Ilma Rakusa és Koncz Zsuzsa
Rimaszombatban

Az elmúlt napok
margójára
November második felében
rendszeresen
megünnepeljük a szabadságért és a
demokráciáért vívott harc
napját, s a mai mondanivalóm szorosan összefügg
ezzel az eseménnyel.

Igen neves vendégeket fogadtak Gömörben
az elmúlt héten. Koncz Zsuzsa, a magyar
könnyűzene egyik ikonja a Városi Művelődési Központban adott teltházas koncertet,
míg a városunkban született, de élete jelentős részét Zürichben leélő svájci írónő, Ilma
Rakusa a Városházán vehette át a Polgármester díját.
Valamikor járt már Rimaszombatban – legalábbis így emlékezett Koncz Zsuzsa, aki két
és fél óra alatt nemcsak élete legelső slágereit szólaltatta meg, de a napokban megjelent,
Vadvilág című lemezéről is idézett, ahogy nem
maradhattak ki a legnagyobb slágerei, amelyeket teltházas közönsége is vele együtt énekelt.
Szinte hihetetlen, hogy 1962-ben indult a pályája, s a Vadvilág a 40. megjelent nagylemeze,
amelyen Bródy János, Závodi Gábor, Tolcsvay
László mellett vannak megzenésített versek,

így Ady Endre is, de az est során elhangzott
József Attila és Heltai Jenő egy-egy megzenésített megzenésített verse is. Ahogy nem hiányozhatott Tündérország, Ég és Föld között,
Sárga rózsa, Mama, kérlek, Kárpáthyék lánya,
Ha én rózsa lennék – s megannyi legendás sláger is elhangzott, amelyeket a közönség zúgó
állótapssal köszönt meg a művésznőnek.
A koncert vendége volt Ilma Rakusa is, aki
tizenegy év után járt ismét szülővárosában,
hogy átvegye a polgármester díját, s aki a
Három Rózsa Kávéházban az olvasóival is találkozott. Az írónő bejárta édesanyja egykori
fiatalságának helyszíneit, ahogy ellátogatott a
múzeumba Holló Barnabás domborművének a
leleplezésére, de még arra is jutott ideje, hogy
bemutatkozzon Füleken is.
Ilma Rakusa látogatásáról bővebben lapunk 3.
oldalán olvashatnak.
jdj, fotó: gecse

Közeledik az év legfontosabb ünnepe, a karácsony,
az elcsendesedés ideje. Rimaszombatban is meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, s a Szlovák
Televízió az evangélikus templomból közvetítette az
adventnyitó istentiszteletet is.

Gecse Attila felvétele

Amikor 27 évvel ezelőtt kitört a bársonyos forradalom Csehszlovákiában, s megjelentek a transzparensek, amelyek
Václav Havelt követelték a prágai várba, a
Jednota egyik vezető funkcionáriusa nemes
egyszerűséggel pojácának nevezte őt. Alig telt
el pár hét, s amikor Havelt köztársasági elnökké választották, ő volt az első, aki Havel arcképét kiakasztotta az irodája falára.
Ez a régi történet jutott eszembe pár napja,
amikor Donald Trumpot megválasztották az
USA elnökének. Nem egy olyan intellektuális
okoskodó, köztük politikus és újságíró akadt
a Tátra alatt, akik nem a győzelmén, hanem
már magán a jelöltségén is kiakadtak. A választások után a rémület lett rajtuk úrrá, pár
nap múlva viszont már kabátot cseréltek. Sokan közülük Hillary Clinton korrupt múltjáról
kezdtek beszélni, s még azt az eretnek gondolatot is megengedték maguknak, hogy inkább
az USA-t a maffia vezesse, mint Hillary, mert
a maffia kevésbé korrupt. De azt se felejtették
el hozzátenni, hogy Trump azért győzhetett,
mert ugyanazt a kombinációt használta, amit
Kelet-Európában szokás, vegyítette a nacionalizmust az antikorrupciós jelszavakkal. Nem
tűnik úgy, mintha a jelenlegi szlovák realitás
is hasonló lenne?
Az igazság viszont az, hogy az amerikai választópolgárnak elege lett a nem túl rózsás
gazdasági helyzetből, a növekvő adókból és
főleg a korrupcióból. S elsősorban az állami
szektorban dívó korrupcióból, amely az utóbbi
időben állandó témája a szlovák híradásoknak.
De mivel nem csak az amerikai nép gyűlöli a
korrupciót, nem nagyon lepődnék meg, ha az
elkövetkező időszakban ez lenne az uralkodó
a szlovák politikusok bilboardjain is. De azt
azért tudatosíthatnák, hogy némileg másképp
képzeljük el a korrupcióellenes harcot, mint
ahogy a jelenlegi szlovák kormánygarnitúra.
Mert a szlovák választó nagyon nehezen hiszi
el, hogy Winnetou és Old Shatterhand vértestvérsége ugyanazon az elveken alapulna, mint
Danko és Bugár vértestvérsége, méghozzá
Fico fényképe alatt...

hu.rimavskasobota.sk
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Šimko József nyílt levele a kormányfőhöz Megújulva várja
Ri m a sz o mb a t
polgármestere,
JUDr.
Šimko
József elégedetlen a kormány
júniusi, rimaszombati kihelyezett ülésén
elfogadott határozatok teljesítésével, s ezért nyílt levélben
fordult Robert Fico miniszterelnökhöz. A levelet teljes terjedelmében közöljük:
Miniszterelnök Úr! Elnézését
kérem, de a pozícióját illető minden tiszteletem ellenére kénytelen vagyok leírni, hogy Ön már
nem képes ellátni a miniszterelnöki funkciót. Tudatában van Ön
annak, hogy ez már Önnek nem
megy? Eladósítja az országunkat.
S bár azt állítja, hogy csökken az
országban a munkanélküliség, de
sajnos, csak papíron. Az igazság
viszont az, hogy 730 ezer ember él
a szegénységi küszöb határán, 330
ezer ember dolgozik külföldön,
akiknek egy része osztrák, német
és svájci nyugdíjasok fenekét törli,
hogy megélhessen. Ez az Ön és a
SMER-SD politikájának a hathatós eredménye.
Ha Ön vagy Jarjabek úr úgy gondolják, hogy a polgárok osztják
az Önök nézeteit, hogy olyan országban élünk, ahol megéri lakni,
akkor csak annyit javaslok Önök-

