Az elmúlt napok
margójára
Kétheti lapunk ugyan karácsony előtt jelenik meg, de
biztosan lesznek olyanok, akik
Szilveszter táján olvassák el,
amikor már a szórakozásé és
a mulatságé lesz a főszerep.
Ebbe a kategóriába tartoznak
a szlovák szociális demokrácia
vegykonyhájának egyes eseményei is. De menjünk szépen sorjában.

Karácsonyi hangulatban!
Lehalkul a város zaja karácsony estére, melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet e napon, hogy az
embereknek hitet, reményt adjon.
Minden évben, így év vége közeledtével az
ember igyekszik gondolatait visszaforgatva
leltárt készíteni az egész éves munkájáról, elért eredményeiről, sikereiről, esetleg sikertelenségeiről. Gondolom így vannak ezzel Önök
is. Megtettem ezt én is, mégis most másként
szeretnék Önökhöz szólni. A karácsonyi ünnepkörben szeretettel köszöntöm Rimaszombat lakosságát, és minden kedves olvasót, aki
újságunkban találkozik soraimmal.
Kedves Rimaszombatiak! Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a
családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe.
Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk
azoknak, akik fontosak számunkra, de azokra
is gondolunk ilyenkor, akik már nincsenek közöttünk, de mégis szívünk mélyén szeretettel
gondolunk és emlékezünk rájuk. Nem a drága
ajándékok jelentik lelkünkben a fényt, hanem
a szándék, hogy önmagunktól mit adunk önzetlenül, tiszta szívvel és szeretettel másoknak. Ahol béke, elfogadás és szeretet van,
ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő
családot, közösséget lehet teremteni. Figyelmünket azonban ne kerülje el, hogy a szeretet
ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen
szívünkben, hanem hétköznapokon is megmaradjon bennünk.
De talán ne rugaszkodjunk el ennyire, mert a
mindennapi életünket sokszor másképpen éljük meg. Tudatosítsuk mindannyian, hogy jól
és tisztán szeretni nagyon nehéz, de aki tud,

Áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk!

Következő számunk már bővített tíz
oldalon 2017 január 25-én jelenik meg.

annak áldássá válik, mert többszörösen kaphatja vissza azt, amit sugároz. Szomorú viszont, hogy önző világunk sokszor nem erre
tanít minket, sokszor talán bele is nyomorodik
a lelkivilágunk.
Nem szeretnék ünneprontó lenni, és arra szeretném önöket biztatni, hogy ne gondoljunk a
hétköznapok harcaira, zajaira, csendesedjünk
el legalább erre a kis időszakra és gondoljunk
mindazokra, akik legközelebb állnak hozzánk:
családjainkra, szeretteinkre, mert a karácsony
nemcsak ünnep, hanem érzés is. Azt kívánom
mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele
együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom – akár egyedül, akár a szeretteik
körében ünnepelnek, hogy ez az ünnep, a karácsony ünnepe segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz,
hogy az újesztendőt tiszta szívvel és megújult
erővel kezdhessük el közösen, egymást segítve és támogatva.
Kedves Rimaszombatiak! Engedjék meg, hogy
az év végéhez közeledve köszönetet mondjak
mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzatunk
munkáját, és kívánjak kellemes, boldog, áldott
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket mindan�nyiuknak.
Rigó László,
alpolgármester

A még ma is legerősebb politikai tömörülés tévedhetetlen elnöke – nevezzük csak röviden R. F.-nek
– valószínűleg még mindig nem emésztette meg a
tavalyi köztársasági elnökválasztáson elszenvedett
csúfos kudarcát azzal az emberrel szemben, akit
annak idején a szcientológiával is összefüggésbe
hozott, bár az is igaz, hogy erre a választások után
már nem emlékezett. Nem igazán emésztette még
meg a megyei választásokat sem, amikor is kijelentette, hogy a későbbi megyeelnököt akár egy zsák
krumpli is legyőzheti. Mindezek ellenére Kotleba
fölényesen győzött. S úgy tűnik, a rövidebbet húzza
a „piszkos szlovákellenes prostituáltak” ellen vívott
legújabb harcában is. Így nevezte ugyanis R. F. az
újságírókat, akik valószínűleg nem maradnak az
adósai, s már keresik az újabb fogásokat rajta.
Biztos nem véletlen, hogy újabban egyre többet
húzza elő a SMER elnöki posztjára esélyes potenciális ellenfeleinek vélt vagy valós botrányait, s
előbb a kelet-szlovákiai ellenlábasát, Paškát állította félre, ezt követően Pellegrini egykori parlamenti
elnököt takarította el, mostanában megingott a párt
koronahercegének tartott belügyminiszter, Kaliňák
helyzete is, aki az exminiszter Počiatekkal együtt
túl szoros kapcsolatot ápolt a szlovák gazdasági
maffiával. De nem kerülhette el a sorsát még Lajčák
külügyminiszter sem, aki köszönhetően R. F. tevékenységének és kijelentéseinek, nem lett az ENSZ
főtitkára, de sokak szerint ő lenne a SMER legalkalmasabb jelöltje a köztársasági elnöki posztra.
Rossznyelvek szerint R. F. a Tíz kicsi néger című
klasszikusból merített, s most sokan kérdezik, ki
lesz a következő áldozat. Lehet, hogy az európai
parlamenti képviselő Monikát húzza elő a kézujjából, aki mielőtt belépett volna a nagypolitikába, a
FUN Rádió munkatársaként dolgozott, tehát akkoriban ő is a „piszkos szlovákellenes prostituáltak”
számát gyarapította.
Természetesen az újságírók sem szeretnének adósok maradni, akik a múlt hét végén Eperjesen megrendezett színjátékot, mármint a SMER konferenciáját, egyenesen az advent megszégyenítésének
nevezték.
Mit mondjak, egész vidám a helyzet így Szilveszter
előtt a szlovák politikai színpadon.

hu.rimavskasobota.sk
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Módosították a szemétdíjakat
A decemberi ülés kellemes meglepetéssel kezdődött, ugyanis Ján
Ducko, a 47 kempinget tömörítő
Szlovákiai Kempingezők Szövetségének alelnöke átadta a városnak az Év kempingje kitüntetést,
amelyet a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet kempingjének működtetéséért érdemelt ki. Egyúttal
azt is bejelentette, hogy jövőre
Kurincon tartják a szövetség éves
találkozóját.

A vagyonjogi kérések között heves
vitát váltott ki Czakó István javaslata, aki az Elektron épülete előtti füves területet szeretné megvásárolni.
Egyes képviselők a lakók érdekeire
hivatkozva nem támogatták a javaslatot, mások viszont hevesen védelmükbe vették a javaslatot, a közel
egyórás vita végén Bán Zoltán javaslatára levették napirendről.

