Az elmúlt napok
margójára
Íratlan szabály, hogy a polgár hitelt ad az ország legfőbb közjogi
méltósságainak, akiket alkotmányos keretek között választanak
meg. Ezt az elméletet látszik most
megcáfolni a nemrég kirobbant
legújabb botrány a két legfőbb
közjogi méltóság „jóvoltából”.
Amennyiben Fico miniszterelnöknek hiszünk, akkor igazat kell neki adnunk abban is, hogy Kiska
köztársasági elnök csaló, hisz ezt maga Fico jelentette ki róla. Ha viszont Kiskának adunk igazat,
akkor Fico egy hazug alak, hisz ezt maga az elnök
jelentette ki róla.
Nem marad más hátra, mint vakon hinni az országot
vezető politikusainkban. De az Isten mentse meg a
köztársaságunkat, amelynek az élén csaló és hazug
áll. Nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a polgárok
bizalma a politikusok iránt a fagypont felé közelít.
Nem is lehet, hisz Szlovákiában a politikai kultúra
teljesen csődöt mondott. Nem találunk olyan politikust szerte ez országban, aki korrupciós vagy egyéb
botrányba keveredvén önként lemondott volna a
funkciójáról. S ami még sokkal riasztóbb, alig találunk olyan politikust a legfelsőbb vezetésben, aki
ne keveredett volna valamilyen botrányba.
A miniszterelnök ugyan folyamatosan a korrupcióellenes harc fontosságát hangsúlyozza, de ő
maga is egy bizonyos Bašternák nevű adócsaló házában lakik, ahogy miniszterei, Kaliňák és Richter
piszkos ügyeit is fedezi, de Kiska is azt szeretné, ha
más mérce szerint ítélnék meg a felfedezett adócsalását, mint más halandó polgár vagy vállalkozó esetében.

Vásár után, megyei választások előtt a kultúra jegyében telt az élet Rimaszombatban
és Gömörben, de régiószerte megemlékeztünk az aradi vértanúkról is. A Városháza
Galériában Kresnye András Bécsi képeslapok című kiállításának megnyitójára került sor, s kezdetét vette a XV. Győry Dezső Napok is, amelynek első rendezvényén
a Kor-Zár együttes adott koncertet. Műsorokon (Mozi) kortárs költők megzenésített
versei szerepeltek.
Fotó: gecse és archív

Figyelem!
Október végétől ismét áttérünk a
téli időszámításra. Az órákat
október 29-én, vasárnap hajnali
három órakor kell két órára átállítani.

Szlovákiában egyszer már megéltük a köztársasági elnök és a miniszterelnök háborúját, amelyet a
polgárok zártak le, amikor a választásokon egyértelműen úgy döntöttek, hogy elég volt. De ahogy
látjuk, a helyzet 20 évvel később kísértetiesen ismétlődik. Napi szinten kerülnek elő újabbnál újabb
botrányok a legfelsőbb szinteken regnáló politikusok közreműködésével, a titkosszolgálatok, bíróságok és ügyészségek bevonásával. Ideje lenne már
teljesíteni a diákok Nagy Korrupcióellenes Menetének követeléseit – ahogy ezt cikkében a Szlovákiai
Pedagógusok Kamarájának elnöke is jelezte –, s
akkor végre a helyzet kissé lenyugodna. A politikai
csúcsokon napi szinten leledző korrupció és félrelépések további tolerálása az egész országot a pusztulásba sodorja…
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Minimálbér és egészségügyi ellátás
Több fontos, a lakosságot is érintő témában
döntött a minap a szlovák kormány, így emelkedik a minimálbér és megszűnik a nonstop
egészségügyi ügyelet.
Az alkalmazottak minimális órabére jövőre várhatóan eléri a 2,759 eurót, így a minimálbér a
jelenlegi 435 euróról 480 euróra emelkedik. Ez
10,34 százalékos növekedést jelent. A többi európai uniós országhoz képest Csehországot és Magyarországot megelőzi Szlovákia, messze elmarad
Luxemburgtól, Írországtól vagy Belgiumtól, ahol
a minimálbér 1 500 és 2 000 € között mozog.

Járásonként egy, országszerte összesen 73 pontból
álló sürgősségi ügyeleti hálózatot alakítanak ki, de
ezek sem lesznek nonstop ügyeletek; munkanapokon délután négytől este 10-ig, szabadnapokon
pedig reggel 7-től este 10 óráig várják a betegeket. A sürgős eseteket éjszaka a kórházi ügyeletre
kell majd vinni. Hasonlóan este 10 óráig lesznek
majd nyitva az ügyeletes gyógyszertárak is. A jogszabály már november elsejével életbe lép, de a
sürgősségi ügyeleti rendszer egy átmeneti időszak
végén valószínűleg jövő év közepére alakulhat ki.
jdj

November 24-26.
Tompa Mihály, a „meggyúlt szövétnek”
Emlékkonferencia Tompa Mihály
születésének 200. évfordulója tiszteletére
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők november 24-26-án Tompa
Mihály születésének 200. évfordulója tiszteletére tanári konferenciával emlékeznek Hanván és
Rimaszombatban. A konferencia magyar, történelem szakos alap- és középiskolai tanárokat, a
magyar művelődéstörténet iránt érdeklődő és arra nyitott pedagógusokat szólítja meg.
A rendezvény november 24-én, pénteken, 13.30 órakor kezdődik a hanvai református templomban,
majd 25-én, szombaton 8.30 órakor folytatódik a rimaszombati Csillagház konferenciatermében. A
szakmai tanácskozás harmadik napján történelmi tanulmányútra kerül sor Kelemérre, Gömörszőlősre
és Sárospatakra a Tompa emlékek nyomában.
A konferencia előadói többek között a következők lesznek: Nt. Nagy Ákos esperes, B. Kovács István
gömörológus, Szűts Novák Rita kutató, Pocsainé Eperjesi Eszter, Vitéz Ferenc, E. Kovács László
Tompa-kutató, Ujváry Mária, Pusko Enikő tanár, Angyal László tanár, Rimaszombat, Molnár Beáta
igazgató, Tompa Mihály Református Gimnázium.
Jelentkezni csak elektronikus jelentkezési rendszeren keresztül lehet november 8-ig.
A jelentkezési lap megtalálható az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk)
is. Érdeklődni Fekete Irén irodavezetőnél az SZMPSZ Központi Iroda telefonszámain: 035/77 13
572, 035/77 14 755, illetve Ádám Zita alelnöknél a 0907/05 11 88-as telefonszámon lehet.

Sztársarok

Az almágyi Tóth Ágnesnak régi álma teljesült,
amikor sikerült teljesítenie az első maratoni versenyét, mégpedig az idei kassai Békemaratonon.

Nyáron tartotta esküvőjét, október 19-én
és 20-án pedig Osztraván Giuseppe Verdi
operájában, az Othello címszerepében
debütál Tóbisz Titusz, akivel szülővárosában, Rimaszombatban legközelebb
november 25-én, a Tompa emlékkonferencián találkozhatunk.

Úgy tűnt, az idén
gomba nélkül
maradunk, a száraz
nyár „elriasztotta” a
gombákat is.
A kiadós szeptemberi és októberi
esőzésnek köszönhetően viszont megtelt
az erdő élettel és
gombával, így aki
tehette, egy kis séta
keretében hódolhatott kedvenc időtöltésének,
a gombázásnak, de akinek nem jutott ideje, az
sem maradt gomba nélkül, ugyanis az egyes
hipermarketek előtt válogathatott a főleg
romák által összegyűjtött finomságokból.

Aradszky László
és Papp Sándor
halálára

A napokban két olyan neves egyéniség
is távozott közülünk, akiket tájainkon
is jól ismertünk. Aradszky László a hatvanas évektől meghatározó egyénisége
volt a magyar tánczenének, aki ezen a
vidéken is sűrűn megfordult (nem is
olyan rég még a fülekieket szórakoztatta a Csemadok-bálon), Papp Sándor pedig a Pátria Rádió révén minden
szlovákiai magyar háztartásban otthon
volt.