nek, jöjjenek el a Rimaszombati
járás egyes községeibe, ahol a
munkanélküliség eléri a 90 %-t
is. Vannak olyan falvak, ahol csak
a polgármester és a titkárnője van
állásban.
Miniszterelnök Úr, az Ön gazdaságpolitikája abszolút téves. Ezekbe a falvakba különböző segélyek
formájában évente több százezer, sőt több millió eurót juttat,
amelyet megesznek, de az önök
átgondolatlan és rossz gazdaságpolitikájának köszönhetően ezek
az emberek az égvilágon semmi
hasznot nem hajtanak ennek az
országnak.
Önök persze büszkén hirdetik a
bilboardjaikon, idézem: Külföldi
beruházókat hoztunk az országba.
Miniszterelnök Úr, ez nem megoldás. Szlovákiában adjon munkát az embereknek, hogy ne kelljen például a gyümölcsöt vagy a
zöldséget, a burgonyát, a tojást
Lengyelországból behoznunk. De
Ön és az Ön emberei nem így gondolkodnak. Meglátogatták azt a 12
járást, ahol óriási a munkanélküliség, s értelmetlen és semmit meg
nem oldó kormányhatározatokat
fogadtak el, amelyek hazugságokon alapszanak. Ezek a határozatok semmit nem oldanak meg,
de még csak nem is teljesülnek,
miközben Ön büszkén és bátran,
a legkisebb szégyenérzet nélkül
nyilatkozik, hogy mennyi munkahelyet hoztak létre az egyes járá-

sokban. Elég, ha csak megnézzük
a Rimaszombati járást illetően
elfogadott
kormányhatározatot.
Semmi sem teljesült ebből eddig, s
2016 júniusa óta egyetlen munkahely sem jött létre. Kérdezem, hol
van az az 1,3 millió €, amelyet a
2016 június 24-én elfogadott, 254.
számú kormányhatározat alapján
még az idén be kellett volna fektetni a járásunkban? Vagy majd
tavasszal megtudjuk, hogy ebből
a pénzből ismét padokat vettek
Nyustyára darabját 8 ezer euróért?
Miniszterelnök Úr! Ön hülyét
csinál belőlünk, vagy komolyan
elhiszi azt, hogy 1,3 millió € kihúz minket a szegénységből? Ebből esetleg egy kisebb csarnokot
lehet felhúzni, s Ön ezt ígérte 84
ezer embernek? Ha komolyan segíteni akar a régiónknak, akkor
miért nem gondolkozik például az
adómentesség bevezetéséről, mint
tette ezt a kassai, amerikai tulajdonban lévő vasművek esetében,
miért nem nyújt 50 milliós támogatást, mint Rózsahegyen, miért
nem támogatja a mezőgazdasági
vállalkozókat, hisz tudnia kellene,
hogy a mezőgazdaság támogatása
nélkül továbbra is csak a „senkiföldje” maradunk.
Miniszterelnök Úr! Kérem, gondolja végig a szavaimat, s szép
csendben az álszakembereivel
egyetemben távozzon a hatalomból!
JUDr. Šimko József

a vásárlókat
a Kaufland

Mintegy hathetes kényszerszünet
után ma ismét megnyitotta kapuit
Rimaszombatban a Kaufland, amelyet azonnal el is leptek a vásárlók.
A parkolás továbbra is ingyenes maradt.
Még október elején zárta be kapuit a
Kaufland, amelyet némileg átalakítottak, s mától megújulva, új áruval, még
kényelmesebb keretek között várja a
vásárlóit. Azok nem is tétlenkedtek, a
déli órákban alig lehetett a boltba bejutni. Sokáig kérdéses volt, hogy ingyenes
marad-e a parkolás a Kaufland előtt vagy
ingyenes parkolójegyet kell majd venni,
amelyet legfeljebb egy órás időtartamra
lehet igénybe venni. De végül minden
marad a régiben, s a parkolás továbbra is
ingyenes marad.
Sokan már nagyon várták az újbóli
nyitást, az egyes kis élelmiszerüzletek,
amelyek az elmúlt hetekben túlzsúfoltak
voltak, ma reggel kongtak az ürességtől.
De ahogy az egyik elárusítónő elmondta
portálunknak, nem is bánják már, hogy
kisebb lett a forgalom, ugyanis a pénztárcájukon nem tükröződött az elmúlt
hetek megsokszorozódott forgalma, ráadásul kisebb-nagyobb lopások is előfordultak. Nem örült viszont az áruház
újbóli megnyitásának az egyik trafikos,
aki szerint a hat hét alatt megduplázódott
a forgalma.
jdj, fotó: gecse

Összefogás a sok sebből vérző Gömörért
A II. Gömöri Összetartozás Napja a Magyar Közösség Pártja
(MKP), a Via Nova ICS és a Via
Nova Baráti Körök szervezésében november 25-én a pelsőci
kultúrházban került megrendezésre, ahol a Hogyan tovább
gömöri magyarság? kérdésre keresték a választ.
Auxt Ferenc, az MKP rimaszombati járási elnöke beszédében
elmondta, Gömör különböző részeiről azért jöttek össze, hogy
elbeszélgessenek a gondjaikról.
„Könnyebb a problémákról beszélni, mint a megoldásról. Óriási a
munkanélküliség, küzdünk a roma
kérdéssel, a fiatalok elvándorlásával, a közönnyel. Meg is lepett,
hogy ilyen szép számban jöttünk
ma itt össze – mondta a négyszáz
résztvevőre célozva. „A megoldáshoz egy erős politikai háttér
szükségeltetik, újra el kell gondolkodnunk azon, hogy a délieket
képviselő politikusok hogyan fogjanak össze. Ezért is örülök a magyar-magyar párbeszédnek, hogy

