Az elmúlt napok
margójára

Egy hónap alatt 5 ülés

Valószínűleg rekordot állított fel a rimaszombati Városi Képviselő-testület, amely egy
hónap alatt öt ülést tartott. A december negyedikén megtartott alakuló ülés után 11-én
tartotta első rendes összejövetelét, ezt követően 21-én, 31-én, majd január nyolcadikán
rendkívüli ülésre került sor.
Nem törték le a polgármester vétóját az október 31-én, még az előző testület által elfogadott
határozattal kapcsolatban, amely a futballakadémia jövőjét volt hivatott tisztázni, viszont
megalakították a Városi tanácsot és a szakbizottságokat (ezek névsorát következő számunkban közöljük). December 11-én megválasztották Rigó Lászlót a város fizetett alpolgármesterének, míg Šimko József polgármester január elsejével Andrea Andrášiovát nevezte ki
nem fizetett alpolgármesterévé (ezáltal ismét változik a tanács összetétele). A testület idei
első ülését január 29-én tartja, amelynek elsődleges témája a 2019-es költségvetés lesz.
fotó: gecse

Tisztelt Olvasónk!
Egy hónapos kihagyás után kissé bezsúfolódott lapunk, több betervezett anyagunk is csak
következő számunkban lesz olvasható. Több új rovatot is indítunk 2019-ben, így bemutatjuk
a Városi Képviselő-testület tagjait, ahogy minden számunkban ellátogatunk egy-egy községbe is. Kérjük tartsanak velünk az új esztendőben is, s ne csak olvassák, alakítsák is észrevételeikkel, olvasói leveleikkel a Gömöri Hírlapot! S figyeljék a www.rimavskasobota.sk
és www.felvidek.ma oldalakat is, amelyeken minden aktuális infót megtalálnak.

Bizonyára sokan emlékeznek még,
amikor évekkel ezelőtt a SMER-SD
nyerte a parlamenti választásokat,
s egyszínű kormányt alakított, a
parlament akkori elnöke, Pavol
Paška kijelentette, hogy „Uraim, a
választások után vagyunk, tessék
hozzászokni!”. Nem volt egy szerencsés kijelentés, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. Bevallom, nálam is. De most, több mint két hónappal
a helyhatósági választások után, levonva az eddig
megejtett öt ülés tapasztalatait, kénytelen vagyok
Pavol Paška akkori szavait parafrazálni, amely a
jelenlegi rimaszombati helyzetben így hangozhatna: „Uraim, választások után vagyunk, szokjanak
hozzá a helyzethez, s végre kezdjünk el városunk
boldogulásáért dolgozni”.
Tavaly december negyedikén tették le az esküt a képviselő-testület újdonsült tagjai, s azóta szinte minden
héten üléseznek, de eddig többnyire csak személyi
kérdésekben döntöttek, s igen kevés szó esett a város
fejlődéséről. Külön köszönet az egyik új képviselőnek, aki hetente átlagosan 5-6 kérvényt nyújt be az
információkhoz való szabad hozzáférés jegyében, s
a Városi Hivatal dolgozóinak többsége a kéréseinek
a megválaszolásával foglalkozik. Minden kétséget
kizárólag rendkívül fontos a Városkertben található Szerelmesek hídjának a statikája, de valószínűleg
mégsem tartozik azon nagyságrendű kérdések közé,
amelyek meghatároznák a város további irányvonalát,
s amelyet rögtön az új választási időszak első napjaiban kellett volna oldani.
De most már tényleg a 2019-es költségvetés elfogadása van soron, amelynek tervezete a város hirdetőtábláján és internetes oldalán is olvasható. A közel 18
millió mintegy felét elviszi az oktatásügy, de számol
a tervezet az újabb utcák és járdák felújításával, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat gépparkjának a modernizálásával, a posta előtti tér, a Városkertben épülő
szökőkút befejezésével, ahogy a gyermekjátszótér kiépítésével, a Téli stadion nézőterének a felújításával,
a kurinci tobogán, valamint öltözők és illemhelyek
kiépítésével. De nem hiányzik a tervezetből a halottasház tetőzetének javítása, ahogy a fedett uszoda
rekonstrukciós munkálatai, hogy az uszoda mindenben megfeleljen a higiénikusok követelményeinek,
de számolunk a bakti temető telkeinek kivásárlásával, ahogy természetesen nem hiányozhat a kultúra,
a sport, az egyház és a civil szervezetek támogatása
sem.
A Városi Hivatal a költségvetés-tervezetet előterjesztette, így most már a képviselőkön a sor, hogy támogassák, s ezzel megteremtsék a megfelelő feltételeket
a város további fejlődéséhez.
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Az idén is zsúfolt volt programokkal az adventi időszak Rimaszombatban és a régióban, helyszűke miatt csak pár fontosabb rendezvényt idézünk
fel (további oldalainkon, ahogy a Gemerské zvesti hasábjain is még visszatérünk egy-egy eseményre) oldalainkon.

• 2018-ban is ellátogatott a Betlehemi Békeláng
Gömörbe, mégpedig a 4. számú Hatvani István
Cserkészcsapat jóvoltából.

• A dobócai származású világhírű orgonaművész,
Varnus Xavér adott hangversenyt a losonci zsinagógában, ahol helyi tehetségek társaságába
lépett fel.

• A 88 éves, sajótibai származású Takács András néptánckutató, koreográfus, „néptáncfejedelem” is átvehette decemberben Budapesten a
Magyar Örökség-díjat. Munkásságát Máté László tanár, kultúrdiplomata, meseíró méltatta.
• A tavalyi év meglepetése:
karácsony előtt jelentkezett
egy magyar hölgy egy németországi öregotthonból, mondván, náluk él egy G. Kovács
Gyula nevű úr, akiről kiderítette, hogy egykoron ő volt a
Gömöri Hírlap főszerkesztője. Képet is küldött róla, így
teljesen bizonyossá vált, hogy
sok év után előkerült G. Kovács Gyula helytörténész, A kereszt árnyékában című regény szerzője,
lapunk egykori főszerkesztője.

• A Művészeti Alapiskola a Városháza Galériában
egy eleddig kevésbé ismert szakágát mutatja be
az érdeklődőknek, mégpedig a fotószakot, ahol
az iskola első- és második fokozaton, valamint
felnőtt diákjai mutatkoznak be a képeikkel.
A Nagy Ottó vezette szakág diákjai között találkozhatunk pl. a Turisztikai Információs Központ
egykori munkatársával, Agáta Bartovával, de az
iskola nemrég elhunyt képzőművész tanára, Mihók Ibolya munkáival is. A tárlat február 15-ig
tekinthető meg.