Aradszky László a napokban töltötte be
83. életévét, s még egy nappal a halála
előtt is koncertezett, sőt novemberben
nagyszabású budapesti fellépésre készült.
1963-ban a Magyar Rádió Tessék választani! könnyűzenei versenyén megosztott
első helyezést nyert Még ide-oda húz a
szív című dalával, míg 1966-ban a az
Isten veled édes Piroskám című dalával
megnyerte a Made in Hungary versenyt.
Ez lett az első aranylemez Magyarországon. S bár a hetvenes években elhallgatott, a nyolcvanas évek közepétől kezdve
ismét hatalmas népszerűségnek örvendett,
sorra jelentek meg a lemezei, s nagy sikerrel koncertezett nemcsak a határon túlon,
hanem Ausztráliában, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában is. Isten
véled édes Piroskám, Pókháló van már az
ablakon, Nemcsak a húszéveseké a világ,
Annál az első ügyetlen csóknál, Valaki hiányzik a táncból – nincs magyar, aki ne
ismerné és ne dúdolná ezeket a dalokat.
(Felvételünkön gömöri rajongóival)
Papp Sándor 1955.
november 2-án született
Érsekújvárott.
1976-ban a pozsonyi
konzervatórium
akkordeon-szakán végzett. 1987–1991-ben
a Comenius Egyetem
bölcsészkarán levelezői szakon újságírást tanult. 1975-től volt
munkatársa a közrádió magyar szerkesztőségének mint annak zenei szerkesztője,
műsorvezetője, szerkesztőségi titkára, végül 15 éven át a főszerkesztője. 1972-től
aktívan közreműködött népművészeti rendezvények szervezésében, előkészítésében, nevéhez kötődik a Tavaszi szél vizet
áraszt népdalverseny szervezése és lebonyolítása. Nyugdíjazásáig a közszolgálati TA SR hírügynökség munkatársaként
dolgozott. A kétezres évek közepén több
országos roma fesztivált is szervezett,
amelyeken a tehetséges felvidéki magyar
anyanyelvű romákat hozta egy színpadra.
jdj, fotó: archív
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„Száll a rege várról várra” történelmi vetélkedő
						 – Szombathy Viktor nyomában
Az elmúlt hétvégén, október 6. és
8. között zajlott Rimaszombatban a Száll a rege várról várra
című történelmi vetélkedő, aminek apropóját Rimaszombat híres szülöttének, Szombathy Viktor születésének 115. és halálának
30. évfordulója adta. A rendezvényen, amit a Lilium Polgári Társulás és a rimaszombati 4. számú
Hatvani István cserkészcsapat
tagjai szerveztek a Bethlen Gábor
Alapnál elnyert pályázatuk jóvoltából, három gimnázium csapata vett részt: a putnoki Gomba
Levente Gimnázium csapata, a
rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium és az Ivan
Krasko Gimnázium diákjai.
A rendezvényt a Lilium Polgári Társulás elnöke, Csúsz Balázs nyitotta
meg a Tompa Mihály Református
Gimnázium dísztermében, majd
Varga Gábor, a rimaszombati cserkészek parancsnoka ismertette a
diákokkal Szombathy Viktor életútját, de megtekinthették Vörös Előd
Pásztorok ösvényén című filmjét is,
fülüket igencsak hegyezve az ízes
beszédű gömöri pásztorok palóc
tájszólásának hallatán. A szombati
napon a résztvevők egy autóbuszos
kiránduláson vettek részt, három
gömöri, valamint nógrádi várat
illetve várromot látogattak meg.
Az interaktív történelemóra ötletét
Szombathy Viktor híres könyve, a
Száll a rege várról várra, szlovákiai vármondákat összegyűjtő köte-

te adta, ezért is lett valójában ez a
rendezvény neve és ezért látogattak
meg a diákok három, a kötetben is
szereplő várat, várromot. Az első
helyszínen, Sajógömörön, B. Kovács István tartott egy nagyon szép,
tartalmas előadást a diákoknak, bemutatva magát Sajógömört, nevezetes épületeit, emlékeit és a hozzá
kapcsolódó meglepő történelmi érdekességeket. A második vár, amit
meglátogattak, Ajnácskő volt, ahol
a várrom tövében Dr. Gaál Lajos
beszélt a résztvevőknek az egykori vár történetéről, valamint a várdomb és a környék tűzhányóinak
eredetéről és keletkezéséről, bemutatva a Cseres hegység és Ajnácskő
természeti szépségeit és kincseit.
A jól megérdemelt ebéd után a diákok meglátogatták a füleki várat,

ahol a vármúzeum idegenvezetője
kalauzolta végig a társaságot, elmesélve Fulkó lovag és a vár gazdag
történetét. A rimaszombati vacsora
után, egy kötetlen beszélgetés keretén belül, Vörös Attila, Szombathy
Viktor fogadott unokája beszélt és
mesélte történeteit a diákoknak
Viktor bácsiról és a rimaszombati
cserkész kezdeteiről.
A történelmi vetélkedőre vasárnap
délelőtt került sor a Tompa Mihály
Református Gimnázium dísztermében, ahol is a diákok kamatoztathatták mindazt a tudást, amit a
szombati napon felhalmoztak és
megtanultak a meglátogatott várakról, Szombathy Viktorról és Hatvani Istvánról, Rimaszombat másik
híres szülöttéről, a helyi cserkész-

csapat névadójáról. A vetélkedő
kreatív kérdéseit és a kincskeresés
ötletét, Rákos Ágota, a rimaszombati Petőfi-ösztöndíjasa dolgozta
ki. Ezek után egy rimaszombati
várostörténeti sétán egymásnak
mutatták be Rimaszombat nevezetességeit, majd megkoszorúzták
Szombathy Viktor emléktábláját, és
végül minden csapat megkereshette
a számára elrejtett kincset a város
egy-egy meghatározott pontján.
Visszaérkezvén a gimnázium dísztermébe a csapatok bemutattak még
egy-egy szabadon választott várat
Szombathy Viktor könyvéből, és
nem maradt más hátra, csak a kiértékelés és a díjátadás. Mindenki
nyertes volt, aki részt vett ezen a
vetélkedőn, ugyanis minden diák
élményekkel gazdagon, sok új információval felvértezve és ajándékokkal megrakva térhetett haza.(Az
Ivan Krasko Gimnáziumot Vaskői
Réka, Hosszúréti László és Pataky
András képviselték, akik első és
második helyezést gyűjtöttek be).
Azt hiszem, bátran kijelenthetjük,
hogy méltón megemlékeztünk városunk híres szülöttéről, Szombathy Viktorról, íróról, műfordítóról,
cserkészről. De ami talán még fontosabb, hogy megismertettük a mai
ifjúsággal, hogy ki is volt Szombathy Viktor és így emléke, munkássága tovább élhet az új nemzedékben. Legyünk büszkék elődeinkre
mindannyian. Jó munkát!
Csúsz Balázs

Tamásfalán és Felsőpokorágyon
is találkoztak a lakosokkal
Az elmúlt hetekben Tamásfalán és Felsőpokorágyon
is találkozott a város vezetése a polgárokkal. Utóbbi
helyen új bizottsági tagokat is választottak.

