Az elmúlt napok
margójára
Meglepetéssel kezdődött a megyei önkormányzat Rimaszombatban megtartott alakuló ülése,
amelyen az új megyeelnök és
képviselők is letették az előírt esküjüket.
Nem a volt megyefőnök testőrei és
az egyik helyi televíziós stáb összeütközésére gondolok, amelynek mintegy a véletlen folytán részese
lett egy volt miniszter is, hanem a polgármester köszöntőjére, aki a zsúfolásig megtelt teremben váratlanul ezeket a szavakat intézte az újdonsült megyeelnökhöz: „Tisztelt Megyeelnök Úr! Ön a kampány
során kijelentette, hogy az előző választások során
nem szavazott Robert Ficora. Nos, én sem szavaztam most Önre. De ha a megye, a járás és városunk
érdekében fog dolgozni, támogatom Önt. Ellenkező
esetben kemény ellenzéke leszek!”
Le a kalappal a polgármester nyitottsága és őszintesége előtt.

December első fele már az advent, a karácsonyi készülődés jegyében telt. Sorjáztak a karácsonyváró kulturális rendezvények, de az idén sem maradhatott el a már
hagyományos karácsonyi vásár. Lapunk idei utolsó száma egy kissé eltér a megszokottól, ugyanis abban főszerepet kapnak régiónk tehetségei. Fiatalok, pályájuk elején, de már évek óta öregbítik városunk, Gömör, a régió hírnevét. Fogadják őket
szeretettel!
Rimaszombatban, az egykori vármegyeháza dísztermében december negyedikén
tartotta alakuló ülését Besztercebánya megye új képviselő-testülete, amelyen Marian
Kotleba eddigi megyeelnök átadta posztját a november negyedikén megválasztott
Ján Lunternek.
Kresnye András, Gecse Attila és Martin Ambróz felvételei, valamint archív
Részletek lapunk második oldalán

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk következő
száma 2018 január 24-én jelenik meg!

Azon a napon, amikor Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy ismét megpályázza az orosz köztársasági
elnöki széket, egy rimaszombati vállalkozó is fontosnak tartotta, hogy a város és a világ elé (Urbi et
orbi) tárja az örömteli hírt, hogy ő is jelölteti magát a polgármesteri tisztségre. Semmi új és főleg
semmi meglepő nincs ezen a híren, hisz az elmúlt
hetek és hónapok közvetett és közvetlen támadásai
a jelenlegi polgármester, a város vezetése, sőt újabban a képviselő-testület ellen megelőlegezték ezt a
döntést. A testület ugyanis egyhangúan elfogadta a
2018-as költségvetést, s nem azonosult az ipari park
további kiépítésére vonatkozó elképzeléseivel.
De mielőtt bármelyik politikai párt elnöke megvádolhatna azzal, hogy ízléstelenül politizálok, el
kell mondanom, hogy jól van ez így. Ugyan az év
legszebb ünnepe vár ránk, de az önjelölt polgármesterjelöltnek legalább nem kell a karácsonyt titokban ünnepelnie. Az apró ajándékok szétosztását
nyugodtan rábízhatja immár a Jézuskára, s nem kell
többé titkolnia, hogy az iskolásoknak, nyugdíjasoknak és a városrészek lakónak kiosztott ajándékai
milyen célt szolgálnak, a káposztaleves főzésről
már nem is beszélve, hisz mostanra kiderült, minden eddigi lépése nem a jótékonyságról, csupán az
évekkel ezelőtt elkezdett választási kampányáról
tanúskodik.
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Karácsonyváró!

Városunk
ismét ünneplőbe öltözött.
A karácsonyi hangulat
megváltoztatta városunkat, és talán ilyenkor
mi is megváltozunk. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, és igyekszünk visszatérni
azokhoz az értékekhez, amelyek a
hétköznapok rohanásaiban időnként a háttérbe szorulnak. A karácsonyi ünnepközben szeretettel
köszöntöm Rimaszombat lakosságát, és minden kedves olvasót,
aki az újságunkban találkozik
soraimmal.
Újra itt van karácsony szent ünnepe. Ahogy egyre több gyertya kap
lángra az adventi koszorún, talán
úgy nő szívünkben a vágyakozás az
igaz szeretet megízlelésére ebben
a rohanó, és hellyel-hellyel gazdasági nehézségekkel is küszködő
anyagias világunkban. Nem baj,

ha ilyenkor végig tudjuk gondolni
az elmúlt esztendő eseményeit, és
még hálát is tudunk adni, hogy a jó
dolgok mellett a kevésbé jókat, sőt
a rosszakat is volt erőnk feldogozni,
és igazán jó lenne, ha egész évben
éreznénk ennek az ünnepnek a melegét és megtartó erejét.
Gondolom, így vannak ezzel önök
is! Felidézzük a legszebb pillanatokat és ezeknek minden örömét, és
igyekszünk lelkivilágunkban elraktározni, hogy ebből meríthessünk
erőt az elkövetkezendő esztendő
napjaira is.
Kedves rimaszombatiak, engedjék
meg, hogy az év végéhez közeledve
köszönetet mondjak mindazoknak,
akik egész évben segítették városunk fejlődését és önkormányzatunk munkáját.
Kívánom mindenkinek, hogy leljék
meg örömüket szeretteikben, hogy
a karácsonyt és az új esztendőt új
szívvel és új erővel kezdhessék.
Boldog békés áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok!
Rigó László
alpolgármester

Megalakult Besztercebánya
megye önkormányzata

Rimaszombatban, az egykori vármegyeháza dísztermében december
negyedikén tartotta alakuló ülését Besztercebánya megye új képviselő-testülete.
Marian Kotleba hívei búcsúzó megyefőnök előbb a város polgármesterének,
a szintén megyei képviselő Šimko Józsefnek adta át a szót, aki felszólította
Ján Lunter megválasztott megyeelnököt, hogy tegyen meg mindent azért,
hogy a megye déli része is megkapja, ami neki jár. Rigó László rimaszombati alpolgármester magyarul is üdvözölte a teremben jelenlévőket, majd Marian Kotleba következett, aki az elmúlt négy év eredményeiről szólt. „Amikor
átvettem a hivatalt, 71 millió eurós tartozással a második legeladósodottabb
megye voltunk, ma ez az adósság 39 millióra csökkent, s az új elnök remek
kondícióban veheti át a hivatalt” – hangsúlyozta Kotleba, aki ezt követően
átadta a megye vezetését Ján Lunternak, akinek azt kívánta, hogy sáfárkodjon értelmesen az általa elért eredményekkel. Miután a 49 képviselő letette
a hivatali esküt, Ján Lunter rövid köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy
a megye gyorsan kikerül abból az izolációból, ahová Kotleba vezette a megyét, s mint jelezte, mindenkivel szeretne összefogni, így a kormánnyal és a
parlamenti képviselőkkel is, hogy a megye eredményeket tudjon felmutatni.
Alakulóban vannak az új frakciók is, Lunter támogatói egy 20 főből álló
frakciót alapítottak. A másik nagy frakciót a SMER-SD, SNS és MKP tagjai
alkotják 22 képviselővel, míg heten függetlenül politizálnak majd. A megyei
hivatal új vezetője Matúš Hollý lett.
jdj, fotó: gecse
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Tanári konferenciával
emlékeztek Tompa Mihályra

Mind Arany, mind Tompa 1817ben, vagyis 200 éve született,
s két évszázad bizony nagy
idő az irodalomban is. S bár
legszebb férfikorukban Petőfivel
kiegészülve a nagy triászként emlegették őket, idővel az a bizonyos
időrosta megnyúlt, s Tompa majdnem kipottyant. Rimaszombatnak
és lelkes rajongótáborának hála,
mégis megkapaszkodott, s ha a
triász mostohatagjaként is, de
teljes feledésre nem ítéltetett.