•A Pósa Lajos Társaság kezdeményezésére Mikszáth Kálmán születésének 172. évfordulója alkalmából koszorút helyeztek el a Líceum emléktábláján, ahol tanulmányait végezte.
Összeállította: jdj, fotó: amb, gecse és archív

• Röviddel karácsony előtt ünnepélyesen átadták
a posta előtti teret, amelynek a felújítása tavas�szal fejeződik be, s a képviselő-testület dönt majd
a tér nevéről. Több mint 80 javaslat érkezett.

• 2019 január elsején, hajnali három óra három
perckor látta meg a napvilágot az új esztendő
első újszülöttje, akit Noelnak hívnak, méhi, 50
cm és 2 880 grammot nyomott születése pillanatában.

Szavazzon, hogy újabb
játszótere legyen
Rimaszombatnak!
Rimaszombat Városa a
tavalyi sikeres pályázat után
ismét bekapcsolódik a LIDL
által elindított Žihadielko
játékba. A tét egy újabb
játszótér, amelyet ezúttal a Rima-lakótelepen
szeretne a város felépíteni. A szavazás tegnap
indult, s egészen február 28-ig lehet szavazni.
Részletek a www.zihadielko.sk oldalon.

Továbbjutottak a hokisok

• A jótékonysági akciók, futóversenyek és iskolai
ünnepi műsorok sem hiányozhattak az adventi palettáról.

• Besztercebányán együttműködési megállapodást
kötött a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és
Nógrád Megyei Közgyűlés. A dokumentum célja
a közös fejlesztések megvalósítása és a szorosabb
viszony kialakítása.

A tőketerebesi HK 2016 ellen találkozott a rájátszás
első fordulójában a rimaszombati gárda, s bár az
erőviszonyok a batyiak biztos továbbjutását ígérték,
az első hazai mérkőzésen csak a hosszabbításban
sikerült legyűrniük a terebesieket 4:3 arányban. Idegenben viszont semmit sem bíztak a véletlenre,
s 5:1 arányú győzelemmel gondoskodtak arról, hogy
a harmadik mérkőzésre már ne kerüljön sor. Ezzel
a HKM bejutott a keleti rájátszás döntőjébe, ahol a
bártfai HK csapata lesz az ellenfél. Az első mérkőzésre január 26-án kerül sor.

Március 16-án lesz az államfőválasztás Szlovákiában

Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke bejelentette, hogy az államfőválasztás első fordulóját március 16-án tartják. Amennyiben az első fordulóban nem
sikerül egyik jelöltnek sem megszereznie a választásra jogosult szavazó érvényes szavazatainak a többségét, akkor a második fordulóra két héttel később, március 30-án kerül sor. A jelölteknek legkésőbb január 31-ig kell leadniuk a nevezésüket, a választókörzeti bizottságok létrehozásának határideje február 11.,
amelyeknek február 21-éig kell megtartaniuk az első ülésüket. A jelöltek névsora még nem végleges, az viszont már bizonyos, hogy két magyar jelölt is indul,
Menyhárt József az MKP, míg Bugár Béla a Most-Híd színeiben.

Gömöri Hírlap

Tízéves a Via Nova ICS
„Nem volt egy
szervezet, amely
összefogja
a
gömöri fiatalokat” – emlékszik
vissza az alapítás időszakára
Cziprusz Zoltán,
aki 2009 telén
gondolt egy merészet, s négy
társával együtt
létrehozta a Via
Nova ICS-t Rimaszombatban.
Nem igen sejtette
tíz évvel ezelőtt,
hogy a szervezet ma már több mint hatszáz taggal és 40
szervezettel Tornagörgőtől Ragyolcig fogja
össze a fiatalokat, de a fesztiváljaik Királyhelmectől Királyrévig gazdagítják a szlovákiai magyar kulturális és ifjúsági palettát.
Cziprusz Zoltán alapítóval, aki ma már városi és megyei képviselő, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Elnökségének
a tagja, aki januárban ünnepelte a 30. születésnapját, ezt a tíz esztendőt idéztük fel a
jubileumi évzárót követően.
Az Európa étterem zsúfolásig megtelt, mintegy százhúszan jöttek el, hogy köszöntsék az
utóbbi években akciót akcióra, sikert sikerre
halmozó szervezetet, amely hivatalosan 2009
január másodikán lépett a tettek mezejére.
A kezdetekről Cziprusz Zoltán alapító elnök,
a szervezet motorja annyit árul el, hogy Stubendek Ákossal, a Rimaszécsben akkor már
működő ifjúsági szervezet elnökével abban
az időben sokat beszélgettek arról, hogy érdemes lenne Rimaszombatban is létrehozni egy
szervezetet, amely nemcsak a város, hanem a
régió magyarságának ifjúságát is összehozná,
s kimozdítaná őket az egyre inkább eluralkodó letargiából. A szervezetnek papíron már
több mint 600 tagja van, közülük több mint
a fele ma is aktívan kiveszi részét a szervezet
mindennapjaiból. A szervezet négy járást tömörít (a Rimaszombati mellett a Nagyrőceit,
a Losoncit és a Rozsnyóit), s volt idő, amikor több mint 40 alapszervezet is működött.
Az elmúlt években megtörtént az ún. régiósítás, több szomszédos szervezet összefogott,
így az önálló városi szervezetek mellett a falusi szervezetek többsége, s van, ahol 4-5 szervezet is dolgozik ma már egységben, így pl.
a rimaváraljai, ahogy a barkósági is, a medvesaljai, sajóvölgyi, túróc-völgyi, de jelenleg
is folyamatban van több szomszédos alapszervezet régiósítása. A szervezet elsődleges célja
az itt élő fiatalok mobilizálása, a közösségépítés, de szeretnék elérni azt is, hogy minél több
fiatal itthon maradjon a szülőföldjén. Nagyon
fontosnak tartják a magyar anyanyelvű romák
megszólítását, de együttműködnek az itt élő
szlovákokkal is. Szeretnék létrehozni a Gömör-Nógrád Együttműködés Rendszerét, s
ezt a célt szolgálja az ősszel megnyílt Tompa
Mihály Központ is, amely elsősorban a helyi
szervezeteket szeretné koordinálni.
Visszatérve az elmúlt tíz esztendőre a helyi közösségépítés mellett kiemelt szerep jutott a re-
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Képviselői sarok

S mertünk gyorsítani!