Az egykori óvoda épületében találkozott Rimaszombat vezetése Tamásfala, Méhes és Kurinc lakóival.
Mintegy ötvenen voltak kíváncsiak a városrész gondjaira, akiket Šimko József polgármester tájékoztatott
a város eredményeiről és az elkövetkező hónapok
terveiről. Elmondta azt is, hogy október közepén
folytatódnak az aszfaltozások (a teljes listát a Gemerské zvestiben olvashatják), ahogy a járdák rendbetétele is. Tamásfalán és a Šmál kapitány utca kerül
leaszfaltozásra, míg a Putra, a Kirejevszki, a Paraszt
és a Šmál kapitány utcákban megújulnak a járdák.
A lakók választhattak a térkő és macskakő közül, akik
az előbbit választották. A polgármester felszólította a
lakókat, osszák meg ügyes-bajos gondjaikat a város
vezetésével, hiszen csak így tudnak segíteni. A Körúti

utca lakóit az zavarta, hogy túl gyorsan közlekednek
a gépkocsik ezen a szakaszon, mások arra panaszkodtak, hogy a Dobšinský utcán, a Diagnosztikai Központ
előtt a füvön parkolnak az autók. Panasz volt
a kutyatartókra is, akik a tamásfalai temetőben sétáltatják kedvenc négylábújukat, de
kerítés hiányában feltűntek a vaddisznók is.
De hiányoznak a szemetes kupák, ahogy az
üveg- és textilgyűjtő is. Šimko József ígéretet
tett arra is, hogy jövőre megújul a járda a Hostinský utcán a Műszaki- Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakközépiskola irányában.
A városrészi bizottság elnöke, Helena
Tóthová
köszönetet
mondott
az
óvoda
tetőszerkezetének lecseréléséért.
Szeptember végén Felsőpokorágyon is összegyűltek a
városrész lakói is, ugyanis a városrészi bizottság teljes
vezetése lemondott. A mintegy negyven jelenlévő
Drahoslava Hrončekovát (ő lett a bizottság elnöke),
Peter Sojkát, Iveta Katonovát (alelnök) és Zdenka Bílikovát (titkár) választotta a megújult bizottságba, akik
a jövő novemberben esedékes helyhatósági választásokig képviseli a városrész képviselőivel együtt a
település érdekeit. Az ülés végén a bizottság előző elnöke, Svetlana Bornayová köszönetet mondott a város
vezetésének az együttműködésért.
Kép és szöveg: amb

Szent László ma is jelenvaló és
inspirál – hangsúlyozta Rimaszombatban tartott előadásában
Gál Péter zamárdi művelődésszervező, Szent László-kutató.
A Szövetség a Közös Célokért
Rimaszombati Területi Irodájának
a közbenjárásával Rimaszombatban két Szent László-kiállítás volt
megtekinthető a Tompa Mihály
Református Gimnáziumban.
A közönség megismerhette a Szent
László életét és az őt ábrázoló
freskókat bemutató képeket. A Roviga Polgári Társulás és a TMRG
Szülői Szövetségének a szervezésében létrejött kiállítást október
9-én Gál Péter nyitotta meg, majd
előadást tartott a diákoknak.
Pósa Homoly Erzsébet felvétele
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Az elmúlt hetekben Rimaszombat mellett a régió több települése is reflektorfénybe került, Tornalján Városnapokat rendeztek, Losoncon Varnus
Xavér adott koncertet és megnyitották a városi múzeumot, de zajlott az élet a Baranta völgyben, ahogy Várhosszúréten és Sajószentkirályon is.

Október elsejétől Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ lett a
hivatalos neve a település könyvtárát és ifjúsági moziját is felölelő művelődési központnak. Tompa Mihály 1846-48 között Bejében, a közigazgatásilag
ma Tornaljához tartozó községben volt lelkipásztor, ahol ugyan egy emléktábla őrzi emlékét a templom falán, de eddig a városban nem emlékeztetett
rá semmi. A művelődési központ előcsarnokában a szepsi Lukács János
szobrász és a hanvai László Ottó iparműves készítette dombormű leleplezésére a Tornaljai Városnapok keretében került sor. A dombormű felavatása
után ünnepi testületi ülésre került sor, amelyen átadták Tornalja Város
Díjait is. Elismerésben részesült Fazekas Ágnes református lelkipásztor,
Győrfi Erika, valamint a német tulajdonú Himolla vállalat. Polgármesteri
díjban részesült Rákai Gábor katolikus plébános, Ištván Marcel evangélikus lelkész és Hunyadi Péter, a Petőfi-program tavalyi ösztöndíjasa. Tompa
Mihályra emlékeztek a Rákóczi Magyar Házban is.

A pozsonyi székhelyű Carissimi nonprofit alap 15 évvel ezelőtti megalakulásáról Füleken egy hangulatos, bensőséges ünnepségen emlékeztek meg
október 8-án a Carissimi füleki kurátorának, Zupko Máriának kezdeményezésére. A tizenöt éves Carissimit Agócs Attila, a város polgármestere
köszöntötte, aki kiemelte, hogy Zupko Mária hosszú évek óta összekötő
kapocs a Carissimi és a város önkormányzata között. Sok évtizede sérült
gyermekek segítője gyógypedagógusként, szakpolitikusként, és ma is a
sérült gyermekekről gondoskodó családok érdekében tevékenykedik a
Carissimi kuratóriumában és a városi önkormányzat szakbizottságának
tagjaként. A városi önkormányzat szociális és egészségügyi bizottsága és a
városi művelődési központ társrendezésében először képzőművészeti alkotásokból nyílt kiállítás a kultúrház bábtermében. A rajzokat, kis emléktárgyakat sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek készítették.
A kultúrház nagyszínpadán bemutatott ünnepi műsor vezérfonala pedig
az volt, hogy Fülek város egészséges gyerekei énekes, táncos, zenés műsort adtak, amelyre meghívták a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő
családokat. Fülek valamennyi oktatási intézménye bemutatkozott egy-egy
műsorszámmal, eljöttek a tanulókat betanító pedagógusok is.

Losoncon az elmúlt hetekben több fontos rendezvényre is sor került.
A városi hivatal egykori, teljesen felújított épületében városi múzeumot
nyitottak, míg a zsinagógában a világhírű orgonaművész, Varnus Xavér
adott felejthetetlen koncertet Barnkopf Balázs, Elischer Balázs és Fazekas Bence közreműködésével. S ismét losonci siker született a Poviedka
országos novellapályázaton is, amelyen Jakub Zaťovič győzött Elbeszélés
a kutyákról című írásával. Pár éve ezen a versenyen tűnt fel Peter W.
Balko is.