Patai Orsi
kiállítását nyitják
december 30-án

A decemberi ülés legizgalmasabb
pontja a szemétadó megvitatása
volt. A testület elé került javaslat
az idei 17 eurós javaslat helyett
19 euróval számolt, de végül Ivan
Hazucha (Smer-SD) javaslatára 20
eurót szavaztak meg. Igaz, nem
mindenkinek. Šimko József polgármester hangsúlyozta, a város nem
szeretné a saját költségvetéséből
támogatni a szemét elszállítását, s
ezzel a képviselők többsége egyetértett. A most megemelt összeg
nem vonatkozik mindenkire, a
ZŤP-igazolvánnyal rendelkezők és
a 65 évesnél idősebbek továbbra is
17 eurót fizetnek. Az egyes városrészek lakói 16 eurót (ZŤP-igazolvánnyal rendelkezők 16,60 eurót),
míg a Dúsa úti lakótelepen élők 10
eurót (a 65 év feletti nyugdíjasok és
a ZŤP-igazolvánnyal rendelkezők)
8,50 eurót fizetnek.
Változnak a parkolási díjak is, a Fő
téren továbbra is 400 euróba kerül
az éves parkolás, a környező utcákban és parkolókban 300 euróról 200
euróra csökkent az éves parkolási
díj, míg a város többi részén 100
eurót kell fizetni. Ivan Hazucha javaslatára változtak a mozgássérültek parkolási díjai is. Akik speciális
szállítást igényelnek, azok ingyen
parkolhatnak, akik viszont nem,
azok évi 50 eurót fizetnek 2017ben.		
jdj, fotó: gecse

A VKTFV
közleménye
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat (VKTFV) értesíti
a lakosságot, hogy a 2017-re
esedékes szemétszállítási menetrendet a Gömöri Hírlap és
Gemerské zvesti 2017 január
25-én megjelenő számában olvashatják, de azt megtalálhatják a város internetes oldalán
(www.rimavskasobota.sk) is.
Egyúttal a vállalat figyelmezteti
a háztartásokat, hogy a műanyag
üvegek elszállítására 2017-ben
első alkalommal január 10-én,
kedden kerül sor.

Karácsonykor
ingyenes utazás
Patai Orsi festményeiből nyílik kiállítás december 30-án,
pénteken 17 órakor a rimaszombati Három Rózsa Kávéházban.
A kiállítás 2017 január
végéig látogatható.

Rimaszombat Városa a Szlovák
Autóbusz-közlekedési
Vállalattal közösen az idén is
lehetővé teszi a városi tömegközlekedési járatok ingyenes
használatát az ünnepek alatt,
vagyis december 24. és 26. között (vagyis szombaton, vasárnap és hétfőn).

Ismét Rimaszombatban
hódított a „simonyi” nótafesztivál

Változás az élet, az élet meg maga
a változás – bizony az egykori Simonyi Magyarnóta Verseny immár
második éve új fényben és új köntösben, Rimaszombatban zajló, Regionális Magyarnóta Fesztivál lett.
Ami viszont nem változott, az a jó
hangulat, a spontán szórakozás, a
fülbemászó dallamok, a vérpezsdítő
muzsikaszó.
A Simonyiban jegyzett Szivárvány
Polgári Társulás és annak két húzóembere, a Lakatos házaspár, Andrea és Ernő, és persze a hozzájuk
tartozó lelkes kis csapat immár 11
éve munkálkodik e sokak által már
hónapok óta izgatottan várt rendezvény sikerén. Ahogy azt Lakatos
Ernő keretbe foglalta: „a felhőtlen
szórakozás mellett, elsődleges célunk, a magyar nóták és ezirányú
népzenei kincsünk éltetése és további népszerűsítése, valamint a fiatal tehetségek felkarolása, és a műfaj amatőr művelőinek egy fellépési
lehetőség biztosítása”.
Nos, hogy mindez sikerüljön, ahhoz
kell egy vérbeli zenekar, egy virtuóz prímás olyan mint Sándor János,
képzett és egyénenként is ismert
és elismert budapesti zenészekkel,
akiknek még a rimaszombati ifjú
prímástehetség, ifj. Molnár András
is besegített. Hazai amatőrjeink sorát a legfiatalabb tehetség, a mindössze 11 éves simonyi Szaniszló
Dániel nyitotta meg, aki gyönyörű
énekhangjával – meg a Krasznahorka büszke várával – máris osztatlan
sikert aratott. Aztán jöttek a nagyok: a rimaszombati Lévay Ágnes,

a sídi Berki Gyula, a détéri Csank
Tímea, a bodrogszerdahelyi Jurász
József és ráadásként a budapesti ifj.
Balog Károly, akiket egyaránt vastapssal fogadtak és búcsúztattak a
színpadon. Érezhetően és láthatóan
az egész teremben elhintették a jókedv magvait. A teltházas nézőtér
alatt bizony már ekkor „mozogtak
a székek”.
A sztárvendégek Karczagi János,
Bányai Márton és Budai Beatrix
„szinte felszántották a színpadot”
és kis híján a plafonig emelkedett
a jókedv. Volt itt hallgató és andalgó, ropogós csárdás, örökzöld
dallamok, hangszerszólók, egyéni
prímásprodukciók egyszóval minden, ami elkápráztat és egy más világba röpít.
Aztán egy pillanatra elcsitult a zene,
és díszoklevelek átadása mellett egy
nagy „köszönjük” hangzott el fentről és lentről azoknak, akik évtizedek óta fáradhatatlanul munkálkodnak a magyar nóta járási berkeiben
– név szerint Lévay Ágnesnek sok
évtizedes előadói és szervezői munkásságáért (kezdetektől a verseny és
fesztivál művészeti vezetője), valamint Váradi Bertalan prímásnak – a
közismert Berci bácsinak – több évtizedes hagyományőrző tevékenységéért.
A finálé közös éneklése, a koncertekről jól ismert „standing ovation”
és persze a fergeteges produkciókat
követő színvonalas fogadás megkoronázták a rendezvényt, amire még
sokáig emlékezni fogunk.
Polgári László, fotó: szervezők

Fogorvosi és gyógyszertári
ügyelet az ünnepek alatt

Fogorvosok (08.00 és 12.00 óra között):
December 24., szombat: MUDr. Sekelská Dáša, Rimaszombat,
Dobšinský utcai Alapiskola, tel.: 047/56 31 566
December 25., vasárnap: MUDr. Sklenková Eva, Rimaszombat,
Daxner Alapiskola, Clementis u.., tel.: 0908/902 065
December 26., hétfő: MUDr. Štovčík Michal, Rimaszombat,
Sport u. 14., tel.: 047/56 27 353
December 31-január 01., szombat-vasárnap: MUDr. Illés Judit,
feledi Egészségügyi Központ, tel.: 047/56 98 537
2017. január 06., péntek: MUDr. Jurkemík Ján, Rimaszombat,
Gorkij u. 9., tel.: 047/56 98 537
Gyógyszertárak:
Vasárnaponként a Dr. Max gyógyszertár a Tescóban (Cukorgyári u.
4983, tel: 0901 961 091, drmax-rs3@drmax.sk) és a Kauflandban (Daxner tér, tel.: 047/563 43 32) 08.00 és 20.00 óra között várja a rászorulókat