A tájékoztatás, a transzparencia és a lakók érdekében elvégzett munka tartozik a Merjünk gyorsítani!
képviselői klub prioritásai közé. Javaslatainkról,
terveinkről, ahogy a konkrét lépéseinkről rendszeresen informáljuk a város polgárait a Facebook
oldalunkon (Odvážme sa zrýchliť), ahogy a város
által kiadott nyomtatott sajtóban is. Minden remény
megvan arra, hogy a képviselők többségével tartott
rendszeres, tárgyilagos és nyílt tárgyalásoknak köszönhetően olyan határozatokat tudjunk előterjeszteni, amelyeket egyhangúlag el tudunk fogadni, s
amelyek helyes irányba viszik a város fejlődését.
gionális rendezvényeknek, így a kezdetekkor
elindult Katalin Bálnak, amely a környék legnagyobb báljává nőtte ki magát, minden évben
4-500 ember vesz részt rajta. De ma már nagyon sikeres és keresett az újbásti karácsonyi
bál is. Négy éve indították el a fesztiválszervezést, amely alkalmanként 2-3 ezer embert
vonz, s amelyre mindig a közönségigények
alapján válogatták ki azokat a sztárzenekarokat, amelyeket elhoztak, így például az Edda
Műveket, a Republicot, a Hooliganst vagy
például Rúzsa Magdit. Amíg az első években
Rimaszombatban rendeztek fesztivált, később
csatlakozott hozzájuk Fülek a Várlak Fesztivállal, majd Királyhelmec a BodrogFeszttel,
Szepsi a BódvaFeszttel, Köbölkút a DunaFeszttel és Királyrév a RévFeszttel. Az idei év
rimaszombati újdonsága lesz, hogy a fesztivál
kétnapos lesz, négy sztárzenekarral, s idén
sem feledkeznek meg a gyerekekről.
Ugyancsak a szervezet égisze alatt indult el
a kispályás Felvidéki Labdarúgó Bajnokság,
amely felkarolta a régióban hivatalos szinten
haldokló focit, amely szintén sok-sok embert
mozgatott meg az elmúlt években. De ma már
elképzelhetetlen az élet a magyarbulik, ahogy
a retróbulik nélkül is, az előbbieket rendszeresen Rimaszombatban és Füleken, míg az
utóbbiakat több településen is megrendezik.
Kiemelt helyen tartják számon a nemzeti ünnepeinket, így augusztus 20-án a régió számos településén tűzijátékot szerveznek, ahogy
részt vesznek a március tizenötödikei koszorúzásokon és rendezvények megszervezésében
is. Rimaszombatban helyreállították a jeles
két világháború közti felvidéki magyar politikus, Törköly József rimaszombati síremlékét
is. S bár a szervezet az MKP égisze alatt jött
létre, független szervezetként működik, s nem
kötelezik egyik tagjukat sem a politikai életben való aktív részvételre. „Van, aki később,
ahogy én is, az aktív politizálást választja, de
sokunkat közülünk kizárólag a közösségépítés
érdekel, s így van ez jól” – mondja Cziprusz.
S hogy mik is a tervek az elkövetkezendő tíz
esztendőre? Szeretnék, ha legalább ennyien
maradnának és ugyanennyire sikeresek lennének. S mivel már nincs a szervezetben korhatár, Cziprusz Zoltán is, – bár már évek óta
a nagypolitika aktív részese – teszi a dolgát,
de mint mondja, fokozatosan szeretné átadni a
stafétabotot a fiataloknak.
jdj, fotó: Urbančok Erik

A decemberi maratoni ülések után, amelyeken a
futballakadémiáról és személyi kérdésekről (legyen
az a Városi tanács vagy az egyes szakbizottságok)
tárgyaltunk, most már elkezdhetjük az érdemleges
munkát. A futballakadémia létrehozásáról rendkívüli testületi ülésen tárgyaltunk, mivel ez nagyon
komoly és érzékeny téma. Nem értjük, miért nem
volt elég egy teljes év a tárgyalások sikeres lezárására. Számunkra elég volt egy pár órás tárgyalás
a befektető képviselőjével, hogy megvitassuk a
szerződés vitás pontjait. Egyértelműen nem a kommunikáció nyelve, s nem is a felnőttek betagolása
az akadémiába volt a legfontosabb kérdés, hanem
az, mi is lesz az akadémia sorsa a szerződés lejárta után. Egy hónap alatt sajnos nem lehet egy évet
pótolni, s nagyon bánt bennünket az elvesztegetett
idő, s az, hogy gyerekek és a szüleik teljes bizonytalanságban vannak. S tudomásul kell azt is vennünk, hogy Losoncon komoly lehetőséget látnak
a futballakadémia működtetésében, így most már
nem marad más hátra, a város vezetésének mindent meg kell tenni azért, hogy a tárgyalások végre
gyakorlati síkra terelődjenek, s mielőbb eredményt
hozzanak.
Egy második rendkívüli ülést is kezdeményeztünk,
s bár külön kértük, hogy arra 2019 második naptári
hetében kerüljön sor, a polgármester megértette a
gyorsítási szándékunkat, s a lehető legkorábbi időpontra, Szilveszter napjára hívta össze. Az összes
jelenlévő képviselő egyhangú döntésével sikerült
kialakítani a testület mellett működő szakbizottságokat, amelyekben a képviselők mellett az adott
szakterület képviselői is helyet kaptak, hogy az
egyes szakbizottságok érdemi munkát is végezzenek majd, s tárgyilagos, minőségi és érdemi javaslatokat is előterjeszthessenek. Ennek köszönhetően
az egyes szakbizottságok már januárban megtárgyalhassák a város legfontosabb törvényét, a 2019es költségvetést, s azt a január 29-én esedékes testületi ülésen akár el is tudjuk fogadni. Módosítottuk
a testületi ülések ütemtervét is, s az eredetileg betervezett hat ülés helyett az idén tíz ülésre kerül sor,
hogy tisztességesen és érdemlegesen megtárgyalhassuk a javaslatainkat, ahogy a város vezetéséét és
interpellációk segítségével a polgárok javaslatait is.
Alig egy hónap alatt két rendes és két rendkívüli
ülésen vagyunk túl. Számunkra rendkívül fontos,
hogy a város folyamatosan fejlődjön, és a testület a
polgárok érdekeit szolgáló javaslatokról tárgyaljon.
Köszönetet mondunk minden képviselőnek, akik
a céljainkat megértették és segítenek abban, hogy
előre lépjünk, és igazságos és tárgyilagos döntéseket hozzunk.
a Merjünk gyorsítani Klub képviselői
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Akik nem csak ábrándoznak a jövőjükről

Fiatalok, mindannyian tehetségesek valamiben. Van (Baka Tamás),
aki táncol, de közben orvosnak
készül; van (Radics József), aki
barátjától „elirigyelvén”, fotós
szeretne lenni; s a most tíz esztendős jubileumát ünneplő Magán
Szakközépiskolában találkoztunk
olyan diákkal is, aki vendéglős
(Brindzák Edo) lesz (ha már az
iskola ezt kínálja), de olyannal
is, aki pincérkedés mellett rapper
(Szajkó Gyula), s akad olyan (Matej Kováč) is, aki bár elvégezte az
iskolát, mégis a művészetben, a filmkészítésben látja a jövőjét.