Juhász László, Juhász Dósa János,
Csörsz Rumen István és Döme Sándor

Az idén szülővárosa sokszorosan
is kitett magáért, felújítatta a nevét
viselő teret, s nem utolsósorban
Holló Barnabás szobrát. Az már más
lapra tartozik, hogy a képviselőtestület érvényes döntése ellenére
Arany János szobra még mindig
nem áll a téren. November utolsó
napjaiban az emlékének szentelte szokásos éves konferenciáját a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Ádám Zita vezetésével.
Hanván vette kezdetét a háromnapos
rendezvény, amelynek zárásaként a
konferencia résztvevői ellátogattak
azokra a helyekre, amelyeket Tompa
életének alig 50 éve alatt belakott.
A rendezvény nyitó estéjén Minden
kopogtatás nélkül címmel hallhattak-láthattak színpadi összeállítást
Tompa Mihály és Arany János
mintegy két évtizeden át tartó levelezéséből, amely 1847-től 1868-ig,
Tompa haláláig tartott. Az előadás
anyagát Juhász Dósa János állította
össze, Tompa Mihályt Juhász László, Arany Jánost Döme Sándor kelt-

ette életre, míg Arany és Tompa önmaguk által megzenésített verseiből
Csörsz Rumen István adott ízelítőt, s
zárta egyúttal az estet keretbe.
A konferencia keretében B. Kovács
István Tompát, az embert mutatta fel hallgatóságának, míg Szűts
Novák Rita, a budapesti Országos
Széchényi Könyvtár munkatársa a
két költőóriás levelezését emelte
ki. Pocsainé Eperjesi Eszter, a
sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjteményei Múzeumának igazgatója a lelkészről szólt
előadásában, de bemutatkoztak a
nyári Tompa pedagógiai projekt
résztvevői is. A konferencia második napja a helyi református templomban zárult Tóbisz Tinelli Tamás
előadóművész
Tompa-estjével.
Az est keretében közreműködött a
Blaha Lujza Vegyeskar, a Gitárossokk, a Csillagvirág Páko Mária
vezetésével, Gál Laura és Góbis
Réka.
jdj, fotó: Gecse Attila

Tompa Mihály
Karácsonykor
Hullámzó érzemény között
Jövén az úrnak templomából:
Lelkemben még sok visszahangzik
A halott ígének szavából.
Ugy tetszik, mintha hallanám:
Mikép zendűl a pásztor-ének,
Sziv és ajk hű összhangzatában
Az istenember nagy nevének.
A megváltó ma született...!
Betölt az évek teljessége...
Dicsőség Istennek mennyégben!
Az emberekhez égi béke!
De szívem rögtön elszorul
Miatta sajgó fájdalomnak,
Midőn tovább zendűl az ének:
Legyen szabadság a raboknak!
Az árva népre gondolok...
S jövén az úrnak templomából:
Lelkembe kinnal ez nyomul be
A halott igének szavából.
1845

A Télapó Novák Henihez is megérkezett.

Gömöri Hírlap

Új gömöri és nógrádi kiadványok a könyvpiacon

Bár a hivatalos felvidéki magyar
könyvkiadás évek óta haldoklik
(erről a törvényi korlátozások
is tehetnek a kiadók tétlensége
mellett), mégis, ha sokszor magánkiadásban is, számtalan kötet
jelent meg az elmúlt hetekben.
Az Esték a Gömöri Hírlap idei
utolsó rendezvényén a Három
Rózsa Kávéházban Juhász Dósa
János négy szerzővel, Kerényi
Évával, Danyi Zoltánnal, Csordás Jánossal és Farkas Ottóval
beszélgetett.
A beszélgetés elején magáról a
könyvkiadásról esett szó, elhangzott, hogy amíg az idén Szlovákiában 680 ezer € jutott a magyar
könyvkiadásra, jövőre már 1,35
millió €. Ez persze nem garancia arra, hogy a könyvkiadókat
maga a terjesztés is érdekli majd.
Az est házigazdája a jelenlévő négy
szerző friss kiadványai mellett röviden szólt számos más gömöri
kiadványról, így a Gömörország
című folyóiratról, amely 1999 óta
szolgálja a dél-szlovákiai régiót,
mint az északi magyar peremvidék fóruma, s művelődéstörténeti
írásai mellett helyet ad a szépirodalomnak is. A lapot kiadó B.
Kovács István az idén két fontos
kötettel is jelentkezett, a Lant és
Biblia Tompa Mihály születésének
200. évfordulójára látott napvilágot, s Móser Zoltán fotóművésszel
közösen a Szent László-legenda
nyomába eredtek. De az idei év újdonsága Körtvélyessy György Zúg
a Rima című regényes életrajzának
második kötete, Szajkó Bélának a
Tornalja elmúlt száz évének kulturális életét bemutató kétnyelvű
monográfiája, s a 2018-as év ele-

Kerényi Éva, Danyi Zoltán, Csordás János és Farkas Ottó
jén jelenik meg Szomolai Tibor új,
nagy érdeklődéssel várt regénye,
amely a dunaszerdahelyi maffia, a
Pápay-klán történetét eleveníti fel.
S így év végén több történeti, régi
városképeket felvonultató naptár
is napvilágot látott, s a Szlovákia
madártávlatból című sorozatban
Gömört és Nógrádot is bemutatják.
Kerényi Éva történész szakterülete a kiegyezés időszaka, ezen belül
annak is az utolsó évei. Az idén
megjelent monográfiája a gömöri
fürdőélet csúcskoráról szól, amikor
Dobsinán, Lévárton, Ajnácskőn és
Várgedében is messze földön híres
fürdők működtek. Mára mindös�sze Csízfürdő maradt, amelynek
jódos-brómos vize ma is vonzza a
turistákat, míg a többiek teljesen
eltűntek a balneológia térképéről.
Kerényi jelenleg az első világháború gömöri összefoglalóján dolgozik, s elsősorban arra kíváncsi,
hogyan is érte meg a hátország az
első világégést.
Danyi Zoltán apja halála után
kezdett el verseket írni, s miután
a Gömöri Hírlap többet is közölt
belőlük, hatvanévesen jutott el
arra az elhatározásra, hogy ös�-

Januárban a hónap
műtárgya a Gömör
-Kishonti Múzeumban a doromb lesz,
amelynek 15., esetleg 16. században
készült
példányai
a serkei illetve a
várgedei vár archeológiai
feltárásai
során kerültek elő.

Átadták a tamásfalai harangláb felújított
közösségi helyiségeit, amelyet a Csemadok
Tamásfalai Alapszervezete vett bérbe, s tartja majd itt a rendezvényeit. A helyiségeket
önerőből illetve a város támogatásával sikerült
rendbe szedni. Martin Ambróz felvétele

szegyűjti őket, s megjelenteti.
Csordás János, aki szintén a rimaszombati Városi Hivatal munkatársa, az idén két kötettel is
jelentkezett. Előbb Lelkesedés és
kiábrándultság címmel a Gömöri
Hírlapban a rendszerváltás utáni
években megjelentetett jegyzeteit
gyűjtötte össze, míg a Kívül a körön elbeszéléseit osztja meg az olvasóval. Neki is számos terve van a
jövőre nézve, bizonnyal sokan várják a hatvanas és kilencvenes évek
között elkövetett, s megbocsáthatatlan rimaszombati városrombolás
dokumentumait, amely során nem
a régi városkép veszett oda, de több
fontos épület, mint a zsinagóga vált
az enyészetté. Farkas Ottó is két
kötettel jelentkezett 2017-ben, az
első, a Keserves nászút az 1947-es
kitelepítéseknek állított emléket, s
mint Farkas elmondta, egyre nehezebb feladat még élő szemtanúkat
előállítani. Az iglói levél szintén
megtörtént, sokszor egészen hihetetlen történeteket gyűjt össze, s
mint a szerző hangsúlyozza, „életírta” történetek ezek, a fantázia
nem az ő műfaja.
jdj, fotó: homoly

Csáky Pál és Erdélyi Géza

Dialógus Európa
lelkéért című új
kötetét mutatta
be Csáky Pál Európa-parlamenti
képviselő, amely-ben lelkészek
vallanak
az
európai keresztény értékrend
válságáról.