legutóbb Dunaszerdahelyen egy
asztalhoz tudott ülni az MKP és a
Híd. El kell felejteni a valós és vélt
sérelmeket, össze kell fognunk, ha
szűkebb hazánkon segíteni akarunk”, s mint jelezte, csak egy kellő súllyal rendelkező politikai tömörülés tud eredményeket elérni.
Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS
és Baráti Körök nevében bizakodóan szólt: „Nyugodtan mondhatom, folytatnunk kell a megkez-

dett
utunkat.
A gömöri magyarság kulturális virágzása
véleményem
szerint
ennek
a hármas szövetségnek
és
további
civil
szervezeteknek
köszönhetően
szintén garantált. Viszont ahhoz, hogy gazdaságilag egyre
lejjebb süllyedő
régiónkat élhetővé tegyük, szükség van az országos politikára és a parlamenti
képviseletre is” – hangsúlyozta. A
fiatal politikus elmondta azt is, a
közeljövőben megalakul az MKP
berkeiben a gömöri romákkal foglalkozó tömörülés és dolgoznak a
gömör-nógrádi gazdasági szövetség létrehozásán is. Menyhárt József, az MKP országos elnöke ehhez kapcsolódóan kifejtette, hogy
a déli régió gazdasági megerősí-

tése nélkül lehetetlen a magyarság
megmaradása, annak erős gazdasági alkukon kell alapulnia. Kifejtette, hogy az erő, a hit ereje a közösségeinkből jön, s példaértékűnek
nevezte a gömöri összefogást.
A II. Gömöri Összetartozás Napjára a szervezők nyilatkozatot fogalmaztak meg, melyet Csirmaz
Miklós, az MKP rimaszombati
járási elnökségének a tagja, a rimaszombati helyi szervezet elnöke
terjesztett elő. Kifejtették, hogy a
régió gazdasági fejlődése elképzelhetetlen a térségi infrastrukturális
és közlekedési rendszerek összehangolt fejlesztése nélkül, ezért
javasolják, hogy a soron következő
magyar-magyar párbeszéd témája
éppen a déli járások infrastrukturális és gazdasági fejlesztése legyen.
Szorgalmazták az R2-es gyorsforgalmi út építésének folytatását.
Üdvözölték a Sajó-Rima ETT határon átnyúló együttműködés erősítésére irányuló törekvéseket.
homoly, fotó: szervezők

Gömöri Hírlap

Ilma Rakusa ismét szülővárosában
Mint mondja, alig másfél évet élt
itthon, amikor a politikai helyzet
a szüleit arra kényszerítette, hogy
országot és hazát váltsanak. Budapest, Ljubljana, Trieszt, majd
Zürich következett, de Ilma Rakusa folyamatosan járja a világot.
Tizenegy év után ismét szülővárosába, Rimaszombatba látogatott,
hogy átvegye a polgármester díját.
„Puszta véletlen, hogy itt születtem.
Mégsem puszta véletlen, hogy itt
születtem, hiszen itt született már
anyám is” – írja a Rengeteg tenger
című emlékirataiban, amelyben eddigi két rimaszombati látogatását is
feleleveníti. Bár évtizedekig nem
járt szülővárosában, édesanyjának
köszönhetően mégis mindenre pontosan emlékszik. A konzervgyárra,
ahol meglátta a napvilágot, a Városkertre, ahol első sétáit tette még babakocsiban, Tátra Szálló báltermé-

re, ahol édesanyja bálkirálynő volt,
a gimnáziumra, ahol anyja érettségizett. De eljut a temetőbe is, ahol
nagyapja, a konzervgyár egykori
igazgatója, Sichert Károly álmodja
örök álmát.
Mostani látogatásának apropója

Átadták Holló Barnabás
restaurált gipszmodelljét
Ünnepélyes keretek között a
Gömör-Kishonti
Múzeumban
átadták Holló Barnabásnak a
Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) megalapítását ábrázoló
restaurált gipszmodelljét, amelynek bronzváltozatát a budapesti
Magyar Tudományos Akadémia
épületében láthatunk.

Holló Barnabás domborművét a
múzeum a szobrász özvegyétől
vásárolta meg háromezer koronáért még 1918-ban. Ez alapján készítette Holló Barnabás 1893-ban
az MTA épületében ma is látható
bronzváltozatot. Egészen 1930-ig
ládákban őrizték a múzeumban,
de miután kiderült, hogy súlyosan
károsodott, Makovits Jenőt bízták
meg a restaurálási munkálatokkal.
1975-ig találkozhatott a felújított
domborművel a látogató a múzeum
épületében, de a múzeum felújítása
során a dombormű is raktárba került, s itt várt hosszú évekig a sorára. 2012-ben a Nemzeti Kulturális
Alap segítségével kezdődhetett el
a felújítás, mégpedig Štefan Siváň
vezetése alatt. 2015-ben a Szlovák
Köztársaság Kulturális Miniszté-

riuma, majd idén a múzeum fenntartója, a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat jóvoltából sikerült
befejezni a munkálatokat.
A relief kompozícióját 17 alak alkotja, így Széchenyi mellett megtaláljuk Wesselényi Miklóst, a bátkai
Máriássy Istvánt (1753-1830), aki
a gyűlésen mint Gömör vármegye
követe volt jelen, valamint Andrássy Györgyöt (1797-1872), Torna vármegye követét, aki később
Gömör és Kishont főispánjaként
(1838-1844 között) került be a történeti köztudatba.
A relief alkotója a gömöri, alsóhangonyi születésű szobrászművész, Holló Barnabás (1865-1917),
akinek halálának 100. évfordulójára jövőre emlékezünk majd.
Az akadémia megalapítása 1825.
november 3-án című felújított
gipsz domborművének rimaszombati újraavatásán részt vett Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, aki
fővédnökség vállalt a jeles esemény fölött, valamint Holló Barnabás leszármazottai is.
A nagykövet beszédében kiemelte, hogy Széchenyi elemi követelménynek tekintette, hogy a különböző tudományok kialakítsák
a maguk szakmai nyelvét, egyúttal heves kritikával utasította el a
nyelv erőszakos terjesztését, s tévesnek ítélte, ha a nyelv felszínes
terjesztésével az ország más nyelvű
lakóit a sajátjaikká kívánják tenni.
jdj, fotó: gecse

a polgármesteri díj átvétele volt,
jeles életjubileuma alkalmából, s
írói, műfordítói és publicisztikai
munkássága elismeréseként Šimko
József polgármester díját vehette át.
De Rakusa sem jött üres kézzel, egy
Rimaszombatot ábrázoló, 1926-os