A rimaszombati Baka Tamás párjával, Farkas Orsolyával évek óta
járja a világot. Hatévesen fertőzte
meg a tánc, s azóta minden szabadidejét ez köti le. Amiből egyre kevesebb van, ugyanis Tamás az osztravai egyetem ötödéves hallgatója
orvosi szakon. Édesapja vállalkozó,
édesanyja a rimaszombati polgármester titkárságát vezeti. Szlovák
nyelvű óvodába járt, de a Tompa Mihály Református Gimnáziumban a
nyolcosztályos gimnáziumban érettségizett le. Osztraván százhúszan
kezdték, mára hetvenen maradtak, s
mint mondja, tudtával ő az egyedüli
magyar. Táncolni Július Schwartznál kezdett az Impulz Táncklubban
(de ma is ő edzi, bár volt már román
és szlovén edzője is), első partnere
Kisbenedek Regina volt, de idővel

„kinőtték egymást”. Reginát az almágyi Farkas Orsolya követte (aki
előtte a nagybalogi Sendrei Gerharddal alkotott egy párt), akivel ma
már nemcsak a táncparketten alkotnak egy párt. Nem könnyű egyeztetni a közös próbákat, hisz amíg ő
Osztraván tanul, addig Orsolya Pozsonyban. Igaz, a két város nincs túl
messze egymástól, így, ha nehezen
is, de mindig megtalálják a lehetőséget a közös gyakorlásra. 2011 júniusában álltak össze, s azóta már
számos hazai és nemzetközi versenyen bizonyítottak. Eleinte több
táncnemben is kipróbálták magukat,
s indultak versenyeken, de az iskolai
kötelezettségek és a távolságok miatt maradtak a latin-amerikai táncok.
Szlovák ifjúsági bajnokok, a felnőtt
szlovák bajnokságon negyedik hely,
az ifjúsági VB-n Prágában a legjobb
huszonnégyben végeztek, s az idén
megjárták Thaiföldet és Kínát is,
ahová a ranglistás helyezésük alapján jutottak ki. Bangkokban a 17. helyen, míg Chengduban a 10. helyen
végeztek. Ahogy meséli, akkora
volt a rohanás, hogy Kínából szinte
nem is láttak semmit, Bangkokban
viszont legalább volt három napjuk
arra, hogy szétnézzenek egy kicsit,
s megérintse őket az ázsiai metropolisz hangulata. De az ősz sem volt
csendesebb, hiszen októberben már
a világbajnokság várt rájuk, igaz,
ezt most hazai környezetben, Osztraván rendezték. Titokban abban reménykedtek, hogy benne lesznek a
legjobb harmincötben, végül 88 pár
közül az 54. helyen zártak. De így
sem voltak elégedetlenek, hiszen a
világ legjobb táncosai jöttek el Osztravára, ahol egy orosz pár győzött
két német pár előtt. De Bakáék a
Szlovák Kupában vigasztalódhattak,
Kassán megnyerték a 7. fordulót, s
az összetettben is az első helyen végeztek.
Bár már ötödéves, még nem döntötte el végleg, az egyetem befejezése
után hol is szeretné folytatni. „Lehet, hogy körzeti orvos leszek, de
az érsebészet is érdekel” – mondja,
de abban is biztos, hogy legalább

harminc éves koráig a táncot is szeretné versenyszerűen folytatni. “S
ha mégis akad szabadidőd, azt mivel töltöd?” – kérdezem, bár biztos
vagyok benne, hogy nemleges lesz a
válasz. „Régen motoroztam, úsztam,
síeltem, ma meg vadászok” – vágja
rá a választ, évek óta Tornaljára jár
az édesapjával, igaz, tényleg nagyon
ritkán.
***

S most három pozitív példa erejéig
látogassunk el a rimaszombati Magán Szakközépiskolába (Hotelakadémia).
A most 20 esztendős rimajánosi
Matej Kováčcsal kulturális rendezvényeken találkoztam, ahol előbb
fotózott, majd az egyik helyi tévének készített anyagokat. Hiperaktív
gyerek volt, így a szülei beíratták
a Művészeti Alapiskolába, ahol az
irodalmi csoportban kezdett el dolgozni Jana Janove vezetése alatt.
Apja vette az első fényképezőgépet,
s már középiskolásként volt egy közös kiállítása Hrinko Mariánnal és
Kresnye Andrással közösen a Matej
Hrebenda Könyvtárban, ahogy később önálló kiállítása az auschwitzi
haláltáborról. Valószínűleg itt érintette meg a holokauszt, s miután
elkezdett filmezni, a Stranger című
kisjátékfilm után elkészítette a Vitéz
című, tízperces dokumentumfilmjét,
amelyben a rimaszombati Egyesült
Protestáns Gimnázium legendás
igazgatójának, Fábián Vilmosnak a
tragikus sorsát mutatja fel. A történet a negyvenes évekre koncentrál,
amikor a város visszakerül a Magyar Királysághoz, s a zsidókat a
sárga csillag viselésére kötelezik.
Fábián Vilmos viszont úgy dönt, az
iskolában nem engedi hordani a sárga csillagot. Az akkori borzalmakra
Oľga Bodorová, a Gömör-Kishonti
Múzeum igazgatónője, valamint az
egykori szemtanúk, Wirtschafter
Kornélia és Kálmán László emlékeznek vissza. Kétezer zsidót hurcoltak el a haláltáborokba, akikből
százan tértek vissza szeretett városukba. A film elnyerte a szlovák

Iskolaügyi Minisztérium díját is.
Matej ezt követően Rimaszombat
szocialista múltját kezdte el kutatni,
s a Rimaszombat ma, tegnap és holnap című 45 perces dokumentumfilmet nyilvános vetítéseken szinte az
egész város láthatta, de már felkerült
a világhálóra is. Nem kevésbé szomorú történet ez, mint az előző, hisz
azt kénytelen elmesélni, hogy lett a
virágzó gazdasági központból mára
romhalmaz. Sörgyár, cukorgyár, tejüzem, gépgyár, borüzem – s folytathatnánk a sort. Mára mindezekből
többnyire romhalmaz maradt, több
épületnek már a nyomai sem maradtak fenn. Egykori szereplők, alkalmazottak nosztalgiáznak, igen kevés
jövőképet adva az eljövendő nemzedékeknek. A Rimava TV és Radovan
Ceglédy vállalkozó által támogatott
film arra is választ próbál találni,
miért is hagytuk, hogy így legyen,
s mennyiben vagyunk mi magunk is
felelősek a szinte már visszafordíthatatlan történésekért. Matej Kováč
jelenleg a film folytatásán dolgozik,
amely a város kulturális- és sportéletén keresztül mutatja be a város
közelmúltját és jelenét, kitekintve a
jövőre is. S ami a saját jövőjét illeti, tavaly érettségizett, s jelenleg a
Művészeti Alapiskolában tanítja a
leendő filmeseket. De gondol a saját szakmai jövőjére is, hisz szeretné
egyetemen folytatni. Addig is rendszeres szakmai gyakorlatra jár a JOJ
Televízióba. Egykori kollégái közül
Gorondi Gerald az egyik budapesti
kereskedelmi tévénél folytatta, míg
Vígh Oszkár az orvosi egyetemet
választotta.
***

A kassai „Ipari” is mindig arról volt
híres, hogy onnan került ki a legtöbb
szlovákiai magyar író, színész és
művészember. A hanvai Brindzák
Edo a kivételek sorát erősíti az idén
tíz esztendős rimaszombati Hotelakadémián, ugyanis ő bizony vendéglátós akar lenni. Pedig ugyancsak göröngyös út vezetett idáig.