Sajószentkirályon tartották a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar
újszülötteket megszólító új programjának, a Gólyahír Programnak a nyitórendezvényét. A Rákóczi Szövetség rimaszombati és tornaljai szervezetei, a
Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája Sajószentkirály
község önkormányzatával, óvodájával, valamint a református egyházközséggel együttműködve szervezte meg a program gömöri nyitórendezvényét
a település református templomában. A Gólyahír a Rákóczi Szövetség a
határon túli magyar újszülötteket megszólító új programja, amely a Beiratkozási Program eleme. A Rákóczi Szövetség a Gólyahír Programot 2017
májusától azokra a területekre terjesztette ki, ahol a Beiratkozási Programja jelenleg is működik. A támogatást olyan magyar családok kapják meg,
akiknek gyermekük született 2017 folyamán.
Szeptember
23-án Várhos�szúréten az 1944
végén és 1945
elején zajló
harcok során
elesett és a
római katolikus
templomkertben
eltemetett 110120 ismert és ismeretlen magyar
katona emlékére avattak emlékművet. A szűnni nem akaró eső ellenére több
százan vettek részt a megemlékezésen, és rótták le tiszteletünket az elesett
hősök előtt.
Összeállította: jdj, fotó: Puntigán József, Majoros Jácint és a szervezők
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Tompa Mihály kései üzenete hálás utókorához Rigó László tolmácsolásában
Szeptember
28-án, Tompa
Mihály születésének
200.
évfordulóján
ünnepélyes keretek
között
adták át a felújított Tompa
teret, amelynek keretében Tompa
Mihály 1902-ben felállított, Holló Barnabás által megálmodott
szobra is visszakerült eredeti helyére. Ez alkalomból Rigó László
alpolgármester a költő bőrébe
bújva idézte meg annak életét,
számot adva utókoráról is.
„Mi lelt megint//Szivem, te nyugtalan?//Ezer bajom//Van véled untalan!//Könnyű
neked,//Könnyű
kötődni benn;//Künn a világ//Koránsem úgy megyen!” – írja Tompa
Mihály, aki ma így szólna önökhöz,
így szólna hozzátok!
Igen, 200 évvel ezelőtt születtem itt
Rimaszombatban. Engedjék meg
nekem és talán nem azért, mintha
ezt korom megkívánná, és nem is
azért, hogy csupán csak egy kötelességnek tegyek eleget, hanem
azért, hogy mély tisztelettel és
hálámmal köszönjem meg, hogy
visszakerülhettem eredeti helyemre. Ezért talán engedtessék meg
nekem, hogy ez ünnepi alkalomból
jelen időben szóljak önökhöz, szóljak hozzátok.
1817 szeptember 28-án láttam meg
a napvilágot e gyönyörű városban,
Gömör vármegye székhelyén, itt
Rimaszombatban. Apám – ugyancsak Mihály –, csizmadia mesterként került szülővárosomba, ahol
feleségül vette édesanyámat, Bárdos Zsuzsannát. Ennek a házasságnak az áldásából születtem, de
sajnos édesanyám korán elhunyt,
apám pedig nem igazán szentelt
rám figyelmet. Ezután apai nagyapámhoz kerültem Igricire, ahol
gyermekkoromat töltöttem, ezen
a változatos és minden szépséggel
megáldott helyen, és itt ivódott belém és lelkivilágomba a természet
szépségei iránt való rendkívüli fogékonyság. Itt végeztem elemi iskolai tanulmányaimat. 1838-tól 1844ig Sárospatakon folytattam felsőbb
fokú tanulmányaimat, bölcsészetet, jogot és teológiát tanultam.
1847-ben ismerkedtem meg Petőfi
Sándorral, majd Arany Jánossal,
mely találkozás emlékét őrzi mindhármunk költői megmérettetése
és versenye, melyet – teljes őszinteséggel és férfiasan állíthatok –,
megérdemelten Arany János (Toldi) nyerte meg, hisz irodalmunkban

nem mindennap írattatik ily remekmű.
Részt vettem a szabadságharcban, amely azonban elbukott, s az
országos gyász lelkem mélyéig
megrendített, és ezért igyekeztem
költeményeimben hangot adni a
bánatnak, a sajgó fájdalomnak, a
harci mámornak, és talán ekkor, az
önkényuralom éveiben bontakozott ki patrióta költészetem a maga
erejében és hatásában. Ekkor írtam
hazafias allegóriáimat, amelyekben
a magam képekben gondolkozó,
szimbolizáló szemléletem módja
szerint igyekeztem szólni a nemzetemhez és más nemzetekhez is,
kifejezve gyászunkat, és így talán
erőt, bizalmat, reményt csepegtetve
az osztrák uralom elnyomó hatalma
ellen az emberek szívébe. Lelki világom szomorú volt, amit még az is
fokozott, és még megrendítőbb hatással volt rám, hogy második, már
öt évet megélt fiamnak halálát is túl
kellett vészelnem. Lelkemnek ez a
sebe sohasem gyógyult be. Mindezen események, úgy gondolom,
érzési világomra kihatással voltak,
és költészetem, írásaim mindezek
hatása alá kerültek. Érzéseim szerint egyre tartalmasabbá, nemesebbé, szívhez szólóbbá vált a képzelet
és érzés szövetsége, a hazafi- és az
egyéni érzés egysége, a gondolat és
forma összehatása talán ekkor vált
szellememben a legteljesebbé.
1852-ben Kelemérről Hanvára hívtak meg református lelkésznek, s
családomra való tekintettel elfogadtam ennek az állásnak a betöltését. Itt maradtam aztán halálomig,

ahol síromban végső és örök nyugalomba helyeztek. 1864 vége felé
úgy éreztem, hogy testi erőmben
megrendültem. Hiába az orvosok
tanácsa, segélye, gyógyszer, fürdő:
a testi erőm folyvást hanyatlott, kedélyem mindig jobban elkeseredett,
lelki egyensúlyom mind kevesebbszer tért vissza. Az utolsó télen
írt leveleimben sorra elbúcsúztam
barátaimtól. 1868 július 29-én elhagyott eszméletem, majd másnap,
július 30-án a délutáni órákban
Hanván a mindenható magához
szólított.
Álló szobromat, melyet Holló Barnabás készített, Rimaszombat városában 1902. június 4-én leplezték
le. 1946-ban azonban szobromat
ledöntötték, majd 11 év után újra
felállították, igaz nem az eredeti
helyére, hanem talán egy kicsit eldugva, a rimaszombati városkertbe.
1994-ben szobromat áthelyezték
ide, erre a térre, de még mindig
nem arra a helyre, ahová 1902-ben
kerültem. Nem panaszkodom, jól
éreztem magam mindenhol, hisz
szülővárosomban lehettem, és még
talán a sors is kegyes volt hozzám
hogy megőrzött eredeti állapotomban, de azért csalódottnak éreztem magam, és gondolataimban a
következő megfontolások fogalmazódtak meg: „Mikor életedbe
lassan belefáradsz,//Mikor hited
gyöngül, sőt ellene támadsz,//Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved,
sem erőd,//Mikor lázad benned,
hogy tagadd meg Őt…//
Ó, Lélek, ne csüggedj!//Ne egyezz
bele!//Nézz fel a magasba, s hívd

Istenedet://Uram! Segíts!, s bocsásd meg a vétkeinket!”
Az Úr mint református lelkészt
meghallgatott, de most térjünk vis�sza napjainkba, ebbe a rohanó, hel�lyel-hellyel gazdasági nehézségekkel is küszködő anyagi világunkba.
Hagy köszönjem meg, hogy nem
feledkeztek meg rólam, és itt e helyen, ahová eredetileg szánt a sors,
újra visszakerülhettem és újra itt őrködhetem és figyelhetem az annak
idején számomra kimért és felavatott helyemen, nemcsak Rimaszombat, hanem az ideérkező gömöriek,
itthoni és külföldi látogatók minden
mozzanatát nemzetiségi, vallási és
etnikai hovatartozás megkülönböztetése nélkül. Engedjék meg nekem
ebből az alkalomból, hogy köszönetet mondjak elsősorban Rimaszombat város polgármesterének,
önkormányzatának, a restaurálóknak, és mindazoknak, akik szellemi
erejükkel, odaadásukkal és fáradhatatlan munkásságukkal megajándékoztak ezzel a tisztességgel,
amelyet nagyra becsülök, és szívemet örömmel tölti el. Büszkeséggel
tölt el, hogy nevemet viseli Rimaszombat két iskolai intézménye, és
nevet adhattam egy országos vers
és prózamondó versenynek is.
Végezetül már valójában nincs is
más kötelességem, mint az, hogy
hálával megköszönve újra itt lehetek, tisztelegve szülővárosomnak,
az itt élőknek, kívánva és kérve
isten áldásával, s ígérem, vigyázni
fogok rátok.
Fotó: gecse
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Kiadványok Gömörből és Nógrádból

Bár a szlovákiai magyar központi könyvkiadás halott, azért a régió szerzői – ha sokan saját kiadásban is –, folyamatosan jelennek meg a gömöri
és nógrádi könyvpiacon. A napokban vehettük kézbe Körtvélyessy György, Farkas Ottó, Danyi Zoltán, Szajkó Béla és B. Kovács István köteteit, ahogy a Rimaszombatot régi képeslapok által megidéző 2018-as falinaptárt s a Szlovákiát légi felvételeken bemutató sorozat újabb darabját
(Nógrád madártávlatból) is.