3

A. Tóth Sándor festményt, s egy
Munkácsy életrajzi kötetet hozott
ajándékba. A városházi fogadás
után a Három Rózsa Kávézóban a
Rimaszombati Kávéház keretében
Juhász Katalin faggatta gazdag pályájáról, pályafutásáról, s mint a
moderátor megjegyezte, Rakusa valószínűleg többet utazott mint szép
számú hallgatósága mindösszesen.
Legutóbb épp Tokióban járt, ahol a
Lassabban című esszékötete japáni
változatát mutatták be, de már készül a Rengeteg tenger japáni fordítása is.
Másnap Rakusa ellátogatott Holló
Barnabás domborművének az átadására, s mint az igazgatónővel
megegyeztek, nemrég elhunyt édesanyja gazdag hagyatékának egy
részét a múzeumnak ajándékozza.
A háromnapos látogatás Füleken ért
véget, ahol az írónőt olvasói mellett
Agócs Attila polgármester is fogadta. 		
jdj, fotó: gecse

Vándorkiállítás a málenkij robotról
A Veritas Történetkutató Intézet karöltve a budapesti Magyarság Házával,
a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. támogatásával a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 címmel november
24-én nyitotta meg Rimaszombatban, a
Tompa Mihály Református Gimnáziumban a vándorkiállítást, mely december
9-ig tekinthető meg.
A vendégeket Molnárné Pelle Beáta, a
Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatónője üdvözölte, aki hangsúlyozta, sokszor csak azért hurcoltak el a gimnazistáktól nem sokkal idősebb
lányokat és férfiakat, hogy a Szovjetunió határai mellett lévő országokban
megváltozzon a nemzetiségi összetétel. Köszönetet mondott, hogy a tárlat ide
is eljutott. Beszédet mondott Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatónője
és Rácz János, a Veritas Történetkutató Intézet 1945 utáni kutatócsoportjának
tudományos munkatársa, akinek a nagyapja maga is az ún. málenkij robot áldozatául esett. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatónője elmondta, hogy a
kiállításhoz történelmi és ismeretterjesztő előadásokat is párosítanak.
A kiállításmegnyitót a Zsapka-trió vezette fel. Sipos Dávid, Vadkerti Imre és
Zsapka Attila fellépése a budapesti vendégek tetszését is elnyerte, s meghívást
kaptak a Magyarság Házába. Másnap a gimnáziumban Simon Attila, a Fórum
Kisebbségkutató Intézete is előadást tartott a tárgykörben.
Kép és szöveg: he (www.felvidek.ma)

A hónap műtárgya
agyag dohánytartó
A hónap műtárgya a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban egy medvét formázó agyag dohánytartó, amely december végéig tekinthető meg.
A fazekasmesterség egészen a közelmúltig az egyik
legfontosabb iparág volt Gömörben, s mintegy negyven helyszínen készültek használati tárgyak kerámiából. Ezek egyike a dohánytartó is, amely egy üreges
testből (ebben tartották a dohányt), s egy levehető fedélből állt. A múzeum 11 dohánytartót őriz, amelyek a 19. század második
felében készültek, ebből kilenc medvét formáz, míg kettő antropomorf.
Ezek többnyire egyéni megrendelésre, például erdészek számára készültek, sokszor ábrázoltak cirkuszi motívumokat, s az elkészítésük korántsem
volt egyszerű. Gömörben Osgyánban és Süvetén készültek ilyen különleges példányok, amelyek bizonyítják a gömöri fazekasok kivételes tehetségét – árulta el lapunknak, Oľga Bodorová etnológus, a Gömör-Kishonti
Múzeum igazgatója.
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Adventi hangulatban

Adventi ünnepváró foglalkozásokat szervezett a Városi Művelődési Központ
a füleki Motolla Kézműves Műhely tagjaival. December 9-én, pénteken
13.00 órától drótszívet, szappant, gyékényt és csigatésztát készíthetnek, míg
december 17-én, szombaton 14.00 órától csuhéangyalkák, gyöngydíszek,
nemezes szappanok és mézeskalácsok készítését sajátíthatják el kisebbek és
nagyobbak. Mindkét foglalkozásra a kultúrház tanácstermében kerül sor,
utóbbin Imre-Mács Kató és a Kis Gömör táncosai is vendégeskednek.

Virágeső címmel új bemutatót tartott a Dráfi Mátyás vezette Teátrum Polgári Társulás. Csáky Pál drámáját Dráfi Mátyás rendezte, aki Kolti Helga
mellett az egyik főszerepet is alakította.

Pneumatrix+binderMIX címmel nyitotta meg új kiállítását a Városi Galéria
Erik Binder új kiállítását, amely 2017 január végéig lesz látható.

Az Almágyi Népdalkör a Tavaszi szél
vizet áraszt... Országos népdal- és
népzenei versenyen ezüstsávos minősítést, a KÓTA térségi minősítésén pedig
dicséretes fokozatot ért el.

Tornalján hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg a Purt
Polgári Társulás első bálját,
amelyen mintegy kétszázan vettek
részt, s nem hiányozhatott róla
Ravasz Ábel roma kormánybiztos
sem.

A podbrezovái születésű Pavel Kvoriak kiállítása nyílt meg a rimaszombati
Városi Művelődési Központban található Ganevia Galériában a művész
60. születésnapja alkalmából.
Kvoriak 1970 és 1972 között Prágában tanult, ezt követően Kassán folytatta a tanulmányait. 1976 és 1978 között a rimaszombati Népművelési
Központ munkatársa volt, innen Kassára került, ahol a mai napig él és
dolgozik. Festészettel, grafikával és design-nal is foglalkozik.