Gömöri Hírlap
Másfél évig a Tornaljai Gimnáziumba járt (azóta megszűnt az is), s
álma az volt, hogy apjához hasonlóan a katonai pályát választja. De
az élet közbeszólt. Szülei még 13
éves korában elváltak, s ő a nagyszüleinél nevelkedett tovább. Tornaljáról átlépett a Hotelakadémiára,
s ma már negyedévesként elégedetten jelenti ki, hogy nem bánta
meg. Megtalálta élete szerelmét
is, s az idén nyáron négy hónapot
Spanyolországban tölthetett szakmai gyakorlaton. „Egy hétből hat
napot dolgoztam” – mondja, amíg
ő a konyhán szorgoskodott, addig
barátnője a bárban. „Életem legszebb hónapjai voltak ezek, nagyon
sok barátot szereztem, s a séffel
is remek kapcsolatot létesítettem,
akivel barátként váltunk el egymástól” – idézi fel a spanyolországi
emlékeket, akivel hol angolul, hol
kézzel-lábbal, hol pedig spanyolul
értették meg egymást. „Előtte például nem szerettem főzni” – teszi
hozzá, „de mára ez is megváltozott” – mondja büszkén, s bár már a
családja hiányzott, s nagyon várta,
hogy hazajöjjön, de mivel visszavárják, a nyarat valószínűleg ismét
kint fogja tölteni.
Szabad idejében testépítéssel foglalkozik, több sportágat is kipróbált,
köztük az erőemelést, de a crossfitot is. „Nagyon sokat szeretnék az
elkövetkező években tanulni, s az
álmom egy vállalkozást létrehozni,
legyen az étterem vagy kávéház” –
mondja Edo, aki megtanult salátákat csinálni, pizzát sütni, grillezni,
flambírozni. ahogy paellát készíteni. „Köszönöm az iskolának, hogy
megadta a lehetőséget” – mondja
Edo, aki külön örül annak, hogy
barátnője szülei is elfogadták azt,
hogy roma, s mint hozzáteszi, kiskora óta céltudatos embernek tarja
magát, akit mindig megerősítettek a
kudarcok. „Ha valaki hisz saját magában, akkor az sikerre van ítélve!”
– s ebben maximálisan egyetértünk.
***

A Hotelakadémián kezdte, de pincérszakon folytatta tanulmányait a
19 éves balogfalai Szajkó Gyula,
aki ebben a tanévben végez a Magán Szakközépiskolában. Őszintén
bevallja, lustasága miatt hagyta
ott az ötéves, érettségivel végződő
szakot, de az iskolát nem, s az idén
szakmai gyakorlatra kijutott Rhodoszra is. A négyhónapos kaland
egész jól kezdődött, de váratlanul
rosszul végződött, s másfél hónap
után a kényszerű hazatérést választották. „A szállodában maximálisan
kihasználtak bennünket, igen sokat
kellett dolgoznunk, s bár én bírtam
a munkát, az egyik kollégám, aki
cukorbetegségben szenved, kevésbé, így inkább hazajöttünk” –
mondja Gyula, aki azért megjegyzi:
„legalább voltunk Görögben, s ültünk repülőn is”. „Még jó, hogy viszonylag olcsón megúszták” – teszi
hozzá mindehhez Ádám Norbert,
az iskola igazgató-helyettese, aki
szerint sok diákjuk azt hiszi, hogy
a szakmai gyakorlat pusztán kirándulás, s nem nőnek fel a feladathoz.
Szajkó Gyula viszont nem ezzel
hívta fel magára a figyelmet, hanem
azzal, hogy Danyi Marek (Mr. M.
D.) barátjával létrehozta az Ábrándozókat, s egy kampányrendezvényen már színpadon, élőben is
bemutatkoztak. „Imádom a rapet, s
elkezdtem különböző zenei alapokra dalszövegeket írni, s bár szinte
semmilyen felszerelésünk nincs,
hangszeren sem játszunk, de ezeket mobillal feljátsszuk, s már több
mint tíz számunk készült el, amelyet a legnagyobb videómegosztón
is meg lehet tekinteni” – árulja el
Gyula, művésznevén Siza, aki nagyon szeretné, ha ezeket a dalokat
majd egy igazi profi stúdióban is
fel tudnák játszani. Jelenleg Majka
Belehalok című számának sajátos
változatán dolgoznak, amelyen rajtuk kívül két zenész Danyi István
(zongora) és Nagy Zsolt (gitár) is
közreműködik majd. Természetesen mi másról szólhatnának ezek a
számok, mint a korosztálya életérzéséről, így a szerelemről, de hogy
ne a levegőbe beszéljek, itt olvashatják az egyik dalszövegüket:
Mr. M. D:
Kis koromban magyarázták, hogy
nem könnyű az élet, de én meg
sem hallgattam, mert hülye voltam,
de tényleg. Játszottam az eszemet,
mint a többi kis gyerek, mert azt
hittem, ha menő leszek, megkaphatok bármit. Egy ideig még azt
csináltam, de rájöttem, hogy szarság. Nem leszek én attól menő, ha
megeszek egy hangyát. Ezután csak
csináltam azt, amit jónak láttam,
idővel idősebb vagyok, és jobb vagyok 100-al.