A budapesti Műcsarnokban mutatkozott be a
Gömörország című művelődéstörténeti lap,
amelyet Hizsnyan Géza, B. Kovács István és Kövesdi Károly mutattak be népes közönség előtt.
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Csölle Edit
Szeretet
ünnepére

Angyalok szállnak
a zimankós téli szélben,
vendégségbe mennek
karácsony ünnepén,
boldogságot osztanak
minden emberi szívnek.
Ha leszáll az est
karácsony estéjén
ünnepi asztalhoz ülnek
a szeretetre váró családok.
Várnak valamire,
várnak a csodára,
még jobban szeretik egymást,
ezt akarták az angyalok is.
Ajándékot osztanak mindenkinek,
az is nagyon jó érzés,
kapni valakitől, aki szeret minket,
ez a boldogság,
ajándékot osztani,
a legnagyobb boldogság.
Gyerekek öröme, boldogsága
szövi át a létüket.
Jó így együtt élni
érzik a csodát,
karácsony ünnepén.
Miért csak ilyenkor,
most jön vendégségbe,
az öröm, szeretet érzése.
Tarthatna mindennap,
egész életünkbe, örökké,
az emberek szívébenn,
az emberek lelkében
boldogságosztó
karácsony ünnepén
ne múljon el soha,
ez a varázs,
ez a csoda.
Neked is jut belőle,
ha magányos vagy,
akkor is,
ha beteg vagy,
akkor is,
ha szegény vagy, akkor is,
ha sírsz,
akkor is.
Ez a szeretetérzés
minden embernek jár,
hát várd a csodát,
s megérkezik.
Angyalok szállnak
zimankós téli szélben,
boldogságot osztanak
minden emberi szívnek
a szeretet ünnepén.

Bátkában a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya szervezésében az idén is
megrendezték a Dobré slovo szlovák nyelvű
szavalóversenyt. Kresnye András felvétele
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Heten mint a „gonoszok”

Van köztük énekes, hegedűs, fotós,
ornitológus, futballkapus, pedagógus és közgazdász; ahogy magyar,
vietnami és roma is. Nagyon sokat
hallottunk már róluk eddig is, s
valószínűleg még sokat is fogunk,
hisz mindannyian a pályájuk elején járnak. Egy a közös bennük,
rendkívül tehetségesek, a régiót
képviselik, mi pedig nagyon büszkék lehetünk rájuk.

Kresnye András nagybalogi fotós
különös évet hagy maga mögött.
Az év első napjaiban temette el az
édesapját, szakmai szempontból
viszont nem panaszkodhat. A napokban volt a szalagavatója, s már
gőzerővel készül az érettségire. De
ősszel volt önálló kiállítása is a Városháza Galériában, s a nagybalogi
postán egy kisebb fotóstúdiót is berendezett magának. Itt találkoztunk
tavasszal, ahol egyre több a vendége. Sokan portréfotót jönnek készíttetni, de mostanában régi képek
feljavításával is foglalkozik. „Rimaszombatban tavalyelőtt volt az első
közös kiállításom Micsuda Andrással és Mihályi Szabolccsal a Gömöri
Fotóklub Galériában, ezt követően
hívtak meg a Városháza Galériájába, ahol előbb a tájképeimből és
női arcképeimből készítettem egy
válogatást, míg az idén ősszel bécsi
képeimet állítottam ki” – mondja, s
megtudom tőle, hogy a kiállításait
elvitte szülőfalujába is, ahol Csúr
Tibor polgármester jóvoltából a
posta épületében kapott egy önálló
helyiséget, hogy berendezze az első
fotóstúdióját. Sikerült egy új gépet
s egy háttérfüggönyt is beszereznie,
de azért sokat jár a természetbe is
fotózni. „Habár a gép nincs is mindig nálam, a mobillal ma már bármit
meg tudok örökíteni, amit később
a számítógépen fel tudok javítani.
Egy-egy kép sokszor több órás utómunkát kíván, de megrendelésekből
mostanában nincs hiány. Az idén
több lakodalomban is fotóztam, még
Debrecenbe is eljutottam” – mondja
András, aki az elkövetkezendő hónapokban kissé hanyagolni fogja a
fotózást, ugyanis tavasszal az érettségi várja. „Amikor befejeztem a
fodrásziskolát, azt hittem, elég lesz
az inaslevél is, de menet közben rá-

jöttem, ma már érettségi nélkül nem
sokra megy az ember” – teszi hozzá, s amikor a terveiről kérdezem, a
válasza nagyon egyértelmű, szeretne a fotózásból megélni, de szeretné, hogy képei művészi élményt is
nyújtsanak. „Van egy ajánlatom egy
Budapestet bemutató tárlatra, de az
igazi vágyam, hogy női és férfi aktképekből készíthessek valahol kiállítást” – mondja András.

Patrik Le Giang futballkapus Fülekről a bátyja, Emil nyomdokaiban
indult el a hírnév felé. Édesapja annak idején a füleki Kovosmaltban
volt vendégmunkás, s a rendszerváltás után itt talált második hazára.
Emil fia a betűvetéssel együtt tanulta
a foci alapjait, s csatlakozott hozzá
öccse, Patrik is. De mivel ő volt a
legkisebb, őt tették be a kapuba,
mert mindenki gólt-gólokat akart
lőni. S amíg Emil csatárként aratta
a sikereit, – játszott Nürnbergben is,
de a gyakori sérülések megakadályozták abban, hogy a tehetségéhez
méltó pályát befusson, így a külföldi
karrier helyett idehaza játszott, amíg
egészsége engedte, megfordult Rimaszombatban és Füleken is –, Patrik viszont 15 évesen már a zsolnaiak játékosa volt (a fülekiek ifjúsági
játékosaként rendszeresen járt Július
Nôtához Rimaszombatba is edzésekre), ahol kilenc évig végigjárta
a szamárlétrát, csak a csúcsra, az
A csapatba nem tudott bekerülni.
Holott közben az összes korosztályos válogatott kapuját őrizte. „Nagyon nehéz döntés volt, de mégis meg kellett lépnem, így a cseh
Vlašim csapatához szerződtem, ahol
pechemre az első számú kapus jó
sorozatot fogott ki, így nem kaptam
lehetőséget. A Vlašim kölcsönadott
az extraligás Karviná csapatának,
ahol az első számú kapus „eltiltása” (nem játszhatott saját egykori
klubcsapata ellen – szerk. megjegyzése) miatt végre sikerült pályára
lépnem. Ugyan kikaptunk a prágai
Slavia csapatától, de az edzők elégedettek voltak velem, ezt követően
már alanyi jogon a kapuban maradtam, s az utolsó őszi mérkőzést már
megúsztam kapott gól nélkül, a szintén prágai Bohemianst győztük le
1:0 arányban. Mivel csak kölcsönbe

vagyok Karvinán, még nem tudom,
hol folytatom tavasszal, de ez a napokban eldől. Most annak örülök,
hogy fél év után ismét hazalátogathattam pár napra, részt vettem két
bemutatkozó beszélgetésen, s egy
ifjúsági focitornán.” S hogy mik
is a vágyai? Természetesen a Real
Madrid – mondja mosolyogva, de a
spanyol bajnokság mellett szívesen
játszana a német bajnokságban is.
„Pár éve a bátyámmal együtt kint
voltunk Vietnamban, ahol mindkettőnket szerettek volna a nemzeti
válogatottba szerződtetni, de a mi
szívünk már Szlovákiáért dobog” –
mondja Patrik.