Gömöri Hírlap

Sándy Gyula hazatért Rimaszombatba
134 éve már láthatták a képeit a múzeumban. Bár Tállyán
született 1827-ben, és élete nagy
részét Bécsben, Münchenben,
Kassán és Budapesten élte le,
sok-sok családi szál kötötte Rimaszombathoz is. 2016 decemberében dédunokája, Konok Tamás Kossuth-díjas festőművész
társaságában – aki két képet is
ajándékozott a múzeumnak –,
Sándy képei ismét megérkeztek
a Gömör-Kishonti Múzeumba, s
február 17-ig az érdeklődők meg
is nézhetik azokat.
Sándy Gyula előbb Hammerlein
bécsi festőművésznél tanult, majd
1847-1848 között a müncheni
Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt. Az 1848/49-es forradalom leverése után eltávolították
a tüzérségi hadnagyi beosztásból
és az osztrák kormány három évre
Lombardiába küldte. Ezt követően
Bécsben telepedett le, de gyakran
megfordult Magyarországon is.
A Gömör-Kishonti régióval leginkább családi szálak kötik össze.
1862-ben ugyanis Rimaszombatban kötött házasságot Jánosdeák
Paulinával, aki édesanyja oldaláról
Ferenczy István szobrász rokona
volt. Tompa Mihály költőhöz szin-

tén rokoni szálak fűzték, hiszen
felesége keresztapja volt. Sándy
Gyula azonos nevű fia, Sándy
Gyula (1868-1953), neves magyar
építész, számos felvidéki építmény
tervezője volt, ilyen például Ferenczy kriptája a rimaszombati református templom oldalán. 1863-ban
Sándy családjával együtt Kassára
költözött, ahol rajztanárként működött egy helyi gimnáziumban.
1866-ban már az eperjesi líceumban oktatott rajzot, 1870 és 1891
között pedig egy budapesti gimnáziumban tevékenykedett, mint
pedagógus. 1894-ben hunyt el Budapesten.
Munkásságát tekintve elsősorban
tájképeket és portrékat festett, leginkább biedermeier és a korabeli

Hrinko Marián
a Városháza Galériájában

Kresnye András és Micsuda András
után egy újabb fiatal tehetség, a rimaszombati Magán Szakközépiskola
(Hotelakadémia) végzős diákja, Hrinko Marián mutatkozott be a Városháza Galériájában. A fiatal festőművész
első önálló tárlata 2017 január végéig
tekinthető meg.

Alig egy éve a Matej Hrebenda Könyvtárban Kresnye Andrással és Matej Kováčcsal közösen még fotóit állította ki,
de most már a festményeivel jelentkezett. Az apai ágon szlovák, anyai ágon
magyar származású fiatalember ezt írja
önmagáról: 1997. augusztus 13-án születtem Nyustyán. Édesapám autófényező, édesanyám varrónő. Kiskorom óta
érdeklődöm a művészetek iránt. Már
óvodás koromban lekötött a rajzolás és
az alkotás, amire az alapiskolás éveim
alatt felfigyeltek. Ekkor már komolyabban érdeklődtem a művészetek iránt és
különböző versenyeken is részt vettem.
A középiskola kezdetével párhuzamosan elkezdtem látogatni a rimaszombati

romantika stílusában. 1859-től
kezdve művei a budapesti Műegylet és a Műcsarnok kiállításain
is szerepeltek. A 19. század 60-as
éveiben a Vasárnapi újság című
folyóirat több ízben is megjelentette illusztrációit. Az 1882-ben
megrendezésre került Gömör Megye Művészeti és Régészeti Kiállításán, mely megalapozta a mai
Gömör-Kishonti Múzeum létrejöttét, Sándy számos festménye volt
megtekinthető. Néhány ekkor kiállított mű később a múzeum gyűjteményébe került. Sándy neve az
1867-ben Rimaszombatban zajlott
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XII. Nagygyűlésének részvevői között is szerepel.
Műveinek nagy része a második

Művészeti Alapiskolát, ahol közelebbről
is megismerkedhettem a művészet különböző ágaival. Itt szerettem bele az
olajfestés fortélyaiba. Emellett elkezdtem a fényképészettel foglalkozni, aminek köszönhetően más perspektívából
is láthattam a világot és elsajátítottam a
fényképszerkesztés módszereit is. Többfajta irányzatban kipróbáltam magam,
ezt tükrözi ez a kiállítás is. Érdeklődtem
a realizmus varázsától a szürrealizmus
fantáziadús világáig. Több festő művészete inspirált, mint például Salvador
Dalí, René Magritte vagy akár Picasso.
Érdeklődöm a politika iránt is, amely
felfedezhető egy-egy művemben. A továbbiakban is szeretnék foglalkozni a
művészettel, ez a kiállítás pedig hűen
tükrözi az eddigi fejlődésem.
A Progresszió címet viselő tárlat a képek
keletkezési sorrendjében sorakoztassa
fel a mintegy 40 alkotást. A tájképektől
elindulván a már Picasso és Dali hatását
is magán viselő fekete alapú olajfestményekig terjed a pár évet, sok-sok stílust
és próbálkozást felölelő tárlat, amelyet
az iskola két tanárnője, Kovács Tünde
és Dávid Márta mutatott be, de a Tehetségeink sorozat védnöke, Rigó László
alpolgármester is méltatott, sok sikert
kívánván a szárnyait bontogató ifjú művésznek, akinek bemutatkozó tárlatára
osztálytársai is eljöttek. A megnyitó
hangulatát a Magán Konzervatórium
diákja, Illés Benjámin (harmonikán) és
tanára, Martin Horváth (hegedűn) emelték a játékukkal.
jdj, fotó: gecse
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világháború során Budapestet ért
bombázások következtében megsemmisült, amikor is egy gyújtóbomba robbanása közben a Toldy
Ferenc utcán álló házát és műtermét találat érte. Hagyatékát addig felesége, Jánosdeák Paulina
(1945-ben, 102 esztendősen hunyt
el), fia, Sándy Gyula építész és
lánya, Sándy Eleonóra gondozták. Ma hagyatékának fennmaradt
része Budapesten élő rokonai birtokában van, de. Sándy még élete
során megajándékozta a mai Szlovákia területén működő néhány
múzeumot alkotásaival, így egyes
festményeit megtalálhatjuk a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban,
a poprádi Tátraalji Múzeumban, a
liptószentmiklósi Természetvédelmi és Barlangászati Múzeumban
és a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban is.
A kiállításon láthatjuk az aggteleki
barlang belsejét, figurális kompozíciókat Garam menti és zeherjei
népviseletben, valamint számos
portrét, melyeken elsősorban a
festő családtagjai jelennek meg, továbbá Dombi Márton cigányprímás híres portréját és gróf Teleki
László arcképét is.
Kép és szöveg: jdj