$iza:
Rájöttem, hogy a felnőtt élet nem
is olyan Easy, csak hajtottam a dumámat, mint a többi kis tini, mivel
a tinik úgymond már nagyon okosak lettek, és azt hiszik a nagyvilágról, hogy már mindent tudnak.
Csak játsszák az eszüket, hogy ez
van nekem meg az van, majd akkor
menőzzél barátom, ha a saját pénzedből van. Addig is csak kussban
légy és nyomjad az iPhoneodat,
amit anyuci meg apuci a kicsi fiának kapart. Örüljél, hogy van hol
laknod és aludnod barátom, nemhogy iPhone meg az a sok szarság.
Sosem tévesztem meg egy kamu
barátomat, aki a szemedben nyalizik és a hátad mögött pedig szurkál.
Eljön majd az idő, mikor betelik a
pohár, és te döntöd el, hogy padlón
maradsz vagy mész tovább. Csak
ennyit akartam nektek mondani,
hogy az élet barátaim nem csak egy
vagányság.
Refrén közös 2*:
Tévedés, csak tévedés volt ez az
egész, ez így nem jó, ez így nem jó.
***

A nemesradnóti Radics József 26
éves, s bizony sokáig nem tudott
mit kezdeni magával. A Bátkai
Alapiskola elvégzése után egy évet

fotó: Radics József
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járt mezőgazdasági szakközépiskolába, aztán nagyon úgy tűnt, a sül�lyesztőben végzi, mint hasonszőrű
társainak a többsége. De aztán véletlenül megismerkedett a nagybalogi Kresnye Andrással, s ez el is
döntötte a sorsát. Neki is megtetszett a fotózás, s pár hónap alatt el
is sajátította a legfontosabb tudnivalókat. „Több alkalommal is elvitt
magával fotózni, de megmutatta
azt is, hogyan lesz egy kattintásból
végleges fotó” – mondja nevetve
Radics József, aki megvette az első
fényképezőgépét is.
Saját oldalt készített az egyik közösségi oldalon, s ma már nemcsak
a faluból akadnak érdeklődők, hanem a környékről is akadnak megbízói. Főleg portrékat és tájképeket
készít, de nagyon várja már a közös
munkát a „mesterével”, Kresnye
Andrással is, akivel megbízást kaptak egy Pozsonyt bemutató tárlatra, amelynek majd a rimaszombati
Városháza Galéria ad otthont. De ő
nyithatta meg Kresnye András budapesti kiállítását is volt alapiskolájukban, Bátkában. Igaz, annyira
megilletődött, hogy a szöveget végül mással olvastatta fel, amelyben
hangsúlyozza, hogy kellő akarattal
és elszántsággal bárhonnan ki lehet
törni és sikeresnek lenni. „Jó fotós
szeretnék lenni, s ha szerencsém
lesz, akkor szeretnék ebből megélni” – teszi hozzá, bár most is munkát keres, mert 26 évesen már nem
várhatja el, hogy a szülei tartsák el.
„Ja, és írja meg, mindent köszönök
Andrásnak, de biztosíthatom, nem
akarok a vetélytársa lenni” – zárja
beszélgetésünket mosolyogva.
A most bemutatott öt tehetség nagyon jó példa arra, hogy ha nem is
könnyű (ahogy nem könnyű Budapesten vagy Pozsonyban sem), de
nem is lehetetlen. Csak akarat, elszántság és nem kis szerencse kell
hozzá.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse
Attila, Kresnye András és archív
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95. születésnapját ünnepelte Kálmán László

Januárban ünnepelte 95. születésnapját Kálmán László, a rimaszombati magyarság doyenje,
cserkésztiszt, szülészorvos, a gömöri cserkészet egyik oszlopos
tagja, a rimaszombati orvostársadalom ismert alakja, a közélet
megbecsült véleményformálója, a
cserkészet nagy öregje.
Kálmán László 1924 január 7-én
született, édesapja tősgyökeres rimaszombati polgár volt. A cserkészetet gyerekkora óta műveli.
Nagyon vonzotta a repülés, gimnazistaként repülőgépmodelleket készített, a cserkészetben is szívesen
foglalkozott modellezéssel. A cserkészmozgalom keretében szerezte
meg a vitorlázógépekre a pilótavizsgát Budaörsön. Az érettségi 1943-as
megszerzése után a szombathelyi repülőakadémiára jelentkezett, 1944ig oda is járt, amíg a háború miatt
őt is bevonultatták. A világháború
után, 1945-ben Budapesten kellett
maradnia, három évig nem is mehetett haza. Budapest újjáépítésén ő is
dolgozott, a romok, a pusztulás romjai között, a nyomorban. Budapesten végezte el az orvosi egyetemet.
1950 végén tudott haza jönni Rimaszombatba, ott gyakornokoskodott,
majd a rimaszombati kórházban,
valamint vidéken dolgozott a szülészeten. Laci bácsi a nyolcvanas évek
első felében ment nyugdíjba. Vállalt
ügyeleteket, a Vöröskeresztnek volt
magyarul beszélő előadója, számtalan iskolát látogatott meg, hogy a

családi nevelésről beszéljen a serdülőkorú fiataloknak.
A rendszerváltást és a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség újjáalakulását követően társaival azonnal
újraszervezte a rimaszombati cserkészetet, aminek ma is aktív tagja.
Lehetősége és egészsége szerint ma
is eljár a cserkészek gyűléseire. Laci
bá még az 1930-as években az elemi utolsó éveiben tette le cserkészfogadalmát. Gimnazista cserkészvezetőként pedig az 1939-1940-es
hárshegyi központi őrsvezetőképző
táborban találkozott az országos főcserkésszel, gróf Teleki Pállal. Laci
bá számára lelki támogatást nyújtott, lendületet adott, de egyben figyelmeztette is az elkövetkező idők
helytállásnak szükségére. Laci bá
elsősorban a romantikus, természet-

járó, indiáncserkészetnek nevezett
tevékenységet szereti, és ezt tartja
járhatóbb, jobb nevelési módszernek, a felvidéki cserkészetben ezt
ötvözte a magyar cserkészet hagyományaival.
1990. április 4-én megalakult a rimaszombati Körzeti Cserkésztanács,
aminek elnöke lett. Hatalmas lendülettel fogott bele a szervezésbe. Járta
az iskolákat, magyarázta a cserkészet rejtelmeit és szabályait, intézte
a cserkészotthont, a felszerelést,
győzködte a város vezetőségét, hogy
támogassák mozgalmunkat. Ahol
kellett, példamutatásával segítette
és segíti máig a cserkészközösséget.
A legutóbbi évekig, ha kellett, volt
csapata őrsvezetője, de bő két évtizeden át ő töltötte be a tábori orvos
szerepét is. Nehéz lenne felsorolni
azt a sokrétű tevékenységet, amit
Laci bá a cserkészet és a felvidéki
magyarság érdekében kifejtett, lankadatlan energiával, minden részletre, apróságra odafigyelve. Körzetvezetőként a tisztség leadásáig bő két
évtized során, ahol tudta, népszerűsítette a cserkészmozgalmat nemcsak a magyar, de a szlovák ajkúak
között is. Bár igazi lokálpatrióta,
minden megtesz, hogy az egykori, a
két világháború közti rimaszombati
cserkészközösség szellemét belecsöpögtesse a mai cserkészek szívébe Rimaszombatban és azon túl is.
Hosszú ideig a Slovenský Skauting
(Szlovák Cserkészszövetség) járási
vezetője is volt. Közben megszervezte a rimaszombati öregcserké-