A Rimaszécsről elszármazott
Körtvélyessy György édesapja visszaemlékezései alapján írta
meg a Zúg a Rima című regényét,
amely a XX. század elejének rimaszécsi mezővárosi világát, az édesapa gyerek- és kamaszkorát idézi
meg, s ennek most már a folytatását is elolvashatjuk.
Farkas Ottó is
a második kötetével jelentkezett az idén. Az
Élet írta történetek sorozat ban
előbb az 1947es kitelepítések
szörnyű időszakát idézte meg, a sorozat most
megjelent új darabjának (Az iglói
levél) hősei szintén egyszerű emberek, akik bár különböző korokban éltek, életük nem volt mentes
a gondoktól, bajoktól, tragédiáktól. Sodródtak az árral, küzdöttek
a saját boldogulásukért, olykor
az életükért; egyben azonban valamennyiük sorsa megegyezik:
vert helyzetekből is mindig talpra
tudtak állni, bizonyítva, hogy az
emberi leleményesség határtalan.
Amennyi történet, annyi öröm, bánat, izgalom és romantika található a kötetben, amely nem csupán
szórakoztató olvasmány, hanem
értékes kordokumentum is.
(A kötet címadó írását 13. számunkban olvashatták.)
A Nikolas Polgári Társulás gondozásában jelent
meg a Városi
Hivatal munkatársának, a gesztetei Danyi Zoltánnak az első
verseskötete,
Életem versei címmel. A kötetet
Juhász Dósa János szerkesztette, a
kötet borítóját és az illusztrációkat
Puporka Zsolt tervezte, a grafikai
szerkesztés Lovas Róbert munká-

Fotó: Mede Géza

ja. „Nem világmegváltó költészet
az övé, csak csodateremtő. A saját,
személyes csodáé. Danyi Zoltán
túl az élete delén, csak saját és családtagjai épülésére kezdett el verseket írni, ahogy saját és családtagjai épülésére döntött úgy, hogy
magasabb szintre lép, s kihozza
magából a maximumot. Nem sokan képesek erre, főleg nem abban a közegben, ahonnan ő jött, a
gesztetei cigánysorról. De idejében ráébredt, s már ezt adta tovább
a gyerekeinek is, hogy mégiscsak
lehet és érdemes is a hagyományokat megtartva, de kitörni az
elmúlt századok által bilincsbe
zárt létformából. »Nem mindenki
életében//vannak csodák« – írja
A csoda című versében, de egy pillanatnyi kétséget sem hagy afelől,
hogy az ő élete tele van csodákkal,
mégpedig csupa-csupa földi csodával, amelyet úgy hívunk, hogy
szeretet” – írja a kötet előszavában
a szerkesztő, Juhász Dósa János.
Két kötettel is
jelentkezett az
ősz folyamán
B. Kovács István, aki a Tompa Mihály emlékét megidéző
Lant és biblia
című reprezentatív breviárium mellett A Szent
László legenda szóban és képekben című kötetet is jegyzi. A középkori templomainkban látható,
ún. Szent László-legendát, krónikáink szövege alapján, az országba betörő kunokkal vívott 1068.
évi kerlési/cserhalmi csatával
szokás kapcsolatba hozni. E szerint: Szent László király üldözőbe

veszi a keresztény leányt elrabló
kunt, megvív vele, s a leány segítségével legyőzi. Közelünkben a
rimabányai és karaszkói templomban látható ez a falkép-ciklus, de
szinte bizonyos, hogy a 18. század
utolsó harmadában elbontott rimaszombati templomban is megvolt.
Egy évszázada él a sejtés, hogy a
legenda az elveszettnek hitt magyar hősepika emlékét őrzi! Noha
az elmúlt évszázad alatt a sejtés
már-már bizonyossággá szilárdult,
a legenda a legutóbbi időkig megőrizte titkát. A múlt idő használatát az indokolja, hogy Gömörből,
Rimaszécsből előkerült a szinte
teljes szövegváltozat, amely a
legendát is megvilágítja. Ezt az
egyedülálló anyagot B. Kovács
István tavaly karácsonyra megjelent könyvében (Világ Vitéze.
Magyar hősepika) adta közre. Tanulmányában mindezt részletekbe
menően kifejtette, megcáfolva azt
a két évszázad óta belénk idegződött vélekedést, hogy a honfoglalás előtti magyar hősepika
elveszett volna. Bebizonyította
azt is, hogy a középkori Szent
László-legenda ennek a pogány
hősepikának keresztény köntösbe
bújtatott változata. Ezt a témát tárgyalja a jelen könyv is. A bevezető tanulmányt („Világ-Szépségë,
majd akit ő kiválaszt, azé’ lësz!”)
B. Kovács István írta, aki egyben
a könyv szerkesztője is, a falképek fotóit pedig Móser Zoltán készítette. A templomi falképekről
készült színes felvételeken kívül
tartalmazza a kötet a legendának a
középkori krónikáinkban és egyéb
korabeli emlékeken fennmaradt
feljegyzéseit és ábrázolásait, valamint a fellelhető párhuzamokat
is. A rimaszombati székhelyű Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület
gondozásában megjelent könyv
kiadását a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatta.
Második helytörténeti kötetét
jelentette meg
a minap a tornaljai Szajkó
Béla, aki a helyi futball 100
éves
történetét feldolgozó
munkája után a kisváros egykori
kulturális életét veszi górcső alá.

A mintegy száz évet feldolgozó,
képekkel gazdagon illusztrált, kétnyelvű kötet elő Kovács Magda
írt előszót, aki a könyvet azoknak
ajánlja, akik vallják, hogy a jövő a
múltban gyökeredzik. „Ez a nagy
igényességgel elkészített munka nem öncélú múltidézés, vagy
szentimentális merengés a letűnt
idők felett, hanem értékmentés,
értékátadás. Egyfajta küldetés-teljesítés, hogy ne mondjam, kötelező gesztus részünkről az utánunk
jövők felé. Megörökítése egy egymás tiszteletére, megbecsülésére
épült emberközeli világnak” – írja
a kötetről Kovács Magda író, Szajkó Béla egykori osztálytársa.
A
CraniumPrint
gondozásában látott
napvilágot a Rimaszombat régen című 2018as naptár, amely
régi képeslapok
által idézi meg
az egykori gömöri megyeszékhelyt.
A képeket Laczkó Gábor és Kerényi Éva válogatta, amelyek között
megtalálható a városról készült
legrégebbi, 1898-as felvétel is.
A naptár falra akaszthatós és asztali változatban is beszerezhető.

A Szlovákia madártávlatból
című sorozatban (amelyet a CBS
Kiadó gondoz) Gömör után már
Nógrád is megjelent légi felvételeken Milan Paprčka, Richard
Šlacký és Adriana Drugová összeállításában. A címlapon a nemrég
felújított gácsi kastélyt láthatjuk,
de természetesen Nógrád szlovák
és magyar települései, így Fülek és
Losonc, ahogy Somoskő is megelevenedik egy-egy „légifelvételnek” köszönhetően. A kötet végén
szlovák, magyar és angol nyelven
a Nógrád szlovákiai részén található települések többségének rövid „életrajzát” is elolvashatjuk.
Összeállította: jdj
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Fotó: Orosz Örs
A szlovákiai magyar kisebbség kulturális szervezeteinek választó közgyűlésén, október 13-án szavaztak a Kisebbségi Kulturális Alap szakmai tanácsának tagjaira. Az öt-öt tagból álló három bizottságba összesen kilenc
főt választottak meg, a további hat személyt a KKA igazgatója jelöli ki.
Az alap 2018 januártól kezd dolgozni. Az első pályázatok várhatóan
decemberben jelennek meg. Az A szakbizottság tagjai a közoktatás, a
kultúra és a tudomány területén fejtik majd ki tevékenységüket. A szavazás alapján Zsélyi Katalin, Hornyák István és Szabó Csilla került be a
bizottságba. A B kategóriában (kiadói tevékenység, sajtó) Csanda Gábor,
Sidó Árpád és Molnár Anna dönt majd a támogatásokról. A C szakmai
bizottságba (művészet, színházi és zenei élet) Hégli Dusánt, Lakatos
Róbertet és Czibula Csabát választották.