Az 1956-os szabadságharcra emlékezett a rimaszombati Református Egyházközség, amelyen a rimaszombati református templomban is bemutatásra
került az 1956-os tematikájú vándorkiállítással és előadással egybekötött
koncert. A versekből és dalokból álló összeállítás bemutatásánál közreműködött: Jónás Csaba (versmondó), Sipos Dávid (szaxofon), Vadkerti Imre
(ének, gitár) és Zsapka Attila (ének, gitár).

Viliam Klimáček drámaíró, a neves pozsonyi GUnaGU társulat vezetője,
akivel Marian Lacko beszélgetett. A szerző legújabb, Erzsébet királynő
életét megidéző drámáját júniusban mutatta be a pozsonyi Szlovák Nemzeti
Színház.

Bátkában az idén is megrendezték a Dobré slovo szlovák nyelvű szavalóversenyt a magyar alap- és középiskolások részére.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív

Gömöri Hírlap

130 éves lenne Holéczy Miklós

A legidősebb generációk részére
Holéczy Miklós mint középiskolai rajztanár, de mint a második
világháború utáni Gömöri Múzeum igazgatója ismert elsősorban,
aki decemberben töltené be 130.
születésnapját.
1886 december nyolcadikán született a Rozsnyói járásban található
Kisfeketepatakon (Kobeliarovo).
A gimnáziumot Nyíregyházán
végezte, ahol a nagybátyjánál lakott. A budapesti Képzőművészeti
Akadémián folytatta tanulmányait,
amelyet 1909-ben sikeresen be is
fejezett. Eredetileg szobrászatot
szeretett volna tanulni, de ezek az
álmai nem valósultak meg. A főiskola elvégzése után rövid ideig
volt gimnáziumában tanított, majd
1914-ben bevonult katonának. Háborús élményei később jelentős
mértékben meghatározták képzőművészeti munkásságát. A múzeum több rajzát is őrzi, amelyek az
első világháború poklát ábrázolják.
1921-től a rimaszombati Egyesült
Protestáns Gimnázium rajztanára,
tanítványai közül többen végeztek
Pozsonyban és Prágában. 1945ben megbízzák a Gömöri Múzeum
gondnokságával, s 1951-ben kinevezik az intézmény igazgatójának.
Nagy érdeme, hogy a háborús károkat és veszteségeket enyhíteni tudta

és a több találatot kapott múzeum
épületét rendbe tette. 1960-ban
megnyílt a háború utáni első önálló állandó honismereti kiállítás,
amely egészen 1975-ig kitartott.
Az általa felgyűjtött mintegy hat
zsáknyi írásos anyagot 1976-ban
Farkas Veronika dolgozta fel.
Kevesen tudják, hogy 10 társával
egyetemben 1936-ban Holéczy
szabadkőművespáholyt hozott létre
Gömör címmel, amelynek a mestere lett. 1966-ban Tichy Kálmán és
Putra Edével közös tárlaton mutatta be először a saját alkotásait, de
a múzeum gyűjteményében megtalálhatjuk gazdag rajz- és szoboréletművét.
1972 december utolsó napján halt
meg, de családja csak 1973 január
másodikán jelentette a halálát, s
5-én temették el Felsőpokorágyon.
A közös sírban nyugszik 1951-ben
tragikusan elhunyt második felesége, Ilona és Holéczy Zsuzsa (19081983), aki 1976-ban a múzeumnak
ajándékozta Holéczy írásos hagyatékát. A kettős sírban nyugszik
Hűvössy Lajos (1857-1939) evangélikus lelkész, a múzeum egyik
alapítója is, valamint annak nővére,
Karolina is.
Oľga Bodorová,
a Gömör-Kishonti Múzeum
igazgatója

Tőzsér Árpád Forbáth-díjat kapott
A szlovákiai írószövetségek közös
rendezvényén adták át a Turczel-díjat és a Forbáth-díjat Pozsonyban,
a Zichy palotában november 22-én.
A Turczel-díjat a tudományos és ismeretterjesztő munkásságért ítélik
oda, a Forbáth-díjjal pedig költőket jutalmaznak. Az utóbbi díjat az
idén Tőzsér Árpádnak ítélték oda.
Az idei évben a Forbáth-díj mint egy bumeráng érkezett vissza Tőzsér
Árpádhoz, aki az Imágók című kötetéért vehette át az elismerést. Tőzsér
Árpádot Dusík Anikó méltatta. A Turczel-díjjal ezúttal H. Nagy Pétert tüntették ki.
Dusík Anikó Tőzsér Árpáddal kapcsolatban elsősorban azt hangsúlyozta,
hogy „Tőzsér Árpád a központ költője, ez azt jelenti, hogy az irodalom
világköztársaságának teljes jogú polgára, abban az értelemben, ahogy Pascale Casanova, aki a hasonló című monográfiát kiadta. Tőzsér Árpád tehát
az a szerző, aki nem igazodik, hanem az, aki mintát teremt. Nagyon izgalmas, állandóan megújuló és kísérletező kedvű költő, aki sokszínű életművet hozott létre, és aki minden egyes újabb kötetével bizonyítja, hogy
még nem érkezett el a végállomás. Mindig újabb és távolabbi horizontok
izgatják őt.” 			
nt (www.felvidek.ma)/jdj
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Kolár Péter kapta a Pro
Probitate–Helytállásért-díjat