A felváltva Gesztetében és Ajnácskőn lakó Danyi Csaba a hegedű,
s újabban már a gitár virtuóza is.
Alig tizenegy évesen már Snétberger Ferenc diákja a Zenei Tehetség
Központban, akivel nem egy koncertet abszolváltak a nagyvilágban. Csaba évekig hegedűn tanult,
de idővel a gitár is a kezére állt, s
most már mindkét hangszert mesterfokon használja. „Nagyon sokat
kaptam Feri bácsitól, a Felsőörsön
eltöltött évek megalapozták azt,
ahol most tartok. A hegedű mellett
Feri bácsinak köszönhetően közel
került hozzám a gitár is, s ma már
felváltva használom mindkét hangszert” – mondja a rimaszombati
Magán Konzervatórium hallgatója.
Évekig fellépett a Snétberger Zenei
Tehetség Központ zárókoncertjein,
ahol lehetőséget kapott a saját művei
bemutatására is. A középiskolát Budapesten kezdte el, de anyagi okok
miatt kénytelen volt hazatérni, még
szerencse, hogy Rimaszombatban
volt lehetősége folytatni a tanulmányait. Szerencsére fellépés akad
bőven, mind hegedűn, mind gitáron.
A Flórián Kvartett tagjaként beneveztek az idei X-Faktorba, ahol Gáspár Laci mentorálta őket. „Sajnos,
nem úgy sikerült a sorozat, ahogy
vártuk, s a második fordulóban kiestünk, de nagyon sok rajongót szereztünk magunknak” – meséli Csaba, s
hozzáteszi még azt is, Gáspár Laci
megígérte nekik, hogy segít elkészíteni az első videoklipjüket. De iskolája zenekarával fellépett hegedűsként a Roma Spirit idei díjátadóján

Pozsonyban és a Rimaszombatban
megrendezett Magyarnóta Fesztiválon is.

A csoltói Hugyár Zoltán az idei februárt Werdenich Ádám társaságában
Brüsszelben töltötte Csáky Pál parlamenti képviselő asszisztenseként.
Alig pár hónappal később Rimaszombatban találkoztam vele, ahol
épp szakmai gyakorlatát abszolválta
a Tompa Mihály Református Gimnáziumban. „Ha valaki azt mondja
öt évvel ezelőtt, hogy Zoltán magyar
és történelem szakos lesz, s követni
fog ezen a pályán, egész egyszerűen
nem hittem volna el neki” – mondja
róla egykori gimnáziumi osztályfőnöke, Miko Attila. Sokáig nem is
úgy nézett ki, hogy Zoltán egykor
majd pedagógus és értelmiségi lesz.
A pelsőci alapiskolában csak nagyon
közepes tanuló volt, ahogy a tornaljai gimnáziumban is, de a történelem az mindig is érdekelte. Édesanyja sokáig a tornaljai ruhagyárban
dolgozott, édesapja pedig gépjavítóként. Ő szerettette meg vele a történelmet is, sokat olvastak együtt, de
kedvelték a dokumentumfilmeket is,
amelyeket mindig együtt néztek. A
gimnáziumban aztán osztályfőnöke
szerettette meg vele a két tantárgyat,
s úgy döntött, megpróbálja a Selye
János Egyetemet. Nem bánta meg,
az ottani tanárai, mint Simon Attila, Vajda Barnabás, Szarka László,
Popély Árpád vagy Keserű József
és H. Nagy Péter megerősítették abban, hogy jó döntést hozott. Zoltán
komáromi tanulmányai során döbbent rá arra is, hogy csak a tudás és
a közélet felvállalása viheti előbbre
a romák ügyét, s nem maradhat ki a
közügyekből sem. A szakdolgozatát
szülőföldje XX. századi történetének szentelte, s nagyon megörült,
amikor kiderült, sikerrel szerepelt
Csáky Pál pályázatán, s meghívást
kapott Brüsszelbe, asszisztensnek.
„A feltétel az angol nyelv kommunikációs szintű ismerete volt, s az
ösztöndíj, amit kaptam, fedezte az
ott tartózkodást, ahol egy magyar
néninél laktam az alatt az egy hónapban.” A családban egyébként
több tehetséges zenész is van, ő
maga is gitározik, bár az egyetemen
hanyagolta a zenét. A Selyén ismer-

Gömöri Hírlap
kedett meg a barátnőjével is,
aki kürti, s magyar-német szakon végzett. Zoltán nyár óta a munkakeresők népes táborába tartozik
(bár januártól már két állásajánlata
is van), míg a barátnője szerencsésebb volt, a rozsnyói egészségügyi
szakközépiskolában talált állást,
így Zoli szerelmével hazaköltözött
Csoltóra.

„Mindig az volt a célom, hogy valamit adjak az embereknek” – ezt
már a rimajánosi Gál László mondja egyik interjújában. A napokban
jelent meg Retro party címmel második nagylemeze, s nincs hétvégéje fellépés és interjú nélkül. De ez
a meseszerű sztori bizony tele volt
buktatókkal, s a gömöri fiatalember
végigjárta azt a bizonyos szamárlétrát, amíg idáig eljutott. Pedig
zenész családból származik, apja
klarinétos, nagyapja dobos volt, s ő
a zongora mellett tette le a voksát,
de aztán rádöbbent, hogy ahhoz túlságosan is örökmozgó, s mivel hamar kitűnt, remek énekhangja van,
emellett döntött. De sok-sok éven
át várta a csodát, ahogy énekli is az
első lemeze egyik dalán, amíg eljutott nagy kedvence, Szűcs Judith
előszobájáig, s az első budapesti
fellépési lehetőségekig. Kőkemény,
rögös az út ebben a műfajban, s az
elszántság és a szorgalom mellett
nagyon sok szerencse is kellett a sikerhez. Rozsnyón, az egészségügyi
szakközépiskolában végzett, s a rimaszombati kórházban ápolóként
helyezkedett el a kilencvenes években. Ez volt az az időszak, amikor
az akkori egészségügyi reformnak
nevezett módosítások miatt mindenki menekült az egészségügyből, orvosok és ápolók is, sokan a
rimaszombati kórház olvasói közül
például Salgótarjánban kötöttek
ki, s mivel akkor már egyre jobban izgatta az előadói pálya, úgy
döntött, hogy ő is Magyarországon
próbál szerencsét. „Az életemet és
a múltamat becsomagoltam egy bőröndbe, s felültem az első budapesti
vonatra” – meséli Laci, aki a Szent
István kórházban, az égési osztályon kezdte a budapesti ápolói pályáját, közben énektanárhoz járt, s
egy ismerőse elvitte a Fészek Klubba, ahol találkozott Poór Péterrel,
ahogy később „szerelmével”, Szűcs
Judithtal is. „Nem is volt olyan
könnyű felvenni vele a kapcsolatot,

mint elsőre gondoltam. De az segített, hogy Judith sokat járt Gömörben, s miután megismerkedtünk,
már sokat segített, sőt az első lemezem borítóját is ő tervezte.” De az
első lemezen csak két Szűcs Judith
szám van, míg a másodikon már
egy sem. Nosztalgikus, romantikus
melódiák (Annabella, Boldogság
úgy kérlek, Most kéne abbahagyni)
szerepelnek a Szerelem útjain című
lemezén, amely után sokan már be
is skatulyázták, mondván, Szécsi
Pál és Gergely Róbert nyomdokaiban lépked, bár Laci hangsúlyozza, ő következetesen a saját útját
járja, egyre több a saját dala is, és
nagyon szeretné, ha a saját dalairól
és stílusáról ismernék meg. Több
helyi televízió is rendszeresen foglalkoztatja már, de azért továbbra is páros lábbal jár a Földön, s
az ápolói szakmáját sem adta fel.
Nagy vágya, hogy a szülőföldjén is
megismerjék, Rimajánosiban még
sosem lépett fel, Rimaszombatban
is nagyon régen. Lemeze odahaza a
nővérénél kapható, elég, ha ráírnak,
már küldi is a dedikált CD-t.