Meghirdették a XXVI. Tompa
Mihály Országos Versenyt
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézettel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a
Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen
meghirdeti a XXVI. Tompa
Mihály Országos Versenyt az
amatőr (nem hivatásos) versés prózamondás, verséneklés
és lírai színpadok műfajban.
Az országos döntőre 2017 április 27. és 29. között kerül sor
Rimaszombatban.
A VERSENY
KATEGÓRIÁI:
I. kategória: az alapiskolák 1-3.
évfolyamai
II. kategória: az alapiskolák
4-6. évfolyamai (a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama)
III. kategória: az alapiskolák
7-9. évfolyamai (a 8 éves gimnáziumok 2-4. évfolyamai)
IV. kategória: középiskolások
(a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5-8. évfolyamai)
V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
VI. kategória: énekelt versek,
12 éves kortól egyénileg vagy
csoportokban

VII. kategória: lírai színpad,
versszínház (korhatár nélkül)
A VERSENY FORDULÓI
ÉS IDŐPONTJAI:
1. osztály, -iskolai versenyek
megrendezésének határideje:
2017. február 6-ig
2. egyetemi, körzeti- és járási
versenyek: 2017. március 9-ig
3. országos elődöntők: 2017.
március 23-31. között (Szenc,
Galánta, Léva, Nagykürtös,
Nagykapos)
4. országos döntő: 2017. április
27-29., Rimaszombat
BENEVEZÉSI
HATÁRIDŐK:
I., II., III., IV. kategória: 2017.
február 9.
V., VI., VII. kategória: 2017.
március 9. a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányánál. A benevezés a benevezési lapon postán vagy
elektronikus úton történik.
A benevezési lap beszerezhető
a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.
csemadok.sk és www.intezet.
sk honlapról.
ELÉRHETŐSÉGEK,
INFORMÁCIÓK:
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya Jesenského 5. 979 01 Rimavská
Sobota, fax: 047/5623 112;
mobil: 0907/87 14 51, e-mail:
csemadokrsz@mail.t-com.sk
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Adventi pillanatok képekben

Alig pár nap, s itt van az év legjobban várt, legmeghittebb ünnepe, a karácsony. Az első adventi gyertya
meggyújtásától a karácsonyi szentmiséig számtalan rendezvény készítette elő az ünnepi hangulatot, Koncz
Zsuzsa és Lucie Bílá koncertje mellett (ez utóbbin sajnos nem fotózhattunk) 2016-ban sem maradhattak
el a Vöröskereszt és más szervezetek jótékonysági rendezvényei, a kézműves-műhelyek, a karácsonyi ötletbörze, a Divosud új bemutatója, de évzáró találkozót tartottak a Wass Albert Nyugdíjas Kör tagjai is.
Összeállította: jdj, fotó: gecse

Danyi Zoltán
Téli csend
lassan ült falunkra a Tél
sima díszében hazatért
fehér kabátjával, fagyos sodrával
már újra didereg
mintha más lenne az élet Gesztetében,
olyan igazi decemberi
Gömörországban e hely a téli táj - szép,
vastag jégkoszorút fon a tó körül,
nádrengetegében a madár aludni tér
dombok között elhagyott fűcsomók
között csend az Úr
csordákban a vad szinte vonul
e hólepte táj mögött évezredek gyöngye
kristályosodik
a fehér hó alatt páratlan világ maradt s
ha jő a kikelet ebből lesz a kenyér
nagy harangja a délnek messze viszi
a szépet
mélyen szánt az emberi szívben,
hogy a kicsi ház ablakán, ha megmarad
e kép
ünnepi kedély közepette majd meséljen
a szeretetről.

Szilveszter közeledtén
álljon itt az év fotója is:
Auxt Ferenc városi és megyei
képviselő kopjafa-tisztogatás
közben.

Gömöri Hírlap
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Czapp György véletlenül született Rimaszombatban
Nemrég, amikor Šimko József
polgármester kitüntette Ilma
Rakusa Zürichben élő írónőt, köszöntőjében párhuzamot vont Rakusa illetve Blaha
Lujza és Czapp György születése között, mondván Rakusa
is majdnem véletlenül született
Gömörben, mint utóbbi kettő.
Nos, Blaha Lujzát mindenki
ismeri, de ki is Czapp György,
akinek az életrajzi adataiban
szintén ott áll: született 1943ban Rimaszombatban.
Évek óta ismerjük már egymást,
sőt az egyik közösségi portálon
tartjuk is a kapcsolatot. Pár éve
majdnem személyesen is találkoztunk, de csak majdnem. Czapp
György formatervező ugyanis
rendkívül szerény és visszahúzódó ember, aki Rimaszombatban is
csak egy alkalommal járt születése óta. Feleségével, Venczel Vera
színművésszel rándultak ki, s a
Fő téren egy kávé társaságában
gyönyörködtek szülővárosa szépségeiben. Vera később eljutott a
PLIKK-be (Pósa Lajos Irodalmi
– és Közművelődési Kávéház) is,
de ő betegsége miatt akkor nem
jöhetett. „Véletlen, hogy Rimaszombaton születtem” – mondta mindannyiszor, amikor arra
kértem, adjon interjút, hisz mi itt
minden itt született vagy innen
elszármazott gömörire nagyon
büszkék vagyunk.

Valószínűleg megunta már a soksok udvarlást, mert a sokadik
kérésféle után megüzente: a Budapest Szállóban várom magát.
Igazi retrófíling vár bennünket
Budán (bár évekig éltem Budán,
a nevezetes szállodát csak filmekből láttam), Czapp György
messziről siet elénk, s miután
kollégámmal együtt elszívják cigarettájukat, bevonulunk, s elindul a film, amely 1938-ban kezdődik, amikor erdélyi származású
szülei a bevonulás után Losoncon
találják magukat. Akkor már nem
épp fiatal édesapja ugyanis katonatiszt volt, s ide vezényelték.
Simó Sándor hősével együtt talán
ő is elmondhatná apjáról, hogy
volt néhány boldog éve, s ebben
a boldogságban fogant ő is, de

mivel Losoncon kórház nem volt,
Rimaszombatban, a szülészeten
látott napvilágot. Mire eszmélhetett volna, a visszavonuló magyar
csapatokkal együtt már menekültek Nyugat felé. Hadifogság,
majd szobi, visegrádi évek következtek, itt tölti a gyerekkorát.
Két szentendrei gimnázium után
s pár év fizikai munka után csak
felveszik az Iparművészeti Főiskolára, ahol matek nem kellett, s
ipari formatervező lesz. Az Élelmiszergépgyártó Vállalatnál lesz
ipari formatervező, de ő tervezi 1986-ban az első mogyoródi
Forma 1-es verseny plakátjait is.
A rendszerváltozás utáni időkben
az elsők között sajátítja el a számítógépes tervezés alapjait. Tanít is az Iparművészetin, de ami-

kor rájön, hogy már nem a diák
néz fel a tanárra, hanem a tanár
örülhet, ha a diákja szóba áll vele,
abbahagyja. Ferenczy Noémi- és
Dózsa Farkas András díjjal ismerik el a munkásságát.
Venczel Verával 1971-ben az Egy
óra múlva itt vagyok című film
forgatásán futottak össze. Azóta
tart a kapcsolatuk, s ahogy mondja, ezt annak is köszönhetik, hogy
mindketten ugyancsak visszahúzódóak, ő évtizedekig otthon
dolgozott a műhelyében, s mint
ezermester, szabadidejében a ház
körül foglalatoskodott. De Vera
is rohant haza az esti előadások,
s a forgatások után. „Inkább a
főpróbákat néztem meg mindig”,
– mondja, s s amikor azt kérdezem, melyik alakítás is jut eszébe
először Vera kapcsán, rögtön a
Pillangó Hitves Zsuzsikája és a
Fekete város Rozálija ugrik be, s
talán nem véletlenül egyik utolsó
alakítása, A vörös oroszlán „monohősnője”, amelyet máig is levehetetlenül nagy sikerrel játszik
a Vígszínház Házi Színpadán.
„Higgye el, csak véletlenül születtem Rimaszombaton” – mondja még búcsúzóul is a Budapest
Szálló előtt, de azért ha nem is
mond igent, nem is tiltakozik korántsem szerény kérésem ellen,
hogy legközelebb Rimaszombatban találkozzunk, akár egy kiállítás társaságában is.