A Pro Probitate–Helytállásért-díj ünnepélyes átadását
november 20-án a kassai Kelet-szlovákiai Galéria dísztermében rendezte meg a Magyar
Közösség Pártja Országos Elnöksége és Csáky Pál európai
parlamenti képviselő. A díjat
az idén a kassai Thália Színház
egykori igazgatója, a Csemadok kassai szervezetének több
évtizede regnáló elnöke, Kolár
Péter kapta.
A jövőre 70 esztendős Kolár Péter egész életét a kassai magyar
közösségnek szervezte, hos�szú évtizedek óta vezeti a kassai Csemadokot, de a nevétől
elválaszthatatlan a kassai Thália
Színház, neki köszönhető a társulat önállósítása is, s 1989-ben, a
rendszerváltás napjaiban őt kérték
fel igazgatónak, amely feladatkört
pár év kivételével, amikor a mečiari diktatúra félreállította, egészen
a közelmúltig betöltött.
„A díj a jövőnek is szól. Úgy érzem, még sok tennivalóm van, s
ez a díj is ebben erősít meg, fel
kell rázni a kassai magyarságot,
vissza kell adni a hitüket, a fiatalokat jobban be kell vonni a
munkába, s nem utolsósorban a
kassai magyar szervezetek tevékenységét is össze kell hangolni” – nyilatkozta Kolár Péter, aki
1947. február 3-án született Kassán, de gyerekkorában a Késmárk
melletti Kisszalókra költöztették a
családot, ahol Kolár Péter a gyerekkorát töltötte, a húga is ott született. A múlt század ötvenes éveinek elején Csehszlovákiában sorra
alakultak a magyar iskolák. Ekkor
költöztek vissza magyarlakta területre, mégpedig Csízfürdőbe.
1953 és 1958 között látogatta a
csízi alapiskolát. A hatodik évfolyamot Rimaszécsen látogatta,
majd a 7. és 8. osztályt Tornalján végezte. Az alapiskola után
a Kassai Ipariban, majd a Kassai
Műszaki Egyetemen folytatta ta-

nulmányait, közben szervezte a
kassai népi tánccsoportot, az Új
Nemzedéket, segítette a színjátszó együttes fellépéseit, irányította a kassai ifjúsági klubéletet.
Az 1968-as prágai tavasz bukása után a Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészeti Karán tanult
tovább, majd 1975-től tervezőmérnökként dolgozott, de visszatért a Csemadokba is. Szervezte a
klubéletet, zenélt a Regős zenekarában és a VSS Strojár együttesében, játszott a Szép Szóban, művészeti vezetője volt a Csermely
Kórusnak, szervezte a magyar
kultúrát. 1980-tól a szlovákiai
magyar kultúra hivatásos dolgozója volt, a Csemadok kassai és
környéki titkára. A rendszerváltó
1989-es esztendőt így érte meg.
Ekkor kérték fel a Thália Színpad
művészei, dolgozói, hogy vállalja
el a színház vezetését. Elvállalta,
és 1990 július 1-jével az addig
Komáromhoz tartozó kassai színházat sikerült önállósítania. Az
1990/91-es évadtól négy év megszakítással 2011-ig volt a kassai
Thália Színház igazgatója. 1996
februárjában megválasztották a
Csemadok főtitkárának. 1997-ben
a Csemadok Országos Közgyűlése megválasztotta a Csemadok
országos elnökének. Ezt a tisztséget 2000-ig töltötte be, s ezen
időszakban a Csemadok nagyon
komoly tevékenységet folytatott.
Pozsonyból visszatért Kassára a
Thália Színház élére, ahol sokat
tett azért, hogy a Thália Színház
új igazgatósági épülete és a Márai Stúdió létrejöjjön. 2000-ben
a Csemadok kassai tagsága megválasztotta a kassai városi választmány élére, ezt a tisztséget
mindmáig betölti. Az ünnepség
megnyitó részében a rimaszombati Juliana Čarnoká közreműködött
zongorán, Kövesdi Szabó Mária Ady Endre Intés az őrzőkhöz
című versét szavalta, de hallhattak
a résztvevők humoreszket is.
he (www.felvidek.ma)/jdj

hu.rimavskasobota.sk

6

Biztosítani közösségünk megmaradását és gyarapodását
beszélgetés Cziprusz Zoltán városi képviselővel
Cziprusz
Zoltán
a
Városi Képviselő-testület eddigi
legfiatalabb
tagja, s talán ebből is
következik, hogy az egyik legaktívabb is. A választási ciklusból eltelt két esztendő során
több egyéni javaslattal is élt,
neki köszönhető a városi lapok
újraindítása, s a leendő bérlakások kiépítése is, amely a
közeljövőben szintén megvalósulhat, s elsődleges célja a helyi
fiatalok itthon-tartása. A képviselői munkája mellett a Via
Nova ICS motorja, a szabadtéri színpadon immár négy alkalommal megszervezett nagy
sikerű fesztiválok motorja, s
még hosszasan sorolhatnánk.
Cziprusz Zoltánnal az eltelt két
esztendőt értékeltük, de már a
választási időszakból hátralévő
maradék két esztendő terveiről is
beszélgettünk.
- Félidejéhez érkezett a választási ciklus. Mint a testület legfiatalabb képviselője, hogyan
értékeled az eltelt két esztendőt
a városban történtek szempontjából, s hogyan magánemberként?
- Abban a szerencsés helyzetben vannak a rimaszombati
magyarok, hogy gyakorlatilag
kormánytényezők a városban.
Mit sikerült elérni a prioritások
közül, ami a helyi magyarság
hosszú távú megmaradását is
elősegítheti?
Ha megengeded, akkor a két kérdést egybefognám. Megtiszteltetésnek és egyben óriási kihívásnak is éltem meg két éve, mikor
beválasztottak a város történetének legfiatalabb képviselőjének
városunk képviselő testületébe. Tovább fokozta az eufóriát,
hogy magyar szempontból is
történelmi siker született a rendszerváltás óta ilyen nagy arányt
nem tudtunk elérni. Itt most természetesen ide számolom a két
hidas kollégát és Vas Vilmost is,
akikkel remek a kapcsolatunk
és magyar kérdésekben mindig
egy oldalon tudunk állni. Valamint nem elhanyagolható, hogy
képviselői klubunk további
3 szlovák kollégánkkal kiegé-