A „társaság” egyetlen hölgytagja, a
tornaljai Gálffy Mónika ornitológus, aki immár 12 éve dolgozik a
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban. Bár városi lánynak számít, de ahogy mondja, akár Tornalján, akár Rimaszombatban elég tíz
perc, s már kint is van az erdőben.
Míg télen elég volt kitenni egy madáretetőt, s már gyönyörködhetett
a madarakban. Zoológiát végzett,
de a múzeumban mind a botanikai, mind a geológiai gyűjtemények hozzá tartoznak. De minden
szentnek maga felé hajlik a keze,
s az elmúlt években a múzeumban
megszaporodott az ornitológiai tárlatok száma. Ezeket a kiállításokat
különösen a legfiatalabb korosztály
látogatja nagy lelkesedéssel, hiszen
ők azok – főleg a városiak –, akik
ma már alig látnak élő állatot. Míg
régen falun természetes volt, hogy
a nagyszülők háziállatot, baromfit,
kecskét, sőt tehenet tartanak, ma
már alig-alig találkozunk velük.
Sőt, ezekkel együtt például radikálisan lecsökkent a verebek száma
is, amelyek lassan a veszélyeztetett
fajok közé sorakoznak be. Mónika

a múzeumi munkája mellett aktívan
részt vesz a gömöri madárvilág felmérésében is, s az elmúlt tíz év legfontosabb eredményeivel az idén a
múzeumlátogatók is megismerkedhettek. A Gömöri Domb-vidék madárvilága című tárlat tavasszal került a múzeum palettájára, s a tárlat
mellett több előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Gálffy Mónika elárulja, az ú. n. Gömöri Dombvidék nagyobb része a Nagyrőcei
és a Rimaszombati járás területén
fekszik, kisebb része a Rozsnyói járáshoz tartozik, alig pár kilométerre
Tornaljától. Itt végeztek az elmúlt
években ornitológiai vizsgálatokat
a CES (Constant Effort Sites) jóvoltából, s ennek eredményeit tette
közzé a múzeum paneleken, fényképeken és kitömött madarak segítségével, madárcsiviteléssel kísérve.
„A felmérés 129 madárfaj létezését
mutatta ki” – összegzi az eredményeket az ornitológus, s mint hozzáteszi, ezek közül 90 madárfaj költ
is a területen. 19 vándor- és 13 telelő madarat is találtak. A madarak
többsége rendszeres fészkelő, de
vannak olyanok is, amelyek csak
elvétve fészkelnek a területen. A kis
őrgébics fészkét először 2016-ban
találták meg Hubónál. De a ritkaságok közé tartozik a fekete gólya,
a gyurgyalag, a haris és az örvös
légykapó is. Találkozhatunk viszont uráli bagollyal is. A múzeum
az idén már nyolcadik alkalommal
szervezte meg a legszebb madáretetők versenyét, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a régió alapiskoláinak körében, s amely
nagyon fontos szerepet játszik a
madárvédelemben is, hisz ahogy
annak idején Gálffy Mónika, sok
kisdiák a madáretetője jóvoltából
találkozik először élő madarakkal.
Mónika szabadideje nagy részét
ma is a természetben tölti, a méhi
tó környékének madárvilágát, valamint a kuvik életmódját vizsgálja.

Nagybalogival kezdtük, nagybalogival fejezzük be ezt az írást. Csúr
Dániel most végzett Oxfordban,
ahol gazdaságpolitikát és üzletvitelt tanult. Bár édesapja a község
polgármestere, Dani sokáig nem
kacérkodott a gondolattal, hogy az
érettségi után továbbtanuljon. A
Kereskedelmi Akadémián csöppent
bele az ifjúságpolitika sűrűjébe,
ugyanis azt tapasztalta, hogy kortársai többsége rendkívül passzív,
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bezárkózik az okostelefonja
és a számítógépe világába, s
nem igen érdekli, mi történik a környezetében. Megint mások viszont
a szélsőségek hálójába kerülnek.
Ifjúsági polgári társulásokat alapított, elnöke lett Szlovákia Ifjúsági
Nagykövetségének, s mindent elkövetett azért, hogy a lehetőségei
mentén megmozgassa a fiatalokat.
Végigjárta Szlovákiát, motivációs
előadásokat és workshopokat tartott. „Minden embernek van gyerekkori álma, annak idején testőr
vagy tűzoltó szerettem volna lenni,
több küzdősportban is kipróbáltam
magam, de mivel remekül mentek
a nyelvek, Sojka Gyula tanárom
rábeszélt, próbáljam meg a főiskolát.” S bár sosem volt jeles tanuló,
elsőre felvették Oxfordba. A három
év alatt nagyon sokat utazott, mint
mondja, egy-egy fél évet töltött
egy igen gazdag, s egy igen szegény országban, mégpedig azért,
hogy össze tudja hasonlítani a gazdasági folyamatokat. „Nagyon jó
volt Dániában, ahol minden flottul
működik, az életszínvonal sokkal
magasabb, mint nálunk, de őszintén megvallva sokkal nagyobb élmény volt Kazahsztánban, ahol az
emberek összehasonlíthatatlanul
szegényebbek, mint Szlovákiában.
Mi itt folyamatosan panaszkodunk,
hogy milyen rossz is nekünk, holott a két kezem összetehetem, hogy
itt születtem. A fiatalok nagy része
folyvást siránkozik, holott ehelyett
kezdenie kellene magával valamit” – mondja Dani, aki Kazahsztán mellett (itt talált barátnőre is)
Türkmenisztánt, Tadzsikisztánt és
Üzbegisztánt is, s egy életre szóló
élményt jelentett számára, amikor
látta, hogy az afgán határ mellett
fiúk műanyagflakonnal fociztak,
mégis sugárzott az arcuk a boldogságtól. „Egyáltalán nem lehetetlen
a helyzet Gömörben sem, de amíg
a kamaszok többsége a legújabb
iphone-t vagy sportcipőt követeli
magának a karácsonyfa alá, s ráadásul nagyon gyorsan feladják a
terveiket, addig úgy érzem, valahol
eltájolva élünk” – mondja Dani,
aki szerint együttműködés nélkül
nem lehet eredményeket elérni, s
a kormány által kidolgozott akcióterv ugyan közel sem tökéletes, de
alapnak megteszi, s bár szerinte is
igen fontos az R2-es gyorsforgalmi
út, elsősorban munkalehetőségek
kellenek. Dani most Hollandiában,
Maastrichtban folytat tanulmányokat, s mellette az ENSZ-nek is végez kutatásokat, de mindenképpen
haza szeretne jönni, mégpedig Gömörbe, hisz, ha mindenki elmegy,
akkor nem lesz még az sem, aki
leoltsa a villanyt.
Juhász Dósa János, fotó: archív
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Decemberben is zsúfolt volt a múzeum naptára

Az adventi felkészülés jegyében várta a látogatókat a Gömör-Kishonti
Múzeum
is,
amely két kiállítást is nyitott
decemberben.
A fán élek és remekül érzem
magam című tárlat a besztercebányai Közép-Szlovákiai Múzeummal közösen készült, s bemutatja, milyen együttélési formák is
léteznek az erdőben, ezen belül is
egy-egy fán. A kiállítás február
28-ig látogatható, s interaktív jellege miatt a legkisebbeket is szeretettel látja.
Idei utolsó kiállításuk A gyerek és világa címet viseli, s az
április 30-ig lesz megtekinthető.
A tárlat elsősorban az egykori
falusi gyerekek életét mutatja be, amely diametrálisan eltért a mai gyerekek mindennapjaitól. A múzeum
gyűjteményében található tárgyak a születéstől illetve
a kereszteléstől kezdve a felnőttkor eléréséig kísérik
figyelemmel a falusi gyerekek életét, többek között az
általuk használt játékok bemutatásával. A kiállítás utolsó fejezete kitér a már közel felnőttkorba lépő, 12-15
éves gyerekek hétköznapjainak a bemutatására is, hisz
a lányok ekkora már minden fontos női munkát elsa-