Sebők Valéria születésnapjára
Ha az emlékeim
nem csalnak, először Nagymegyeren
t a l á l k o ztunk, még
valamikor
a kilencvenes évek
végén egy
nyári szabadegyetemen, ahol Somos Béla
kollégámmal a határon túli magyar irodalmakról tartottunk
előadást. Mit mondjak, Sebők
Valéria, aki január elsején ünnepli kerek jubileumát, semmit
sem változott. Csak legyen ember, aki győzi őt követni.
Bár elsőgenerációs értelmiséginek számít, talpraesett, örökmozgó génjeit nagyszüleitől örökölte.

Mondták is rá a szülei: megy már,
mint Balogh nagyapja. Előbb a
füleki gimnáziumba, majd a Teleki házaspárt követve Nyitrára,
pedagógiára. Mivel már Simonyiban ott volt minden megmozduláson, még balettet is elkövettek,
a füleki gimi esztrádcsoportjában is bérelt helye volt, ahogy a
JUGYIK-ban is. Tanítani Egyházasbáston kezdett (akkor még
teljes szervezettségű iskola volt),
innen került Rimaszécsre, ahol 17
évig tanított, s némi módszertani
kitérővel az akkor alakult Ferenczy István Alapiskola igazgatói
székébe. Amikor Nagymegyeren
találkoztunk, már javában igazgatóskodott, s ez a nagymegyeri találkozás megszabta a közös útjainkat is. Pár közös év a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmányának az élén, ahol minden
komoly és kevésbé komoly vitáink ellenére maradandó dolgok-

nak lehettünk a részesei (PLIKK,
Ferenczy István Képzőművészeti
Verseny, ERESZ, Dobré slovo, a
Tompika jelentős átalakítása), miközben tanított Feleden, majd egy
évig levezetésképpen igazgatta a
Tompa Mihály Református Gimnáziumot is. Miután papírt kapott
arról, hogy nyugdíjas (ma sem
értem, hogy tudta ezt elintézni),
a feledi Kistérségi Oktatásügyi
Hivatal vezetője lett, s egyszemélyes intézményként máig is lótfut, konferenciákat, találkozókat,
versenyeket szervez.
S amit talán mégis a legjobban
irigylek tőle, mindig naprakész.
„Most, hogy az operáció után lábadozok, több időm jut a tévére.
Épp a napokban láttam a Blahalouisiana együttest. Utána nézhetnél, ha már Blaha Lujzát is belekeverték” – mondja, és alig fél óra
alatt több tucatnyi tervet sorolunk
fel, amit mind meg lehetne valósí-

tani. Bár még mankóval jár, a téli
és tavaszi konferenciák és rendezvények már mind előkészítve. S
ne feledjem, alig létező szabadidejében három rakoncátlan tündéri unokájával foglalkozik.
Sebők Valéria, aki az elmúlt években sok-sok munkája elismeréseként a Városdíjat (hisz négy évig
képviselő is volt, több cikluson át
presbiter, a Polgári Ügyek Testületének a tagja), ahogy a Kulcsár
Tibor-díjat is megkapta. De félreértés ne essék, ezek csak egy
életpálya közbeeső állomásai,
amelynek a vége még távcsővel
sem látható.
Drága Vali, nem is folytatom ezt a
nekrológízű szónoklatot, – majd
esetleg húsz-harminc év múlva
– inkább megköszönve a tőled
kapott élményeket hadd kiáltsam
világgá, az Isten éltessen még
tettrekészen sokáig!
Juhász Dósa János
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Karácsonyi olvasmányok

Márai Sándor:
December

Ez a hónap az ünnep. Mintha
mindig harangoznának, nagyon
messze, a köd és a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első
napján árkus papírra, kék és zöld
ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk,
karácsonyfát, harmincegy ággal.
Minden reggel, dobogó szívvel,
megjelöltük, mintegy letöröltük e
jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel
sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas
voltam, esténként félrebeszéltem,
hideglelős dadogással meséltem
dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót,
igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal
a szabónőkkel is, akik megjelennek
a főpróbákon, és rosszabbakat mondanak a darabról. Ezenfelül lengyel
kabátkát akartam, továbbá Indiát,
Amerikát, Ausztráliát és a Marsot.
Mindezt persze selyempapírban,
angyalhajjal tetézve. Egyáltalán,
gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely
egyszerre volt bicikli, kirándulás a
Tátrába, anyám zongorázása a sötét
társalgóban, bécsi szelet, almásrétes
és diadal összes ellenségeim fölött.
Most, hogy az ünnep közeledik,
meglepetéssel észlelem, mintha
még mindig várnék valamire. E
napokban megesik, hogy elindulok
az utcákon, megállok a kirakatok
előtt, nézelődöm. Öngyújtó nem
kell. Fényképezőgép, Victor Hugo
összes művei, bőrben, zsebkés,
melynek gyöngyház tokjában ötféle
penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is, nem
kell. Semmiféle tárgy nem kell már,
s ha jól meggondolom, lemondok
Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról
is, ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba lehetőleg
egyáltalán nem járok.

Mégis, valamit várok még. Annyi
karácsony múlt el, egészen sötétek,
s aztán mások, csillogók, melegek
és szagosak, annyi ünnep, s még
mindig itt állok, a férfikor delén,
őszülő fejjel, tele kötelezettséggel
és ígérettel, melyeket az Angyal
sem tudna már beváltani; s még
mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínűleg csillapíthatatlan ez
az éhség: aki egyszer belekóstolt,
holtáig ízlelni szeretné. Közben
már megtudtam, hogy szeretetet
kapni nem lehet; mindig csak adni
kell, ez a módja. Megtudtam azt is,
hogy semmi nem nehezebb, mint a
szeretet kifejezni. A költőknek nem
sikerült, soha, a költőknek, akik az
érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint a
gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint
a szerelemnek. Tartalmát nem lehet
szavakban közölni; ha kimondják,
már hazugság. A szeretetben csak
élni lehet, mint a fényben vagy a
levegőben. Szerves lény talán nem
is élhet másképp, csak a hőben, a
fényben, a levegőben és a szeretetben.
Mindezt tudva, az egyre zavartabb
és bizonyosabb tudásban, nem tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket, s vásárolni öngyújtót, illatszert,
nyakkendőt és jegylyukasztót, gőzvasutat és Victor Hugo összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csináljak? Az ember azt
adja, amit tud.