szeknek az 503. sz. Tompa Mihály
öregcserkészklubot is, amely ma is
rendszeresen, havi szinten működik.
Ma is a klub aktív öregcserkésze.
Több cserkészkönyve is feldolgozza
a helyi cserkészközösség múltját,
életét, de a mai napig rendszeresen
publikál, ezzel is népszerűsíti mozgalmukat a legkülönbözőbb fórumokon. A Cserkész folyóirat szerkesztőség munkáját hosszú ideig, mint
állandó önkéntes munkatárs folyamatosan segítette, sőt több rovatot
is vezetett a lapban. Öregcserkész
társaival a legutóbbi évekig rendszeresen személyesen képviselte
Szövetségünket a Magyar Öregcserkész Találkozókon. Munkásságát
és életművét a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség 2002-ben a Beszédes Lajos Érdemérem arany fokozatával (A rimaszombati Körzeti
Cserkésztanács élén végzett kiemelkedő munkájáért és a szlovák-magyar cserkészbarátság terén kifejtett
tevékenységéért.), majd 2011-ben a
szervezet legmagasabb elismerésével, a Csodaszarvas Díszérem arany
fokozatával (A szlovákiai magyar
cserkészet társadalmi elismeréséhez
való hozzájárulásáért és a mozgalom
szervezésével kapcsolatos önfeláldozó munkájáért.) köszönte meg.
2015-ben megkapta a FábryJános
Díjat is. Laci bá, ahogy egész életében cserkész volt, ma is a cserkészek tíz törvénye alapján igyekszik
élni az életét – írja az ünnepeltről
Kismedve.

Búcsú Oláh Gábortól

Január 11-én tragikus hirtelenséggel, váratlanul elhunyt
Oláh Gábor, a Fénix polgári társulás vezetője, a régió cigányságának egyik meghatározó alakja. Horváth Csaba
emlékezik rá.

Január közepén vagyunk, tart a hideg, hó borítja be a tájat.
A természet most a téli álmát aludja, mintha meghalt volna,
de pár hét és újra lassan, de biztosan életre kel, zöldelni kezdenek a bokrok, a fák, majd kinyílnak a virágok is, és az élet
kereke forog tovább. De már nem lesz olyan, mint amilyen
volt. Sokan közülünk már nem úgy éljük meg az előttünk álló
napokat, heteket, hónapokat. Megrendült szívvel vettük tudomásul, hogy Gabi bácsi ilyen váratlanul elköszönt tőlünk.
A halál zord keze ragadott ki sorainkból egy hű társat, egy
jó apát, egy csodás nagyapát, egy becsületes barátot. Fájdalomtól megtörve búcsúzunk tőle. Egy áldozatkész, odaadó,
lojális kollégát, társadalmunk és nemzetünk hű harcosát veszítettük el.
Szervezetünk, a Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért
megalakulása óta sokszor írt be történelmébe pirosbetűs ünnepnapokat, amelyekben aktívan részt vett Gabi bácsi is, aki
büszkén vette ki részét mindenben. Most mégis Gabi bá az,
aki piros betűs ünnepnapok mellé bevéste szívünkbe a feketebetűs gyásznapot.
Pár évvel ezelőtt találkoztam Gabi bával és kedves feleségével Rimaszombatban, amikor segítséget kértek a
Fénix polgári társulás megalakításához. Innentől kezdve összefonódott az életünk. Sok mindenről, a terveink-

ről, céljainkról beszélgettünk, de emberként, barátként is
sokszor megosztottuk egymással az élet kisebb nagyobb
problémait, gondjainkat. S most nem tudom, nem akarom elhinni, hogy mindennek vége, hogy nincs többé.
Szervezete egyedülálló munkát végzett a vezetése alatt.
A Fénix Tánccsoport volt ám az igazi nagy büszkesége,
amellyel nagyon rövid idő alatt ért el fantasztikus sikereket.
Ma Göm֨örnek a Fénix Táncsoport jelenti a hagyományos
roma kultúra őrzőjét, nincs ma fesztivál, vagy falunap, ahol ne
lenne jelen a Fénix, sőt eljutott már Bécsbe és Budapestre is.
Nehéz lesz, de a Fénix polgári társulás tovább fog működni,
működnie kell, hiszen ez volt a legkisebb gyermeke, amelyre
annyira büszke volt, a táncos gyerekre, a fellépésekre, arra,
hogy szinte önerőből építette fel a Fénixet. Nem hagyhatjuk,
hogy elvesszen, tovább visszük olyan büszkeséggel, amilyen
büszkeséggel hagyta most ránk.
A fény, amelyet Gabi bá terjesztett, szép emlékével tovább
fogja melegíteni szívünket, és hiszem, hogy megvilágítja
majd utunkat.

Ady Endre:
Én kifelé megyek*
Egy-egy szitok, szép szó, üvöltés
Jön messziről még-még utánam,
Zúgó fülemig alig ér el,
Mértföldeket lép-lép a lábam:
Én kifelé megyek.
Hátul: egyre messzebb az Élet,
Elöl: jön-jön az Ismeretlen,
Nem gyűlölöm, kiket gyűlöltem,
Nem szeretem, kiket szerettem:
Én kifelé megyek.
Mit hagyok itt, nem is tudom már,
Messzebb-messzebb visz minden óra,
Fekete-zöld babérfák terhe
Esőzik a bús távozóra:
Én kifelé megyek.
•100 éve hunyt el a magyar irodalom
egyik legjelesebb alakja.

Gömöri Hírlap
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Rimaszombatban járt a dunaszerdahelyi maffia

Szerencsére most csak egy páros könyvbemutató erejéig. Jó pár évvel ezelőtt viszont tényleg
jártak errefelé, a gömöri malom mesélhetne
róla. Szomolai Tibor mesél is róla A klán című
kötetében. Durica Katarinával egyetemben a
Rimaszombati Kávéházban zsúfolt ház előtt
mutatták be közös témájú kötetüket. A szerzőkkel Hangácsi István és Juhász Dósa János
beszélgetett.

Mindketten háromkötetes szerzők. Közös talán
bennük az, hogy mindketten a legolvasottabb
szlovákiai magyar szerzők közé tartoznak, ahogy
az is, hogy az önmagát elefántcsonttoronyba
száműzött szakma nem vesz róluk tudomást. De
ők az olvasóknak írnak. Szomolai Tibor évek óta
tudja, hogy érdemes személyesen is az olvasót
megszólítania, Rimaszombatban tartotta a 400.
könyvbemutatóját, s Durica Katarina is megfogadta a tanácsát. S nem panaszkodhatnak, A klán
eddig több mint hétezer példányban kelt el, s nagyon jól tartja magát A rendes lányok csendben
sírnak is, de az eladott példányszám a kiadó kérdésére maradjon titokban.