Országos képzőművészeti versenyt nyertek a Ragyolci Alapiskola diákjai
júniusban, amelynek díjátadására a napokban került sor Pozsonyban, a
kulturális minisztériumban. A győztes pályamű Mária Teréziát ábrázolja a
tróntermében, magyar, német és szlovák urak társaságában. A képzőművészeti verseny a Slovensko – krajina v srdci Európy (Szlovákia – egy ország
Európa szívében) elnevezést viselte, s nemzetközi jellege volt.
„A mi volt kilencedikeseink a plasztika kategóriában versenyeztek, s Mária
Terézia születésének 300 évfordulója alkalmából kasírozással készítették
a bábokat, kategóriájuk első helyezését nyerték, s nagyon büszke vagyok
rájuk” – számolt be a versenyről György Henrietta tanárnő. Balázs Vivien
jelenleg a Füleki Gimnázium, Balázs Tünde a Losonci Pedagógiai
Középiskola, Galamb Krisztián és Maksi Veronika, a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia tanulója.

Október 26.:

Módszertani nap
a dzsessz jegyében
A rimaszombati Művészeti
Alapiskola október 26-án,
csütörtökön 09.00 órától az
iskola nagytermében módszertani napot tart, amelynek
témája a dzsesszzene lesz.
Előadást tart Farkas Árpád,
aki 13.00 órától kvartettjével
koncert keretében is bemutatkozik.

Ajnácskőn nemcsak a kopjafa előtt tisztelegtek az aradi vértanúk előtt,
hanem a templom falán emléktáblát is avattak Gróf hernádvécsei és
hajnácskői Vécsey Károly aradi vértanú emlékére.

Tisztelt választópolgár!
November 4-én megyei választások lesznek. Kérem, hogy
tiszteljen meg bizalmával, és a lehetséges hat jelölt között válassza

30. Mede Géza, Ing.

				
				
független képviselő-jelöltet is.
						
Újbástról (Medvesalja)
A munkanélküliség mértéke a járásunkban 25%, messze
a legrosszabb Szlovákiában. Ez történelmi gyalázat.
Amit tudok Önöknek adni a javulás érdekében, az a tapasztalatom, és három dolog: munka, munka, munka.
Köszönöm szépen.
GH-68/17
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Kresnye András bécsi képeslapjai

„Még mindig
úgy gondolok
Bécsre, mint
az egyetlen
városra, ahol
élni tudtam
volna.
Látom utcáit,
hallom tájszólását, emlékszem nevetésére, fülemben cseng dallama”
– ezeket a sorokat Márai Sándor
vetette papírra álmai városáról,
Bécsről. Két évvel ezelőtt Kresnye
András is találkozott ezzel a Duna-parti világvárossal, s ha már
ott járt, akkor meg is örökítette
a város nevezetességeit, a hangulatát.
Bécs ezer szállal kötődik hozzánk,
magyarokhoz. Igaz, nem mindig pozitív értelemben, hisz a Habsburgok
nemcsak örömet, hanem oly sok bánatot is okoztak nekünk az évszázadok folyamán. Mohács, Világos, Trianon – de ma már, lassan száz évvel
túl az Osztrák-Magyar Monarchia
végóráján, Bécs ismét a kedvesebbik arcát mutatja, s ne tagadjuk Bécs
csodaszép város. S ezt a titokzatos

szépséget látta meg benne Kresnye
András is, aki immár második kiállítását nyitja meg ezen falak között.
De aki nem találkozott volna még
vele – szóljunk pár szót az alkotóról,
aki 1997 május negyedikén született Rimaszombatban, de születése
óta Nagybalogon él. Tavaly szerzett
inaslevelet a rimaszombati Magán
Szakközépiskola fodrász szakán, s
az idei tanévben érettségizik Tornalján. Több száz fotója kering a közösségi oldalakon, s első közös kiállítása után (amely Nők a tájban címmel

Október 21.:
Harmadszor rendeznek
nótaestet Balogfalán
Október 21-én, szombaton harmadik alkalommal rendeznek nótaestet
Balogfalánnevesnótaénekesek közreműködésével.
Az est a helyi kultúrházban 16.00 órától kezdődik, a belépés ingyenes.
A helyi Fürtöcskék as�szonykórus mellett fellép
Lőrincz Roland, Básti
János, Rigó Alojz, Szitás
Ida és Várady Ivett, az énekeseket Botos Béla Bumbi és zenekara kíséri.

Október 28.:
Szombati
táncparkett

A Sorima Polgári Társulás mellett
működő Impulz Táncklub, a rimaszombati Városi Művelődési Központ
és a losonci Dance attack október 28án, szombaton 10.00 órától a Városi
Művelődési Központ esztrádtermében ismét megrendezi a Szombati
táncparkett elnevezésű táncversenyét.
A verseny egész nap zajlik, a belépő 6€
(gyerekeknek és nyugdíjasoknak 3 €).

került megrendezésre a Gömöri Fotóklub galériájában Micsuda Andrással és Mihályi Szabolccsal) tavaly a Városháza Galériájában első
önálló kiállításával (Bangyó fele) jelentkezett, amelyben kedvenc képeit
válogatta össze. „Kresnye András
nagyon érzékeny fiatalember, valószínűleg ezért is fontosak számára
az érzések megjelenítése is a képein,
legyen az portré vagy tájkép. Harmónia, csendes öröm, szomorkás
nosztalgia – ezek emelik ki a képeit
a mindennapok kliséiből, s adnak

nekik különös ünnepi hangulatot” –
írja róla méltatója, Marta Hlušíková
írónő.
Kresnye András két éve járt először egyik ismerősénél látogatóban
Bécsben, s annyira elvarázsolta őt
Ausztria fővárosa, hogy többször is
visszatért oda, hogy fényképezőgépével megörökítse Közép-Európa
egykori központját. A Városháza
Galériájában mintegy harminc bécsi képeslapot állít ki, amelyekkel
egyértelműen üzeni mindannyiunknak, főleg azoknak, akik még nem
jártak az Osztrák-Magyar Monarchia egykori központjában: irány
Bécs.
A kiállításra meghívást kapott Michael Häupl bécsi főpolgármester
is, aki ugyan személyesen nem tudta
tiszteletét tenni, de levélben köszöntötte a gömörieket, a város lakóit, s
nem utolsósorban az ifjú fotográfust.
A megnyitón Juhász Dósa János
méltatta Kresnye András tárlatát,
amelyet bécsi hegedűmuzsikával tett
még hangulatosabbá Botos Renátó.
Kresnye András kiállítása november végéig tekinthető meg a Városháza Galériájában.
jdj, fotó: gecse

Október 21-22.:
Dalföld és Harmónia királynő
Mária Podhradská
és Richard Čanaky ötlete alapján,
Stanislav
Palúch
zenéjével készült el
a legújabb szlovák
mesemusical, mégpedig Diana Novotná
rendezésében.
A film egyik főszerepét a kálosai származású Varga Anikó
alakítja.
A történet egy mesebeli országban, Dalföldön játszódik, ahol
a jószívű Harmónia
királynő uralkodik,
akinek elsődleges feladata, hogy az ének,
a jókedv és a remek
hangulat egy percre
se hagyjon alább. Törekvései ellenére Dalföld lakói mégis sutba
dobják a hangszereket, a dal elhalkul, s az országon úrrá lesz a rosszkedv.
Harmónia királynő ezért messzi földről hív segítséget, hogy országába vis�szatérjen a dal és a jókedv. Az új szlovák mesemusicalt – amelynek főszerepeiben Mária Podhradskával, Richard Čanakyval, Anna Kachutovával, ifj.
Marián Labudával, Ady Hajduval, Ivan Vojtekkel, Štefan Skrúcanýval és
Varga Anikóval találkozhatunk –, 21-én és 22-én (szombaton és vasárnap)
nézhetjük meg 17.00 órai kezdettel.