Farkas Ottó:
Artika

Már három nap, három éjszaka
néztünk farkasszemet az ellenséggel, amikor lecseréltek bennünket
és pihentebb katonákat küldtek a
helyünkre. Alig vártuk már a váltást, fáradtak voltunk és éhesek.
Főleg az éhség gyötört bennünket
nagyon.

Húst napok óta nem ettünk, tésztából se kaptunk eleget, kenyértarisznyánk kiürült, a fáradtságtól pedig
már majdnem leragadt a szemünk.
Korábban töltöttünk négy napot is
közvetlen az ellenség szeme előtt,
de az nem viselt meg bennünket
annyira. Akkor kaptunk rendesen
enni, és nem csak tésztát, húst is.
Azt hittük, csak a tűzvonalba nem
jut el a koszt, és arra gondoltunk,
ha visszavonulunk tartalékba, ott
majd kapunk bakához illő, tisztességes ellátást, de tévedtünk. Ott se
kaptunk eleségből eleget. A visszavonulás nem volt veszélyes, szerencsére sok gyaloglással sem járt.
Örültem a pihenőnek, de a gyaloglástól tartottam egy kicsit. Hasogatott a lábam, nehezemre esett
a járás. Körülbelül háromszáz lépésnyit kellett ereszkedni lefelé
egy kissé meredekebb lejtőn… az
rendben ment, a völgyben azonban
már nem volt egyszerű a járás, ott
húzatták át az ágyúkat, a kerekek
mély nyomokat hagytak a talajban.
Azután emelkedő következett… no,
attól féltem a legjobban. Hónapokkal korábban ugyanis repeszgránát
szilánkja fúródott a bal lábamba,
az okozta a nyilalló fájdalmat.
Egy kicsit mindig fájt, de lefelé és
felfelé menet nagyon hasogatott.
Az orvosok szerint nem lehet kioperálni, mert folyton vándorol,
állandóan változtatja a helyét. Azt

mondják, a műtét veszélyes. Azt én
is érzem, hogy vándorol, néha alig
érzek fájdalmat, máskor meg iszonyatosan belenyilallik.
Azon a napon mással voltam elfoglalva, nem a lábammal. Én is forró
kávéra vágytam és meleg ételre.
Velem, a szakasz vezetőjével feletteseim közölték, hogy késik az élelmiszerszállítmány, tehát pihenőben
se kapunk enni, és erről nekem kell
tájékoztatni a katonáimat. Három
napig hidegen kaptuk a kávét, és
alig adtak valami ehetőt. Nem azért
vártuk a forró kávét, mert fáztunk.
Gyönyörű napsütéses idő volt, nem
fáztunk, inkább melegünk volt.
Azért hiányzott a forró ital, mert a
kávét addig mindig forrón kaptuk és
úgy szoktuk meg. A forró italt feletteseim megígérték.
Elértük a tetőt, a kiszemelt pihenőhelyen kész árok fogadott bennünket. Igaz, néhol derékig se takart el,
ha beleálltunk, de nekünk megfelelt. Nem kellett ásni. Megkaptuk az
ígért forró kávét, katonáim örültek
és várták a folytatást.
– Fiúk! Nem lesz más. Feletteseim
arról tájékoztattak, hogy késik az
élelmiszer, ma még nem ér ide a
szállítmány. Talán holnapra megérkezik. Sajnálom! Igazán megérdemelnétek egy kiadós vacsorát! –
fűztem hozzá.
Katonáim egy szót se szóltak, az
arcokon azonban láttam a csalódottságot. Csendben elhelyezkedtek:
voltak, akik beültek az árokba, legtöbben azonban a futóárok mögötti
erdőségben készítettek maguknak
fekvőhelyet. Sajnáltam őket, de
nem tudtam rajtuk, magunkon segíteni. Én is ugyanolyan éhes voltam,
mint ők, nem is emlékszem, utoljára
mikor kaptunk rendes ételadagot.
Új helyünkön biztonságban éreztük
magunkat, messze voltunk a tűzvonaltól. Nyugalom és csend honolt a
tájon, csak időnként hallatszott kisebb puskaropogás.
Az árok vékony, görbe vonalra hasonlított és úgy kanyargott, mint a
mögöttünk fekvő erdőszél. Igaz,
sík terepen se ástunk soha egyenes
lövészárkokat. Harcászati okokból, töréseket, sarkakat építettünk
bele. A cikcakkban megásott árokban kevesebb sérülést okozhatott
a becsapódó repeszgránát, mint az
egyenesben. A lövészárok sarkai
felfogták a szétröppenő szilánkokat, míg egyenes vonalon a távolabb álló bajtársainknak is sérülést
okozhattak. Ilyen megfontolásból
a lövészárkokat kanyargósra ástuk.
Nem csak mi, az oroszok is. Csakhogy. Mi néha csak olyan mélyre
ástunk, ami hasalva is épphogy

Gömöri Hírlap
eltakart, az orosz katona, az nem.
Ha elfoglaltunk tőlük egy-egy lőállást, az általuk ásott lövészárkokban biztonságosan közlekedhettünk.
Az orosz katona sok munkát fektetett az árokásásba.
Ilyen és hasonló gondolatok jártak a
fejemben, amikor a közelemben ülő
Pintér Jóska egyszer csak felállt.
– Elcserélem egy szelet kenyérért –
mondta és magasba emelte zsebóráját. Csendesség támadt. Mindenki
csak rá figyelt. Jóska büszke volt az
órájára, mindig pontosan mutatta az
időt. Édesapjától kapta ajándékba.
– Jól meggondoltad? – hangzott távolabbról. Furik Árpád szólalt meg,
a szakasz Artikája. Bevonulása előtt
artistaként dolgozott egy vándorcirkusznál, azért lett Árpikából Artika. Ő volt a szakasz mókamestere
és legügyesebb katonája. Nem volt
nap, amikor ne mutatott volna be
valamilyen akrobatikus mutatványt.
Ha mást nem csinált, vetett egy hátraszaltót.
Ártika benyúlt a kenyértarisznyájába és előkapart egy kenyérdomót.
Kenyérkezdőnek, kenyércsúcsnak,
kenyérvégnek is nevezik, de Gömörben és Nógrádban domónak becézzük. Ilyen kenyérvéget kapart elő
Artika és nyújtotta Jóska felé.
Jóska a legfiatalabb katonáim közé
tartozott, huszonegy, huszonkét éves
lehetett. Mindig éhes volt, s azt nem
csak a sovány koszt tette, hanem a
kor is. Huszonévesen sokat eszik az
ember. Emlékszem, ilyen idős koromban nyáron szeltem egy szelet
kenyeret, kimentem a kertbe, szilvát
vagy almát ettem vele, úgy csillapítottam állandó éhségérzetemet.
A sok gyümölcshöz kevés kenyeret
ettem. Huszonegy évesen mindig
éhes voltam.
A csere megtörtént, mind a két katona arcáról az elégedettség sugárzott.
Artika kezébe vette az órát, megnéz-
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te rajta a pontos időt és indult vissza
arra a helyre, ahol a borjút hagyta.
A katonaságon borjúnak neveztük a
hátizsákot. Artika örömében szórakoztatni akart bennünket, bal kezét
letette a lövészárok szélére, hogy átdobja magát a sáncon. Teste a kéz lökésétől lendületet vett, amikor lövés
dördült. Artika nem ért át a túlsó oldalra, alakja eltűnt a lövészárokban.
Odarohantunk, már nem élt, a golyó
a nyakán találta el. Kiemeltük a lövészárokból, jobb kezében ott volt
az óra. Egyik bajtársa kivette a kezéből és odanyújtotta Pintér Jóskának.
Jóska fogta az órát és becsúsztatta
Artika zsebébe.
– Az övé. Hiszen cseréltünk. –
mondta halkan.