szülve 12 tagú, ami 3/5 többséget jelent a testületben, továbbá
a polgármesteri pozíciót is a mi
általunk is támogatott Šimko József szerezte meg. Ezen tények
tudatában természetesen nagy
reményekkel és elánnal vetette
bele az ember a munkába magát.
A város általános fejlődését elősegítő intézkedésekre, amelyeket megszavaztunk, most nem
térnék ki egyesével, mint. pl. az
aszfaltozások, járda felújítások,
Kurinc fejlesztése, terek felújítása stb., viszont van pár egyéni,
valamint minket érintő kezdeményezés, amire büszke vagyok.
Első egyéni kezdeményezésem,
ami saját programom egyik fő
pontja volt, az a fiataloknak építendő bérlakások megszavazása
volt, amelyet a testület legutóbbi
ülésen véglegesítettünk 34 lakásra. Úgy tűnik, lassan az ös�szes akadály elhárul, s tavasszal
elkezdődhet az építkezés és jövő
ősszel már akár be is költözködhetnek az új lakók. Fiataljaink
városunkban tartása érdekében
ezt egy sarkalatos pontnak tartom. Továbbá szintén egyéni
kezdeményezésre sikerült három
év kihagyás után újraindítani a
Gömöri Hírlapot, amit szintén
megígértünk, hogy megválasztásunk esetén mindent megteszünk
az újraindítás érdekében. Ez
az egyetlen magyar nyomtatott
sajtóorgánum régiókban, úgy
érzem, ez becsületbeli kérdés is
volt a részünkről, külön öröm,
hogy 2017 januárjától további
két oldallal fog bővülni. Városunk nagyjainak méltó emléke
megőrzése szempontjából fontos
momentum volt, hogy egy nem
kis vitát kiváltó képviselő testületi döntéssel, sikerült megszavaznunk a Rimaszombat híres
szülöttjeinek emlékparkját is.
Jövőnk szempontjából fő prioritást élvezett az elmúlt két évben
a Daxner utcai Magyar Tannyelvű Óvoda épületének kisebb
felújításai, valamint városunk
legnagyobb magyar iskolájának folyamatos rekonstrukciója.
Idén az éttermet, valamint tornatermet sikerült megszépíteni, 2017-ben pedig egy modern
multifunkciós focipályát kap a
Tompa Mihály Alapiskola. Továbbá a városi költségvetésben
szintén az iskolát megsegítendő,
egyelőre két osztályos, ún. „konténeriskola” felépítését is vállalja a város a Dúsa utcán, ami az

iskola alá tartozna, s az 5. és 6.
osztályba járók végeznék itt a tanulmányaikat. Ezzel segítenénk
az ott lakóknak is, ugyanis nem
kéne beutazniuk az iskola végett
a városba, valamint tehermentesítenénk az iskolát is pár nehezen
integrálható gyermektől (igazi
win-win szituáció). Kultúránk
megőrzése szempontjából szintén nagy sikernek könyvelem el,
hogy a 2017-es költségvetésből
sikerült egy 20 000 eurós kulturális alapot létrehozni, ahonnét a
városunkban bejegyzett kultúrával foglalkozó polgári társulások
meríthetnek.
Mint a 5. választókörzet képviselője (Tamásfalva, Dobšinký
utca, Kurinc, Dúzsa utca, Mezőkeresztes, Dúzsa) külön büszke
vagyok, hogy városrészünkben
a helyi Csemadokkal karöltve sikerült felújítani a tamásfalusi haranglábat, a régi óvoda tetőszerkezetét, megannyi utcánkat és
járdákat, valamint elmondhatjuk, ebbe a városrészbe érkezett
a legnagyobb mértékű fejlesztés
az egész városon belül.
Természetesen ezen sikerek nem
jöhettek volna létre képviselő
kollégáim és polgármesterünk
pozitív fogadtatása és támogatása nélkül, ezúton is szeretnék
nekik köszönetet mondani.
– Városi képviselőség, Via
Nova ICS, fesztiválok – men�nyi idő jutott mindezek mellett
a magánéletre?
– Sajnos nagyságrendekkel kevesebb, mint szeretném.
– Két év már eltelt, mit vársz a
testülettől, s mit önmagadtól a
maradék két esztendőben?
– Úgy érzem az első két év igazán erős volt, főleg ha a magyar oktatási intézményeink
szempontjából nézve, ugyanis
rég nem támogatta őket ekkora
mértékben a város, viszont úgy
érzem ezen a téren akkora volt
a város lemaradása, hogy bőven
van még tennivalónk. A Tompa
Mihály Alapiskola lassan, de
biztosan minden téren a város és
régiónk egyik legszínvonalasabb
iskolájává válik (tanári és a diákok elért eredménye szempontjából eddig sem volt ez kérdés),
az épület is egyre modernebb
lesz, már csak a külső homlokzat
felújítása várat magára. Viszont
ez egyben a legköltségesebb is,
ezért bízom benne, hogy a város és kormánypozícióban lévő

„hidas” képviselőink által a kormánnyal közös erővel újítsa fel
az épületet, ugyanis erre most
van itt a történelmi lehetőség
(egyedül ez nem fog menni,
csak a város és kormány közös
összefogásával). Bízom, benne
óvodáink helyzete is tovább fog
javulni, ugyanis ezen a téren látok még kisebb hiányosságot, de
biztató jeleket is. Bízom benne,
hogy a mar elfogadott lakások és
parkok megépítése hamarosan
a gyakorlatban is megvalósul,
nem csak a képviselő-testület
„szintjén”.
Nagyon örülnék, ha a kormány
is végre prioritásának kezelné
Rimaszombat és Gömör felemelését, ugyanis úgy érzem, a város
ezen a téren maximálisan nyitott, és minden kezdeményezés
pozitív fogadtatásra talál majd a
testületen belül. Viszont új munkahelyeket csak és kizárólag egy
ilyen összefogás keretein belül
lehet megvalósítani, önmagában az önkormányzatnak ehhez
nincsenek meg a erőforrásai, aki
mást állít, az vagy nincs képben
egy önkormányzat kompetenciáit illetően vagy csak pillanatnyi
populizmusra törekszik. Viszont
komoly változás, hogy a jelenlegi szlovák kormány egyik alkotó
eleme az a Most-Híd, amely igen
erőteljesen képviseltetve van a
mi régiónkban is, s járásunkban
is a pártok között a harmadik
legtöbb szavazatot kapta a parlamenti választásokon. Bízom
benne, hogy „hidas” kollégáink
mindent megtesznek Pozsonyban, hogy Rimaszombaton is
segítsenek, sajnos az elmúlt fél
évben még ennek a jelei nem
voltak érzékelhetőek, de bízom
benne, ez is meg fog változni a
közeljövőben. Az R2-es gyorsforgalmi út közös ügyünk, a
közlekedési tárcát ők vezetik, s
úgy érzem, most már kifogásnak helye nincs, mert csak ezután várhatjuk régiónk érdembeli
felemelkedését és új befektetők
érkezését. Továbbá mindent meg
fogunk tenni a következő két
évben, hogy olyan állapotban
tudjuk hagyni városunkat és városunk elsősorban minket érintő intézményeit, hogy akár egy
számunkra kedvezőtlenebb képviselői-testület mellett is biztosított legyen közösségünk megmaradása és gyarapodása.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