Gömöri Hírlap

Veréb András
Rácz Vityo, aki majdnem egyetemista lett
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(egy „sokáig” fejlődéstörténet)

„Képtelen vagy tanulni abból,
amit az elmúlt években átéltél. De
hangsúlyozom, a te dolgod. Menj
csak nyugodtan fejjel a falnak, de
én utoljára figyelmeztetlek, kön�nyebb lesz a haverodnak elvégezni
az egyetemet, mint eljutni odáig.
Hiába vették fel felvételi nélkül,
a seregből képtelen lesz kitörni”
– mondja Zoli, de Sándor már eldöntötte, ha beledöglik is, akkor is
megmutatja, igenis van kiút, s Vityoval be is bizonyítja, hogy ezt az
utat lehetséges végigjárni.

„Az asszimiláció Fülek városát is elérte! Magyar nagyapa és nagymama
a kisunokájával szlovákul beszél!
Gratula. Kérdezem tőlük, mikor indul a vonat Feledre, s azt mondják:
»Nevieme po maďarsky, vagyis
nem tudunk magyarul«” – Sándor
véletlenül találta ezt a feljegyzést az
egyik közösségi hálón megosztva az
egyik ismerőse oldalán, s el is ment
volna mellette, ha nem figyel fel a
furcsa névre: Rácz Vityo. Félig roma
(legalábbis a Rácz nevet errefelé kizárólag roma családok viselik), s Vityo – ez viszont egy igazi szláv név.
S valaki ezen a néven magyarkodik?
Rákattint az oldalára, majd felhívja a
faluban élő volt osztálytársát. Ki ez
az ember, aki ilyen néven magyarkodik, mégpedig meglehetősen jó
helyesírással. „Jobb, ha elfelejted”
– mondja az, „egy értelmes, de ös�szeférhetetlen ember, szinte alig áll
vele szóba valaki a faluban” – jön a
válasz. Egy misét talán mégis megér, legalábbis egy cikket – gondolja
Sándor, s ráír a fiatalemberre.
Kiderül, Vityo félárva gyerek, az
apját két éve veszítette el, s egy
öccse van még otthon, a többiek
már kirepültek a családi fészek
melegéből. Szülei romák, de amíg
apja magyar, addig az anyja cseh
anyanyelvű, valamikor a katonaság idején találkoztak, s az alkalmi
kapcsolatból házasság és sok-sok
gyerek lett. S a nyelvek kavalkádja
nem jelentett akadályt a családban, a
feleség – magyar falu lévén – megtanulta a számára meglehetősen
szokatlan nyelvet, de ahhoz ragasz-

kodott, hogy a gyerekei, ha nem is
cseh, de legalább szlovák iskolába
járjanak. De hiába a szlovák iskola,
Vityot kiskorában megbabonázta a
piros-fehér-zöld varázsa, s amíg a
többiek iskola után a labdát rúgták
vagy pár évvel később már a lányokat kergették, ő otthon az egyik ismerősétől kapott magyar helyesírási
szótárt bújta, s megtanult magyarul
írni és olvasni is. Az iskola viszont
különösebben nem érdekelte, csak
a történelem, az irodalom és a földrajz, a többi tantárgyból épp csak
elvánszorgott a kilencedikig. Nem
izgatta a középiskola sem, de apja
unszolására azért mégis csak beiratkozott egy szakközépbe, egy évet
csak kibír, s ezzel letelik a kötelező
iskolalátogatás – gondolta. „Olyan
országban élünk, ahol az iskola/
érettségi értéktelenné válik. Ilyen
tempóval nem kell az iskola se!” –
mondogatta otthon, de miután az
apja váratlanul, a kezei között meghalt, úgy gondolta, legalább a neki
tett ígéretét megtartja. Be is fejezte,
de mivel semmilyen jól kereső munka nem kecsegtette, s az iskolához
járt az árvasági segély, egy merész
húzással úgy döntött, leérettségizik
magyarul is. Fel is vették, s ekkor
jött a képbe Sándor, akivel egy borozóban találkozott.
„Szerettem volna én is annak idején
ilyen lehetőséget kapni, mint Vityo,
de higgye el, még mindig belevágnék, kétgyerekes családapaként is.
Azt gondoltam, hogy sok minden
változni fog általa itt a faluban,
legalább példát mutathatott volna
a többieknek, hogy miben rejlik az
értelem. Jobbik esetben vissza fogja még sírni, s átkozni fogja magát
azért, amit tett” – mondja két féldeci
között Gábor Sándornak, aki még
mindig képtelen feldolgozni a történteket. Miután megismerkedtek,
Sándor a fejébe vette, hogy kihozza a maximumot a fiúból. S eleinte
úgy tűnt, hogy nincs is nehéz dolga,
Vityo ugyanis falta a könyveket, de
megjárták a környező országokat is.
Sándor boldog volt, mert a fiú úriemberként viselkedett, s mivel nem
volt saját gyereke, a fiaként bánt
vele.
Legszebb délutáni álmából verte fel
a telefon, s ugyancsak meglepődött,
hogy Zoli hívta. „Olvastad a közösségi hálón, hogy egy mocskos
tolvaj vagy?” – kérdezte izgatottan,
de Sándornak fogalma sem volt,
hogy Zoli miről beszél. „Előbb írta

ki Vityo, hogy elloptad a telefonját,
s egy mocskos tolvaj vagy”. Sándor
bekapcsolta a gépet, ahol a bejelentés alatt már ott állt egy általa nem
ismert, bizonyos Slavomíra üzenete
is, aki elnézést kért Sándortól, mivel
Vityo, az unokatestvére, ha ittas,
akkor nem tudja, mit beszél. „Ne
haragudjon Sándor bácsi, hogy így
ismeretlenül zaklatom, nagyon rendes gyerek ő, csak néha átkattan az
agyában valami, s olyankor rá sem
lehet ismerni.” „Mondtam neked
ugye, hogy kutyából nem lesz szalonna” – hallotta még Zoli hangját
a telefonban, de inkább bevett két
nyugtatót, s magára húzta a takarót.
Nem értette, de nem is akarta érteni
a történteket. Csak arra emlékezett,
hogy egy szülinapi buliban voltak,
s mivel Vityo már becsiccsentett,
felvette a földről az okostelefonját,
s hazavitte. Most is ott volt az asztalán.
„Sándor, bocsáss meg, de soha többé nem fordul elő” – olvasta másnap reggel az üzenetet az oldalán,
s bár nem volt könnyű, napirendre
tért a dolgok fölött. Az elkövetkező hónapok a felkészülés jegyében
teltek, Vityot felvették az egyetemre, mégpedig magyar és történelem
szakra, s miután a középiskolában
átvette az év végi bizonyítványát,
az osztályfőnöke meghatódva búcsúztatta. „Te leszel az első roma
a faluban, akinek diplomája lesz, s
akkor majd büszkén mehetsz végig
a seregben, ahol a tanulás ma még
nem érték” – mondta az osztálytársai előtt. „Sándor, most írták, hogy
még be kell fizetni a gólyatáborba,
de jó lenne egy laptop is” – írta a
barátjának, aki csak annyit kért tőle,
hogy járjon be néha hozzá segíteni,
s akkor meglesz minden. „Ha már
elkezdtük, végigmegyünk az úton”
– s büszkén mutatta be mindenkinek a fiút, aki első nap még bejött,
de aztán napokig otthon maradt. „Ne
haragudj Sándor, de a nővéremmel
mentünk vásárolni, meg a barátnőm
se engedett el” – írta, „de holnap
már bemegyek, s elvihetnél Betlérbe, mert meg akarom nézni, hol is
forgatták az 1890-et.” S ha már arra
jártak, Rozsnyón összeismerkedtek
Gézával is, aki épp a nyáron fejezte
be ugyanazt az egyetemet a barátnőjével. „Mindketten romák vagyunk,
s a volt gimnáziumi osztályfőnököm
csak akkor hitte el, hogy a nyomdokaiba léptem, amikor a kezébe vette
a diplomámat” – mesélte szinte már
nagyképűen Vityonak, akit lelkesen