Oľga Bodorová:
Magyar Jolika,
a különös várgedei
zongoratanárnő

Járásunkban nem egy zenetanár
élt, akik saját otthonukban fogadták a diákokat. Miután 1931-ben
Rimaszombatban megalakult a
Művészeti Alapiskola, a számuk
ugyan csökkent, de azért továbbra is szép számmal tanítottak.
Ezek közé tartozott az én nemesi
származású zongoratanárnőm is,
Magyar Jolán (1930-1996) Várgedéből.
Magyar Jolika – vagy ahogy a környéken ismerték –, a várgedei dáma,
a széles régióban ismert zenetanár
volt. Egy háromszobás földszintes
házban lakott Várgedében a szüleivel
és a nővérével. Amikor a hatvanas
évek elején megismertem, már csak
az édesapja lakott a házban, nővére
ugyanis férjhez ment, s Magyarországon élt. Apja idősebb, őszes úr
volt, s ha jól emlékszem, akkoriban
készült az éppen csak megalakult
Kelet-szlovákiai Vasműbe dolgozni.
Feleden töltöttem a gyerekkoromat,
ahol egy nagy fekete, Forster márkájú szárnyas zongoránk volt. Mivel
szüleink szerették volna, hogy az
általános műveltségünkhöz a zene
is szigorúan hozzátartozzon, engem,

mint legidősebb testvért, szerettek volna beíratni a rimaszombati
Művészeti Alapiskolába, amelynek
1958-ban Gabonás Tibor volt az
igazgatója. A felvételi azonban nem
sikerült. Egy dalocskát kellett elénekelnem a felvételin, de az annyira
hamisra sikeredett, hogy édesanyám
már az ajtó mögül sejtette, a felvételi
kudarcra ítéltetett. Nem is volt meglepő az igazgató nemleges döntése.
De a szüleim nem adták fel, s mivel
tudomásuk volt a várgedei zenetanárnőről, így beírattak hozzá. Egy
hónap 50 koronába került. 1960 és
1964 között rendszeresen látogattam
az óráit, s mindig vonattal utaztam.
A zongorázás helyett ezek az órák
mégis inkább Jolika (ahogy familiárisan mindenki hívta) történeteire és
különös élményeire fókuszálódtak.
Jolika jóindulatú volt a diákjaihoz,
s mivel hajadon volt és gyerektelen,
kitűnően megértettük egymást. Extravagánsan öltözködött, s amiért a
legjobban csodáltuk, takarékossági
okokból minden ruháját kizárólag
maga varrta, de minket is gyakorta
megkérdezett, mit szólunk egy-egy
ruhadarabhoz, esetleg milyen kiegészítőket javaslunk hozzá, s még
adott is a véleményünkre. Egy nagy,
TATRA feliratú táskát hordott magával, míg zongorázni egy 19. századi osztrák zeneszerző, Carl Czerny
kottájából tanított bennünket. Töredelmesen bevallom, maximum a Für
Elise-t tudtam eljátszani.
Mivel hithű katolikus volt, gyakran
emlegette a helyi katolikus lelkészt.
Abban az időben a későbbi római
katolikus püspök, Eduard Kojnok
szolgált Várgedében fiatal káplánként. Ahogy a helyiek emlékeztek rá, Jolika a templomba mindig
utolsónak érkezett, s mindig az első
sorban telepedett le, ezzel is magára
vonván a helyiek és a lelkész figyelmét. Otthon, a kiskertben sokszínű,
tarkabarka árvácskákat nevelt, amelyeket idővel a temetőbe ültetett ki
a hozzátartozói sírjára. Egyedüli
állandó társasága a macska volt.

Az extravagáns ruházkodása miatt
szerte a környéken jól ismerték.
Sokszor mesélt az óráin a családja
szomorú sorsáról is, amely kitűnt
a mindennapos, megszokott falusi
környezetből, de sok-sok érdekes
történetet is megosztott velünk.
Ezek közül egy különösen megmaradt az emlékezetemben – történet
egy nagy fekete, gazdagon díszített
szekreterről, amely a szobában állt a
zongorával és a hintaszékkel együtt,
amelyben magát hintáztatva az óráit
tartotta. Történet egy szolgálólányról, aki a köténye alatt elrejtve rendszeresen hordta az ételt a rászoruló
ismerőseinek. Míg egy nap a ház
úrnője rájött a dolgokra, de amikor
le akarta leplezni, az étel virággá
változott.
A ház egyik legizgalmasabb helyisége a rózsaszínű hálószoba volt,
ahová csak keveseket engedett be.
Nekem viszont szerencsém volt, s
láthattam, hogy a szobában minden
bútor, még a házastársi ágy is rózsaszínű volt. Mi, gyerekek egyszerűen
imádtuk őt, hiszen nagyon jószívű
és barátságos volt. Emlékszem, egy
időben a szomszédjában található
DRU „tyčinky”-gyárban dolgozott.
Egészen az 1996-ban bekövetkezett
tragikus haláláig teljesen egyedül
élt. Elutasította az állam segítségét,
továbbra is istenítette az extravagáns
öltözködést, sokszor hordta a haját
két fekete varkocsban, zsákszerű
nagy női kézitáskát hordott magával, sokszor találkozhattak vele Rimaszombatban, ahogy mindig nagy
örömmel fogadta a vendégeket is,
főleg a Magyarországon élő nővére
látogatásait. De se én, se a két húgom nem tanultunk meg zongorázni.
Igaz, ez elsősorban a mi hibánk volt.
Magyar Jolán különleges s nagyon
értékes ember volt, aki mindenkinek
segített, akinek csak tudott. Ezért is
volt nagyon kegyetlen hozzá a Sors.
Az idén múlt húsz éve, hogy már
nincs közöttünk. Jolika néni, nyugodj békében!
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Karácsonyfa alá ajánljuk

Megnéztük, mivel lepték meg olvasóinkat így a karácsonyi ünnepek közeledtén a gömöri alkotók.