Mázik István*
Húsleves
vékony
metélttel
Végtelen utcasorok			
neve sincs szürkesége		
síkok és bokrok			
földre hulló ég alatt
nem akarom
por lepje meg arcomat		
sorsotokhoz mérem sorsomat
nem szeretem
ugyanazokat a dolgokat		
amit legtöbben szeretnek

játítottak, ahogy a fiúk is tisztában voltak a mezőgazdasági munkák alapjaival. Fontos szerepet játszott az
akkori gyerekek életében a fizikai fenyítés is, amelyről
szintén szól a tárlat.
Az év egyik legsikeresebb tárlata a malenkij robot áldozatainak állított emléket, s a kiállítás kísérőrendezvényeként annak eszmei szerzője, az uzapanyiti Lehotai
Aladár tartott előadást.
jdj, fotó: homoly és amb

nem tudok más lenni		
mint aki vagyok
harminchárom ezüstpénzt adok
egy sima féldeciért
ezek nem könnyű napok		
beoltottak valamivel		
amibe belehalok
beleszarok a politikába		
uraim! nincs időm –		
ez a kizárólagosság 		
gyűlöletet sző
szabadságtalanságot teremt
uraim! önök
a bolondját járatják velem		
nemzetiszínűre színezik ki Európát
az újságos bódét
és a himnuszt csilingelő villamost
nehéz ebédelni most
–pedig húsleves vékony metélttel!–

Fotó: kresnye
Fotó: jdj

A világot járja a nagybalogi Szendrei Róbert, aki világjáró hajókon
mutatja be impozáns tánctudását.

A Kiút a Jobb Életbe civil szervezet úgy döntött, hogy
havonta egy alkalommal rimaszombati vállalkozók segítségével támogat egy szegény sorsú roma gyereket. Az első
támogatott még júniusban a serkei Trifonti Elemér lett.

Fotó: amb
December elsejével léptek munkába a roma polgárőrök,
akik elsősorban a Dúsa úti roma lakótelepen teljesítenek
szolgálatot.

nem megy le
torkomon étel fogyok		
egyre fogyok
nincs más alattam
csak a mélység
mely magasba emel		
irgalom atyja ne hagyj el

*Mázik Istvánt gyerekkora
Várgedéhez és Rozsnyóhoz köti, ezt
követően a kassai Thália Színpad
színművésze, majd füleki népművelő lett. 1979-ben megalapította a Zsákszínházat, amelyet a mai
napig irányít. Számtalan díjat zsebeltek be különböző fesztiválokon.
A költőként is jeleskedő Mázik
István a napokban ünnepelte 60.
születésnapját.
Isten éltesse még sokáig!
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Az elmúlt oldalainkon tehetséges fiatalokat mutattunk be, képes összeállításunkban tovább folytatjuk olyan fiatalokkal és kevésbé
fiatalokkal, akikre méltán lehetünk büszkék. 2017 gömöri sikereiből válogattunk.

Az év emberének Rimaszombatban
Cziprusz Zoltánt választottuk, aki nem csak
rendkívül sikeres fesztiváljaival gazdagította a régiót, de 28 évesen ő lett Besztercebánya legfiatalabb megyei képviselője is.

Világbajnoki ezüstérmet szerzett a Lengyelországban megrendezett 23 éven aluliak
világbajnokságán a rimaszombati Lokomotíva birkózója, Aksharbek Gulejev.

Tíz kategóriában 15.
alkalommal vehették át a
Prima Primissima Díjakat
a magyar szellemi élet,
a művészet, a tudomány
és a sport jeles képviselői. A Közönségdíjat a
Hazajáró honismereti
magazinműsornak ítélték
a szavazók. A Hazajáró
– turisztikai-honismereti
magazinműsor mottója:
„Elindulni és hazatérni”.
A stáb hétről hétre bakancsot húz és nekiindul,
hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait
és megismerje hazánk
természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott
élő emberek mindennapjait. Tájainkon is sűrűn megfordulnak,
a Medvesalja gyakori vendégei.

Az Együtt Gömörért civil szervezet tagjai november végén
tartották évzáró gyűlésüket Rimaszombatban. A rendezvényen részt vett Vavrek István kormánybiztos helyettes is.
Horváth Csaba főtitkár foglalta össze a 2017-es esztendőt,
de szólt a 201-as tervekről is. A szervezet elnöksége négy
elismerő oklevelet nyújtott át, mégpedig Szajkó Aladárnak,
Sajókeszi polgármesterének, Balog György és Berky Géza
roma aktivistáknak, valamint a Főnix Polgári Társulásnak
(Balogfala) sikeres munkájukért.

Az Eötvös Cirkusz Magyarország legrégibb utazócirkusza,
amelyet 1920-ban alapított Eötvös Nándor Aladár. Csak
kevesen tudják róla, hogy 1894 október 28-án Rimaszombatban született. Első feleségétől öt gyermeke született,
akinek halála után 1939-ben újra házasodott, s feleségül
vette Picard Erzsébet Elzát, aki a napokban ünnepelte a
100. születésnapját, amelyhez mi is szívből gratulálunk.

Két világsztár, Natascha Wright és Alfred McCrary társaságában lépett színpadra a
napokban Botos Béla Bumbi ifjú brácsavirtuóz, akire még számos karácsonyi koncert
vár a napokban Szlovákia különböző városaiban, majd karácsony másnapján egy
zsolnai kamarazenekarral háromhetes kínai körútra indul.

Ma már szinte elképzelhetetlen egyegy rimaszombati rendezvény a Magán
Szakközépiskola diákja, Matej Kováč
nélkül, aki vagy kamerájával örökíti meg
az eseményeket (és zsebeli be a különböző
országos elismeréseket) vagy maga is színpadon terem, ahogy például az Erdős Virág
verseiből készült színpadi előadásban.

A Baka Tamás és Farkas Orsolya
táncospár járja az országot és Európát,
s az idén is számos díjjal és oklevéllel
tértek haza.
Összeállította: jdj, fotó: archív
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További gömöri újdonságok a könyvespolcra

Legutóbbi számunkban megismerkedhettek a Tompa Mihály Könyvesbolt karácsonyi újdonságaival. Az elmúlt napokban
további gömöri kiadványok láttak napvilágot, de megjelent a Vasárnaptár, a Vasárnap az asztalon, de az Ennivaló okos naptár is.
Decemberi játékunkba nagyon sokan bekapcsolódtak. Sorsolással 10 eurós könyvutalványt nyert Mag Pál rimaszombati olvasónk.

Hacsi Attila:
Legendák a legendákról

1910-ben állt össze az első focicsapat Rimaszombatban, így 2010-ben immár a focisport
századik születésnapját ünnepelhettük Gömörben. A Gömöri Hírlap és az Új Szó egykori munkatársa, Hacsi Attila magánkiadásban megjelenő
könyvében ad számot erről a száz esztendőről,
amelyben voltak dicső és kevésbé dicső fejezetek. A számszerű tények mellett 25 neves rimaszombati futballista portréját is megrajzolja
a szerző, ahogy a kötetben szlovák nyelvű bővített összefoglalót is találunk. A kötet a Tompa
Könyvesbolt mellett a Turisztikai Információs
Központban is kapható.

Nincs e háznál szebb palota
(Siker Kiadó)

Ha nincs gyermekirodalom, nincs gyermekolvasó.
Ha nincs gyermekolvasó, nem lesz felnőtt olvasó és
felnőtt irodalom sem. Mindezeknek a kiindulópontja tehát a magyar gyermekirodalom léte. Pósa Lajos
(1850-1914) és barátai, írótársai – Benedek Elek, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc és sokan mások – irodalmi
táplálékot adtak Az Én Újságom hetilap gyermekolvasóinak. Ezekből válogatott a Kiadó első, a „Hosszú estékre” címmel megjelent könyvében, melynek sikere
további válogatásra ösztönözte a szerkesztőt és ennek
eredményét tartja kezében a kedves olvasó. A könyvet elsősorban óvodás- és
kisiskolás korú gyermekeknek ajánljuk, de jól fognak szórakozni a meséket
olvasó szülők és nagyszülők is.