biztattak, nem is csak a diploma miatt, de az öt felejthetetlen év miatt
érdemes belevágni. „Ne tudd meg,
milyen büszkeség végigmenni most
a falusi cigánysoron, hisz Csáky Pálnak köszönhetően még Brüsszelt is
megjártam” – s látni rajta, a büszkeségtől majd lefordul a székről.
„Ne haragudj Sándor, de úgy döntöttem, hogy mégsem megyek egyetemre. Anyám beteg, s nálunk mások a törvények, mint nálatok. Én
nem hagyhatom itt anyámat” – jött
az üzenet két nappal az indulás előtt.
Most mi van? Sándor csak nézett
mint a moziban a huszadik reklám
után, s azonnal tárcsázta az anyját.
„Hallom, hogy súlyos beteg, s ezért
Vityo nem mehet egyetemre” – kezdi a telefonban, de jön is a csattanós
válasz: „Semmi bajom nincs, egyszerűen meggondolta magát. De rám
ne hivatkozzon az a kis mocsok” – s
még percekig hallgatja a mind erőteljesebb káromkodást. „Alig vártuk, hogy végre egyetemre menjen,
még a nővére is könyörgött neki. De
a szomszédék lánya elvette az eszét,
az apja meg foroghat a sírjában…”
Sándor nagyjából eddig hallotta az
egyre dühösebb szóáradatot, s csak
annyit válaszolt, hogy rendben, mit
lehet tenni, s letette a telefont.
„Képzeld, Zoli, mi történt” (egy síró
smylie társaságában)… „Tudom,
ha nem mondod is, legalábbis sejtem. Mondtam neked ugye, hogy
kutyából nem lesz szalonna, de ha
így folytatja, kisstílű börtöntöltelék
még lehet. Remélem, hogy legalább
a laptopodat valamikor még visszakapod, ha már a többi elúszott is. De
fel a fejjel öregem, amilyen naiv és
hiszékeny vagy, majd találsz magadnak másik kirafinált balekgyárost.
Sajnállak, de több tanácsot már nem
adok.”
„Nagyon sajnálom, hogy így döntöttél, de még van pár napod, gondold végig” – írt vissza Vityonak, „s
ne dobd el a kivételes lehetőséget,
hisz tehetséges ember vagy”. De
válasz már nincs. Két héttel később
majdnem összefutnak az egyik szupermarket előtt, de miután Vityo
észreveszi őt, egy félfordulattal átvág az út másik oldalára. „Indulás
az éjszakás munkába – A ideme do
nočnej” – olvassa pár héttel később
a fiú közösségi oldalán, s keserűen
konstatálja, Rácz Vityo, az éjszakás
üzemi melós majdnem egyetemista
lett.
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Futball, jégkorong, röplabda,
asztalitenisz:
Sikerek és kudarcok felváltva

Hullámvölgybe

kerültek
futballistáink, akik előbb
650 néző előtt a losoncaiktól kaptak ami megbosszulta magát, s Ľupták
utolsó percben szerzett
gólja már csak a szépítéshez volt elegendő. Ezt követően a batyiak Kálnóra
utaztak, s a hetedik forduló elhalasztott mérkőzésén
2:1 arányban kikaptak.
Amíg a losonciaknál Visics, addig a kálnóiaknál
Pesics vette be kétszer Prošovský kapuját. Petrán ugyan egyenlített, da a hajrában a végső szó a kálnóiaké volt. A 11.
fordulóban a karasznóiakhoz (Krásno
nad Kysucou) utaztak Bari Jenő védencei, ahol végre Vujosevics ismét megtalálta a góllövő cipőjét, s előbb egyenlített, majd a vezetést és a győztes gólt
is megszerezte (2:3). A rimaszombatiak
az alábbi összeállításban léptek pályára: Prošovský–Kalmár, Petráň, Uličny,
Morháč– Botos (57. Jass), Vargic, Ľupták, Fajčík (87. Miklovič)–Lovyniuk,
Vujoševič (Mészáros 90.). A batyiak 23
ponttal a negyedik helyen tanyáznak, s
12. fordulóban október 21-én, szombaton 14.00 órától a zsarnócaiakat fogadják, október 29-én, vasárnap pedig
idegenbe, a fülekiekhez utaznak.

A HKM II. ligás jégkorongozói

három győztes mérkőzésen vannak túl,
előbb a HKM Breznó csapatát idehaza

5:4 arányban győzték le, ezt követően
a bártfai HK otthonában 6:1 arányban
győztek, majd idehaza a gölnicbányaiakat 8:0 arányban kiütötték. A HKM
csapatára két idegenbeli mérkőzés vár,
21-én Tőketerebesre, 28-án pedig Homonnára utaznak.

A VK Slovan I. ligás női röplabdázói

(ifj. Kudlíková., Žírošová, J. Kubaliaková, Panicová, Bolhová, Uhrinová–Szőkeová (Lakatošová, Bobeková)
Puhón kezdték az évadot, s 3:1 és 3:0
arányban győztek. Jól ment a folytatás
idehaza is, a garamszentkeresztiek ellen
két sima 3:0 arányú győzelmet arattak.

Elkezdték

a bajnoki idényt a Mladosť Relax I. ligás asztaliteniszezői is.
A losonci/kálnói vegyes csapatot 10:4
arányban legyőzték, a nagymihályiaktól 12:2 arányban kikaptak, míg a makranciakkal 7:7 arányú döntetlent értek
el.
jdj

Ismét két
dobogós helyezés
Akárcsak tavaly ősszel, úgy
idén is szeptember elején került
megrendezésre az immár 21-ik
évfolyamú Salgó kupa kerékpáros hegyi időfutam.
A verseny igazi koraőszi napsütésben zajlott a határmenti
Somoskőújfaluban. A kerékpárosoknak a Somoskőújfalu-Salgóbánya közötti 3,8 km-es és
190 m szintemelkedésű meredek
aszfaltcsíkot kellett teljesíteniük
nemtől és korcsoporttól függően
egyszer, vagy kétszer. A szervező
és rendező Salgótarjáni Triatlon,
Hosszútávúszó és Szabadidős
Klub jóvoltából szinte minden
évben megfordult itt a hazai országúti és hegyikerékpáros elit
krémje, Eb-t, vb-t megjárt országos bajnokok, olimpikonok és
profi csapatokban is szereplő kiválóságok. A technikailag igényes, kanyargós útszakaszon a rimaszombati bringások megismételvén tavalyi sikerüket, ez évben is kitűnő eredményt értek
el, és két értékes éremmel tértek haza a Cseres-hegység erdős
környezetében lebonyolított rendezvényről. A somoskőújfalui falunap keretén belül megtartott verseny országúti és hegyi kerékpárok számára volt kiírva. Az erős hazai ellenfelek közt gömöri
versenyzőink figyelemreméltó sikert könyvelhettek el. A Rimava
Szlovák Kerékpárklub (amelyet anyagilag Rimaszombat városa
is rendszeresen támogat) tagjai közül két induló is eredményes
volt. Čuvaj Tibor kategóriájában az előkelő 3. míg Maksi István
az 1. helyezést szerezte meg. Érdekességképp megjegyezhetjük,
hogy nemcsak Rimaszombatot, hanem Szlovákiát is csupán a mi
klubunk képviselte és a rendezvényre a tagok ,,drótszamáron“ érkeztek és azon is távoztak.
A futamot követő eredményhirdetés és díjazás után a szervezők
gazdag programkínálattal, kulturális rendezvényekkel, gulyásfőző versennyel kedveskedtek a jelenlévő közönségnek. Bízunk
benne hogy az elkövetkezendő években is hasonlóan szép eredményt sikerül kiharcolnunk.
Maksi István
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