Sőreg
A C.A.W. Stúdió a gömöri
falvakat bemutató sorozatának
legújabb
darabja Sőreget mutatja be,
amelynek első
írásos említése
1245-ből való, s akinek leghíresebb
„fia”, a Kossuth-díjas mesemondó,
Berecz András, akinek az édesapja
még a községben született. Berecz
maga is elmeséli a sőregi emlékeit,
de Végh Zoltán polgármester, Oravecz László helytörténész is segít az
eligazodásban és a falu bejárásában.

Csáky Pál:
Üzenet (Pro Futuro
Hungarica)
A kötetben egy
korosztály több
képviselője
(Bartal Károly
Tamás,
Duba
Gyula, Erdélyi
Géza, Koncsol
László,
Mács
József, Szeberényi Zoltán, Tőzsér Árpád) szerepel – sajnos, közel sem mindenki,
akinek helye lenne benne. Azé a
korosztályé, amely a múlt évszázad
negyvenes éveinek gyalázatos jogfosztó évei után a semmiből építette
újra a felvidéki magyar írásbeliséget, szellemiséget. Nem hibátlan
módon, néha problémákkal, némi
színvonalbeli bukdácsolással is, de
tették a dolgukat, s nélkülük ma
nem ott tartanánk, ahol tartunk.
Tisztelet illeti őket ezért, tisztelet
generációjuk minden elkötelezett
tagját – természetesen azokat is,
akik sajnos már nem lehetnek közöttünk.

Mács József:
Az elcsatolt vagon
Mács József új
regénye, Az elcsatolt
vagon
tulajdonképpen az író örök
témájának, az
1920-as trianoni diktátummal,
majd az 1947-es
párizsi békeszerződéssel szétszakított, s határon túlra kerülő felvidéki magyar nemzetrész sorsának
konkrét szereplőkön keresztül tör-

ténő bemutatása. A regény cselekmény központjában egy átlagosnak
mondható kisember áll, akit családjával együtt, egy véletlen folytán,
rossz helyre visz a vonat. A felvidéki magyarokkal megrakott vonatok
azonban a II. világháború után nem
voltak a véletlen szüleményei, a tömeges kitelepítés, egy tudatos politikai „elrendezés” eszközei voltak.

kon 1913-tól szerepelt rajzaival. 1915-ben a nagy háború
áldozataként, tüdőbajban halt meg.
A Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa, Kolár Angelika állította
össze műveinek katalógusát.

Világ vitéze

Csupa játék, csupa rím, csupa
ritmus és zene
valamennyi.
A
természet képei, a
gyerekkor emlékei a költői képzelet nagy erejével megjelenítve.
Válogatás a teljes életműből.
A Kabóca-könyvek legújabb kötetét az Anser Kiadó gondozásában
a pelsőci születésű költő unokája,
Matrka Simon nem kevésbé játékos és szellemes illusztrációi díszítik, egyéni színekkel illeszkedve a
nagyapa varázslatos világához.

A
magyar
hősepika
bő
két évszázada
foglalkoztatja
írástudóinkat.
A
kötet
öt
hősepikai történetet tartalmaz.
Néhai előadójuk, Busa Viktor Rimaszécsen élt.
Az anyagot a gyűjtő-lejegyző B.
Kovács István terjedelmes, minden
részletre kiterjedő tanulmánya értelmezi. A kötet a Gömör-Kishonti
Múzeum Egyesület gondozásában
jelent meg.

Vilcsek Béla:
Cselényi László
élete és életműve
Cselényi László (1938) a jelenkori magyar
költészet „fekete
lova”. Ahhoz,
hogy izgalmas,
robusztus, valóban a szó minden értelmében
monumentális költészete végre „befusson”, azaz szélesebb körökben is
ismertté váljon, először is ki kellene szabadítani a költőt abból a fámából, amelybe makacs avantgárd
ars poeticáival elsősorban ő maga
kötözte be magát, holott olyan értelemben, ahogy a klasszikus avantgárd hirdette meg a radikális tagadás költészetét, régen nem tiszta
avantgárd költészet már az övé.

Putra Ede:
Életmű-katalógus

nult.

Festő, grafikus,
aki 1883-ban
Balogrussón
született.Budapesten Hegedűs Lászlónál és Rudnay
Gyulánál
taBudapesti
kiállításo-

Dénes György:
Mi van a padláson?

Gömörország – tél
A Gömörország téli száma a szlovák-magyar
kapcsolatokkal
foglalkozik.
Böszörményi
István
Mocsáry
Lajos
és a szlovákok címmel közöl tanulmányt,
míg Filep Dorottya és Filep Tamás
Gusztáv a reformátusok gondjaival
foglalkozik az első Csehszlovák
Köztársaság idején. Bettes István
fordításában Tibor Durdjak verseit
olvashatják. Gál Lajos az európai
hírű somoskői bazaltorgonát mutatja be, míg Kiss László Vértesi
Tóth Imrének állít emléket. Zsupos
Zoltánnak a nemzetőrség és a honvédség szervezése és tevékenysége
című tanulmánya is a negyedik részéhez érkezett. Peterdi Vera családtörténeti kutatása során a Wekerle-telepre is eljutott, mégpedig
Tornallyay Zoltán kapcsán.

Zsoltárok 500
2017-ben ünnepeljük a reformáció 500.
é vfordulójá t,
s már ennek a
jeles eseménynek a jegyében
jelent meg Badin Ádám előadómű-

vész és Scholz Erika hárfaművész
hanghordozója, a Zsoltárok, amelyen 31 zsoltár hangzik el.

Gál Laci:
Szerelem útjain
A budapesti
Limonádé Records adta ki
a rimajánosi
származású, de
jelenleg Budapesten élő Gál
Laci popénekes második hanghordozóját, amely
számos ismert magyar slágert tartalmaz új hangszerelésben.

Feledi és füleki
történelmi naptár,
Balogfalai Hírmondó
A regionális újdonságok közé tartozik
a füleki és feledi történelmi naptár, valamint a Balogfalai
Hírmondó 2016-os
száma is. A két naptár a két település múltját idézi meg
régi fotók segítségével, a Balogfalai
Hírmondó pedig a község egy évének eseményeit gyűjti csokorba.

Hadobás Éva
Jókívánságok
a 2017-ik évre

Borongós napok tűnjetek tova,
Okkal szomorúak ne legyetek soha!
Lépteitek kísérje töretlen szerencse,
Derű rajzoljon mosolyt a szemetekre!
Oszoljon el az óév sötét árnya,
Gúzsból szabaduljon képzeletek
szárnya!
Új évet hozzon a nesztelen iramló idő,
Jöjjön már a rég várt csodálatos jövő!
Évek, ha múltok, ha elszálltok napok,
Vidámságot, örömet, reményt adjatok!
Elfusson örökre az óévnek malaca,
Többé ne legyen senkinek panasza!
Kerüljön betegség, bánat messzire,
Írmagjuk vesszen mind a semmibe!
Vágyaitok sorra valóra váljanak,
Álnok szavak többé ne bántsanak!
Növekedjen az igaz barátok tábora,
Okosan éljetek, tartsátok távol, ki
ostoba!
Kívánok nektek boldog évet s ünnepet!

