll. A szervezők nyilvános gyűjtést hirdetnek,
melyhez téglajegyet bocsátanak ki.
Az eddigi költségeket a Sine Metu
Polgári Társulás fedezte. A szobor
meg van mintázva, már csak kőbe
kell vésni. Ehhez kérik minden jószándékú ember támogatását!
jdj, fotó: szervezők