Bogyó Noémi: Vakfoltok
(Kalligram Kiadó)

Antal Barnabás: Gömöri dombok

Magánkiadásban látott napvilágot a felsőrási születésű Antal Barnabás első verseskötete. „Verseim
ihletését a csodálatos gömöri természet és a benne
élő emberek adják. Azon kívül, hogy szeretem megörökíteni a tájat, a vadvirágokat, megpróbálom leírni
csodálni való lényüket. Imádom a természetet, úgy
ahogy azt belém nevelte a sors, az egykori tanyasi
élet. Ugyancsak gyakori témák az életem valós történetei, azok egy-egy apró felvillanása rímek közé szorítva. De megjelennek
itt-ott a huszonegyedik század első negyedének napi gondjai az én egyéni
látószögemből” – írja a kötet fülszövegében a szerző.

Rinaldo üzenetei

A nagyszalatnai Rinaldo Oláh (1929-2006) legendás hegedűvirtuóz volt, „Nagyszalatna Paganinije”.
Nemcsak virtuóz interpretálásai miatt lett méltán híres, de mesterien bánt a népzenével, a szlovák népdalokkal is. A Tradana Kiadó által megjelentetett Rinaldo üzenetei a neves hegedűművész népdalátirataiból,
valamint saját zeneműveiből nyújt át egy csokorra
valót. A CD-n Miroslav Potfaj hegedűművész vezetésével Szlovákia legjobb zenészei működnek közre, köztük régiónk egyik
legtehetségesebb ifjú brácsása, Botos Béla Bumbi.

Sorsok rajza egy forradalom szövetén. Bogyó Noémi
elsőkötetes rimaszombati írónő szürrealisztikus jelenetekkel átszőtt regénye négy fiatal történetét mutatja be,
a történelmi háttér az 1989-es csehszlovák bársonyos
forradalom, illetve annak előzményei és következményei. Adam Zajac tehetséges festő, de vajon a tehetség és a szerelem elég-e, ha az állambiztonsággal és a
forradalommal áll szemben? Helena első rangú matematikus, kiszámíthatatlan egyénisége hogy lesz mégis
tragikus események elindítója? Sofi kitűnő szervező,
kétségei azonban tényleg eltávolíthatják a boldogságtól? A karizmatikus Martin a forradalom maga, de szeretet és empátia nélkül
mindez mire elég? Vakfoltok a történetben.

Január 17.

Esték
a Gömöri Hírlappal –
Ady Endre emlékezete
Novemberben emlékeztünk Ady Endre születésének 140. évfordulójára. Január 17-én,
szerdán 18.00 órától a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében Kurucz
Ádám Konrád Latinovits-díjas előadóművész monodrámája idézi meg a magyar irodalom egyik legjelesebb egyéniségének az
alakját. Belépő tetszés szerint.

Január 10.
Operettesttel kezdik az új esztendőt

Január 10-én, szerdán 18.00 órakor a budapesti Interoperett művészei, Keszler Éva,
Zalay Lídia és Egri József a magyar nóta- és
operett irodalom ismert és közkedvelt dalaival szórakoztatják majd az érdeklődőket.
Zongorán kísér: Hegedűs Valér.
A helyre szóló jegyek elővételi áron a Tompa
Mihály Könyvesboltban (Fő tér) és a rimaszombati kultúrházban (Daxner tér) kaphatók. Az elővétel január 5-ig tart. Jegyár: 8 €
– elővételben, 11 € – a helyszínen.

Megemlékezés...
Nem vársz már minket ragyogó
szemeddel, nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel. De abban reménykedhetsz,
hogy jó helyre mentél, mert Te a jónál is jobbat
érdemeltél!

Január 22., hétfő, 14.00
Városháza Galéria:

Szívünkben fájdalommal és szeretettel emlékezünk

Egy szelet India – Bari Marián
és Kroutil Gyula fotókiállítása

december 30-án, halálának 4. évfordulóján

Ady Zsírosra (Rimaszombat)

A tárlat február végéig látogatható.

Emlékét örökké őrzik:
szüleik és testvérei, Márta és Robi, valamint az egész rokonság
GH-92/17
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Marta Hlušíková – Jézuska kabátja
Végre elindulok hazafelé az iskolából. A munkások még mindig dolgoznak, az átrium felett igazgatják az új tetőt, s a templomtorony
órája is épp elüti a négyet. Gyakran idáig is elhallatszik a hangja,
öt percet siet. Legalább elérem a
vetélkedőt a tévében. Megfőzöm
a kávét, felrakom a lábam, végre
befejezem Márait, aztán még egy
kávé, s egész jó ez így nekem.

Fotó: kresnye
Átmegyek az utca másik oldalára, s
veszek egy nagy levegőt. A lépcsőn
felmegyek a töltésre, s a Rima partján folytatom az utam hazafelé. Különös fény vesz körül, mint valami
régi képeken. Sárgásbarna. Színes
juharlevelek susognak a lábam alatt,
a fűben még pár csiperkegomba is
kínálja magát, s a függőhídon gyerekek szórakoznak. Egy óra múlva
sötétedik, s nagyon szeretném még
ezt az egy órát kiélvezni.
Megszólal a mobil a zsebemben.
– Itt Viera. Kiraboltak.
– Micsoda?
– Jól hallottad. Kiraboltak. Elvitték
a tévédet, a számítógéped, s mit
tudom én, hogy még mit. Gyere
azonnal! Addig vigyázok a lakásra.
A zsernyákok még benéznek majd,
addig össze kell írnod, mi tűnt még
el. Igyekezz!
A fenébe, már csak ez hiányzott.
Biztos elvitték az apám képét is. Pedig még ma is azalatt a szálkás téglalapkeret alatt látom. S az a boldog
arckifejezése, amikor a jobb sarokban aláírta! Tudja, lovat festeni, az
az igazi napszámos munka – mondta
szerényen az egyik hetilap szerkesztőjének, miközben mereven nézett
a fotós szemébe, hogy végre egy
jó képet csináljon róla. Nem, azt a
képet nem kellett volna elvinniük.
A televízió nem érdekel, még ha a
vetélkedőt meg is akartam nézni.
A számítógép viszont igen. Hisz
benne van minden anyagom és prezentációm, ami a tanításhoz kell, s
amelyeken évekig dolgoztam. Hogy
milyen egy tehén vagyok! Pedig
Igor hányszor javasolta, hogy min-