December 09.:
Karácsonyi ötlet- és szeretetbörze
Kézműves kirakodóvásárral
egybekötött karácsonyi ötletés szeretetbörzét rendez az
idén is a Városi Művelődési
Központ (VMK) december
9-én, pénteken 13.00 és 16.00
óra között a VMK mellett működő csoportok fellépésével
tarkítva.
Mézeskalács, méhészeti termékek, gyöngyök, szappan és még
sok más minden várja a látogatókat, ahogy a látogatók kicserélhetik egymás termékeit is. Az
összegyűjtött ajándékokat a Krízisközpont és gyerekotthon lakói között osztják szét. Akinek
saját terméke vagy fölösleges,
s elajándékozásra váró terméke
van, az jelentkezzen a 047/562
15 50-es telefonszámon.
A fellépő csoportok sorrendje:
13.00: MUŠKA – az óvodák diákkórusa, 13.30: Nádej + Mystic choir (Művészeti Alapiskola), 14.00: Bona fide, 14.30: Művészeti Alapiskola – tánctagozat, 15.00: Művészeti Alapiskola – zenei tagozat, 15.30: Kis Gömör,
16.00: Podkovička + Rimavan, 16.30: Podkovička + Rimavan, 17.00: Blaha
Lujza Vegyeskórus, 17.30: Nadira – orientális táncok, 18.00: Új Gömör Néptáncegyüttes, 18.30: TORS tánczenekar

December 12.:
A víz varázsa

Igazi adventi feltöltődést kíván a Városi Művelődési Központban december 12-én, hétfőn 18.00 órától Peter Živý és Janko Svetlan Majerčík
összművészeti műsora, amelynek központi témája a víz.
Theodor Schwenk, Viktor Schauberger, Ralf Rosner, Masar Emota és Alexander Lauterwasser vízről vallott munkái hangok, mozgás, rezgések és színek segítségével. A belépő 10 euróba kerül, s a helyszínen kapható.
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December 11.:
Nótaestet rendeznek
Rimaszombatban
A simonyi Szivárvány Polgári
Társulás 11 évvel ezelőtt célul
tűzte ki, hogy megismertesse
azt a csodálatos műfajt, melyet magyar nótának nevezünk. Kilenc évig Simonyiban
rendezték meg a regionális
nótaversenyt, míg tavaly Rimaszombatban gálaestet rendeztek. A nagy siker és pozitív
visszajelzések hatására úgy
döntöttek, folytatják a munkájukat és december 11-én,
vasárnap, 14.15 órára ismét
Rimaszombatba, a Városi Művelődési Központba invitálják
a magyar nótakedvelőket.
Az esten Sándor János és cimbalomzenekara működik közre, a fellépők
névsora is impozáns, a hazai előadók mellett (Csank Tímea, Brki Gyula, A.
Seres Irén, Balogh Károly, Váradi Ivett, Jurász József, Lévay Ágnes) meghallgathatjuk Bányai Márton, Budai Betrix és Karczagi János nótázását is.
Érdeklődni a nótaest iránt Lakatos Ernőnél a 0918/613 753-as telefonszámon vagy az oz.duha@szm.sk e-mail címen lehet.

December a Gömör-Kishonti
Múzeumban és a Relaxban
Gólyák, Pearl Harbor és karácsonyi
készülődés – gazdag programmal várja a látogatókat a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum is.
December 12-ig látogatható a Gólya
című képzőművészeti és irodalmi verseny legjobb munkáiból összeállított
tárlat, ahogy december végéig tekinthető
meg A madáretető vendégei című kiállítás is.
December 8-án, csütörtökön, 15.00
órától nyitják a Háború a Csendes-óceánon című tárlatot, amely a II. világháború egyik jelentős mérföldkövéről, az
amerikaiak háborúba való belépéséről
emlékezik meg. 1941. december 7-én
a Nagumo Csúicsi tengernagy vezette
japáni flotta megtámadta az USA Pearl
Harbor-i támaszpontját, s az USA válaszul belépett a második világháborúba.
A tárlat 2017. február 17-ig látogatható.
Az idén sem maradhat el a múzeumban a karácsonyváró műsor, amelynek
keretén belül a karácsonyi szokáskört veszik elő, s mutatják be a nyilvánosságnak. December 12-én, hétfőn délelőtt elsősorban az óvodásokat várják
mesékkel, másnap a betlehemest idézik meg, míg 14-én, szerdán a gömöri
karácsonyi hagyományokat idézik meg filmdokumentumok segítségével.
A belépő 1 €, s elég bejelentkezni előzőleg a 047/56 32 741-es telefonszámon
vagy a lindisova@gmmuzeum.sk e-mail címen.
S itt hadd említsük meg, hogy a Relax Szabadidőközpont is tematikus karácsonyi kiállítással várja az érdeklődőket, amely a Relax tükörtermében 2017
január 13-ig lesz látogatható.

Igazgatónőt keres a Halászi utcai Óvoda

GH-53/16

Rimaszombat polgármestere, Šimko József pályázatot ír ki a Halászi utcai Óvoda igazgatói posztjára 2017 február elsejei belépéssel. Pályázni
2016 december 16-ig lehet.
A halászi utcai Óvoda szlovák és magyar nyelvű, s a jelentkezéseket a Városi Hivatal címére (Mesto Rimavská Sobota, odbor školstva, sociálnych
vecí a kultúry, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota) várják, s a borítékra kérik ráírni: VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Rybárska NEOTVÁRAŤ.
Részletek a www.rimavskasobota.sk oldalon.
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