dent mentsek el lemezre, én meg
folyton csak halasztgattam. De most
már igazán mindegy. S ráadásul
ezek a rohadt varjak. Mintha egyszerre bolondultak volna meg. A károgásuk teljesen megsüketít.
Monoton léptekkel haladok hazafelé, velem szemben gondterhelt emberek, s egyszer csak meglátom azt
a nőt. A kabátomban, a csizmámban
és a sapkámban! Visszafojtom a lélegzetem, s csak nézem, mint egy
hülye. A nő elkapja a tekintetem, és
rám mosolyog. Elhalad mellettem, s
én még azt is elfelejtem, merre van
észak. Megbabonázva megfordulok,
s bámulom tovább a nőt. Halad a
tér felé, befordul jobbra, s kinyitja
a Bokros cukrászda ajtaját. Leül egy
asztalhoz az ablak mellé, utána megyek, s leülök vele szemben. Bólint,
hogy csak nyugodtan. Kávét rendel.
Én is. Hirtelen úgy rémlik, mintha
még hasonlítana is rám. Mintha én
lennék tíz évvel ezelőtt. Csak egy
kicsit nyúzottnak és elgyötörtnek
tűnik. De lehet, hogy csak nekem tűnik úgy. Teljesen ki vannak készülve
az idegeim.
– Maga engem követ? – kérdezi
hirtelen, de mintha ez a kérdés valahogy nem illene hozzá. A meggyötört emberek nem szoktak ilyen
közvetlen kérdést feltenni.
– Én? Nem én… Valószínűleg csak
egy irányból jöttünk – mondom,
s próbálok legalább a hangomban
meggyőző lenni.
– Lehet… – mondja csendesen a nő,
s cukrot szór a kávéjába. Kérni akar
még egy zacskóval, de odaadom a
magamét. Megköszöni, de nem néz
rám.
- Valamikor én is cukor nélkül ittam, Nagyon figyeltem az alakomra.
Aztán meg már teljesen mindegy
volt. Teljesen más gondjaim lettek.
Az uram hirtelen meghalt, s egyedül
maradtam a két gyerekkel. Vacsora
után, amikor a gyerekek elalszanak,
jöhet a második műszak, diplomamunkákat írok be a számítógépbe.
De itt-ott a hibákat is kijavítom bennük. Nekünk annak idején jobban
ment a helyesírás – néz rám, szürcsöli a forró kávét, s azon gondolkodom, hogyan kérdezzem meg, mit
is keres rajta a kabátom, a csizmám
és a sapkám. Végül csak kinyögöm:
– Szép kabátja van.
– Igen, azonnal megtetszett. Érdekes, alig pár órája szereztem, s
maga rögtön észrevette. Egy cigányasszony csengetett be a délután, s
ő kínálta a csizmával és a sapkával együtt. 20 euróért. Érti? Biztos
úgy szerezte valahonnan. De nekem olyan volt, mint valami men�nyei ajándék. A régi kabátomat már

nem is lehet kabátnak nevezni.
Tudja, mit mondott a múltkor
a fiam? Mama, miért jársz te
mindig ugyanabban a fekete
kabátban? S látja – ez olyan
elegáns, szürke, bordó szegéssel. Ahogy a csizma és a sapka
is. Bevallom magának őszintén, nem szeretnék azzal az
asszonnyal találkozni, akitől a
cigányasszony ezeket lenyúlta.
Lehet, hogy nem is lopta. Az is
lehet, hogy a lánya hozta Németből. A mi bejáratunkban is
laknak cigányok, a lány kijár
Németbe, s mindig vadiúj ruhákban jön haza. Van legalább
tíz pár csizmája is. Elnézést.
Azt se értem, miért mesélem
ezt most magának.
– Fia és lánya van?
– Igen, Petyo és Mónika. Nagyon aranyos gyerekek. Kitűnően tanulnak. Négy diplomamunka van épp nálam,
éjszakánként azokon dolgozom. Karácsonyra épp jól jön.
Ahogy ez a kabát is. Elteszem,
s majd azt mondom a gyerekeknek, hogy a Jézuska hozta.
De a csizmát már magamon
hagyom, jól jönnek ebben a
hidegben.
Az asszony kiitta a kávéját. Fizetett és felállt. Ahogy kivette
a pénztárcáját a ridiküljéből,
észrevettem a csuklóján az
arany karkötőmet, amit annak idején anyámtól kaptam a
születésnapomra. El akartam
kapni a kezét, s elvenni tőle.
De csak állok mint egy hülye,
s képtelen vagyok bármit is
tenni.
– Az a karkötő… – mondom, de képtelen vagyok folytatni a mondatot.
– Tessék? – néz rám meglepetve, s
képtelen vagyok olvasni a szeméből,
amely egyszerre tűnik alázatosnak
és végtelenül rafináltnak. Mintha
mindent tudna, s jól szórakozna rajtam. Tudja, hogy ez az én kabátom,
az én sapkám, az én csizmám, az én
karkötőm. Lehet, hogy csak tesztel,
s valahol egy rejtett kamera felszed
mindent.
Nincs erőm bármit is csinálni. Fizetek, s kilépek a cukrászdából. Kint
már sötét van.
– Viszontlátásra, sietnem kell haza,
hogy eldugjam otthon a kabátot.
Aztán mehettek a gyerekekért a
sógorékhoz – mondja az asszony.
S megint az a különös mosoly.
Bólintottam, s elindultam hazafelé.
Fel kell hívnom a rendőrséget. S mit
mondjak nekik? Hogy egy ismeretlen asszonyon láttam az arany karkötőmet, a kabátomat, a csizmámat,

Tomáš
Repčiak

Nocte

Lehullt az éj
bécsi kávé.
Hogy hazudok
mint mikor dalt hallgat egy francia
pózok nélkül és valahogyan szépen.
A távolból megugat minket
egy részeg.
Lépkedsz mellettem
egyszerűen
mint egy kő egy fiú homlokában.
Lehullt az éj,
az utolsó pozsonyi gyors.
Elfelejtetted felvenni
szeméremövedet
Másik szemedből anyád néz
hív engem a huzatba
izzad a tenyerem
Lehullt az éj
és fázom
mintha mellettem lennél
Juhász Katalin fordítása
s én együtt kávéztam vele, s hagytam nyugodtan elmenni? A lábam
magától visz hazafelé, csak a varjak
kárognak egyre elviselhetetlenebbül.
A folyosón már vár rám Viera.
– Hol a fenébe voltál ilyen sokáig?
Itt állok a folyosón, hogy valaki be
ne tegye a lábát a lakásodba. Ha legalább lenne pótkulcsom! Azt hiszed,
nincs más dolgom, mint a lakásod
strázsálni? Már a zsernyákok is elmentek!
A lakás egész tűrhetően néz ki, egyedül a számítógép, a tévé és egy eredeti Rumansky-kép hiányzik. Apa
olajfestménye viszont a helyén van.
A lovak a porral is dacolva büszkén
vágtatnak rajta. Mindjárt jobban
érzem magam. A könyvek mögül
előszedem az ékszeres dobozt, s
kinyitom. A tetején ott fekszik az
anyámtól kapott karkötő.
Elmosolyodom. Hangosan felnevetek. Viera értetlenül néz rám, de én
képtelen vagyok abbahagyni.
Juhász Dósa János fordítása
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Kovács
Erzsébet
A „szeretet”
ünnepe
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2017/2018 magyar érettségiző osztályai
Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia)

Közeleg a nagy ünnep – karácsony,
mindenki lázban égve,
kapkodva, sietve vásárol.
Honnan ilyenkor e sok szeretet?
Talán egész évben ezt gyűjtögeted?
Szebbnél szebb ajándékok csomagolva
díszesen,
ki ne maradjon senki sem!
Az kellemetlen.
Fénypompában tündököl az egész
város,
lakásokból is kellemesség árad most.
Mintha mindenki kedvesebb lenne,
másokra is odafigyelve,
mosolygósan visszajelezve,
kellemes ünnepeket „köszönve”.
Ilyenkor érződik talán jobban,
ki a gazdag, ki a szegény – valóban?

Fotó: Boholy Zoltán
Tompa Mihály Református Gimnázium

Nagy táskákkal, élelemmel
felhalmozva,
mintha ez a pár nap hónapokig
elhúzódna.
A szegényebb csak a holnapra
gondolva éli napjait,
szemlélve másokat…
Érzi és tudja, mi számára
a legfontosabb…
Hogy lélekben ő a gazdagnál is
gazdagabb,
nála a szeretet ott van mindennap.
A gazdagoknál nagyban megy a
fényűzés,
aki szegényebb, nem a nagy kosarat
pakolja meg,
számára ez csak átmenet,
részéről többet jelent a szeretet.
Egész évben kell a törődés, a figyelem,
a segítség, az érzelem…
A szeretet nem az ajándékban rejlik,
nem a csomag tartalmazza,
a lelkében az ember mindennap ott
hordja
és átadhatja,
A díszes nagy csomagot az év
mindennapjára osszuk,
jusson mindenkinek bőségesen,
hiszen mindnyájunkban ott ragyog
fényesen.
Olyan nagy dolog a szeretet,
melyet megvenni nem lehet,
de kiérdemelni?!... /LEHET/…
ÉRDEMES!
Az ember számára a szeretet
olyannyira szükséges,
mint a levegő az élethez.
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