Mint meséli, egy alkalommal az egyik somorjai
fodrászatban mesélte az egyikük édesanyja, hogy
a szelíd, aranyos fiát csak úgy agyonlőtték. Mindenki tudta a környéken közben, hogy egy vadállatról volt szó, aki nem egy embert gyilkolt le,
vagy jobb esetben tett egy életre nyomorékká.
Ahogy az egyik főhősnő szerelméről is jó 20 évvel derült ki, kicsoda is valójában, amikor kiásták
az egyik névtelen sírból, ahová eltemették a bandaháború nevesincs áldozataként.

1999. március 25-én a dunaszerdahelyi Fontána bárban a Pápay klán tíz emberét gyilkolják le
hidegvérrel. Szomolai Tibor Maffia és politika a
Felvidéken című kötetében ennek előzményeit és
politikai hátterét dolgozza fel sokszor dokumentarista eszközökkel dolgozó regényében, amelynek
fiktív hősei mellett megjelennek a szlovák maffia
kulcsfigurái, ahogy a maffiába oltott szlovákiai
politikai élet főszereplői: Jaroslav Svěchota, Ivan
Lexa és természetesen maga Vladimír Mečiar is.
Durica Katarina viszont az anyák, a szeretők, a
gyereklányok szemszögéből nézi a történteket.

Mihók Ibolya posztumusz
tárlata a Városi Galériában

A Rimaszombati Városi Galéria idei utolsó kiállítása a
fájdalmasan fiatalon elhunyt helyi képzőművész, Mihók
Ibolya életművét veszi számba. A tárlatot a rimaszombati
Művészeti Alapiskola igazgatója, Marian Lacko nyitotta
meg, és az február 14-ig tekinthető meg.
Mihók Ibolya 1960. március negyedikén született, s Besztercebányán végzett a mai Bél Mátyás Egyetemen. Az egyetem
elvégzése után hazatért szülővárosába, ahol 1984 óta tanított.
Nagy érdeme van abban, hogy a művészeti alapiskola épülete
fokozatosan megújult, s a képzőművészeti szak a megye egyik legjobban felszerelt,
s legmodernebb iskolájának számít. Munkásságának 33 éve alatt diákok ezreivel
foglalkozott, szerettette meg velük a képzőművészetet, akik közül sokan szerepeltek
eredményesen hazai és nemzetközi versenyeken. 1988-ban Daniela Pánekovával
egyetemben egyik ötletgazdája és szervezője volt az Újévi üdvözletek címet viselő
versenynek, amely immár 19 éve az egyik legismertebb képzőművészeti versenynek
számít Szlovákiában. Állandó zsűritagja volt a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya által szervezett Ferenczy István Képzőművészeti Versenynek is. Számos hazai és nemzetközi workshop (Lengyelország, Horvátország) résztvevője volt.
Saját elméleti és gyakorlati tanítási modellt alakított ki, s számos diákja folytatta
tanulmányait képzőművészeti szakon. 2012-ben Bécsben állított ki. A mindig csendes, felelősségteljes, fáradhatatlan Mihók Ibolya 2017. szeptember 24-én költözött
át a „csodák országába”. Kollégái és diákjai a legnagyobb szeretettel őrzik emlékét.
A belső szépség sugárzik műveiből, azokból is, amelyeket már nem sikerült befejeznie.
jdj

A két regénynek úgy tűnik, lesz utóélete is, Szomolai Tibor egy német nyelvű kiadásban bízik,
míg Durica Katarina ajánlatot kapott a regénye
megfilmesítésére. A témát egyébként mindketten
lezártnak tartják, de arra a kérdésre, hogy a Mečiar-éra bukásával megszűnt-e végleg a szlovákiai
maffia, már nem adtak egyértelmű választ. Szomolai végre elkezdte folytatni a Cigányúton című
regényét, amelyet már többször félbehagyott.
Nem biztos, hogy kevésbé veszélyes téma, mint a
dunaszerdahelyi maffia története.
jdj, fotó: gecse

Töltsön három napot a mezőkövesdi
Hajnal Hotel*** Gyógyszállodában!

Aki helyesen válaszol kérdésünkre, s azt február 15-ig beküldi címünkre (Gömöri
Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimavská Sobota vagy gomorihirlap@rimavskasobota.sk), az három napos nyaralást nyerhet két fő részére a mezőkövesdi Hajnal Hotel*** Gyógyszállodába, amelyet márciustól május 31-ig vagy
szeptember másodikától december 21-ig vehet igénybe (államilag elismert ünnepnapok kivételével).
Félpanziós ellátással, külső-belső gyógyvizes medence (100% gyógyvízzel feltöltve),
úszómedence, gyerekmedence, szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata, igény esetén fürdőköntös, napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
szobánként, wifi, parkolás.
Kérdésünk: Mezőkövesd máig őrzi népi hagyományait, így a kérdésünk testhezálló:
kiknek a fővárosa a város?

Hotel Hajnal Mezőkövesd

Gazdagodtak a rimaszombati intézmények
• A Matej Hrebenda Könyvtár a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően könyvállományát 200 új magyar könyvvel 2 000 € értékben bővítette.
A felnőtt szépirodalmi részlegre 82 darab könyv került, 51 könyv a szakirodalmi
részlegre és 67 példánnyal a gyermek és ifjúsági részleg könyvállománya bővült.
• A Gömör-Kishonti Múzeum lehetőségeihez mérten folyamatosan bővíti a gyűjteményét. A Művészeti Alap és a megye jóvoltából tavaly hét új Putra Ede olajfestménnyel gazdagodott. A most megszerzett hét festmény között vannak tájképek
vadkacsákkal és szarvasokkal, egy olvasó férfi portréja, ahogy három csendélet is.
A Művészeti Alap és Besztercebánya megye támogatásával megújult egy ülőgarnitúra is, amelynek eredeti tulajdonosa a neves rimaszombati fotós, Papp Géza családja volt. A legendás Papp-ház a Šrobár utcában található a Tompa Mihály Alapiskolával szemben, s a most felújított ülőgarnitúra a családi ház nappalijának volt a része.
A felújítást a liptóújvári Tibor Kováč restaurátor végezte el. Az ülőgarnitúra a XIX.
század második feléből származik, s három ülőhelyes szófából és két karszékből áll.
• A Művészeti Alap támogatásának köszönhetően az érsekújvári Patrícia Koyšová
négy új képével gazdagodott 2018-ban a Városi Galéria. Patrícia Koyšová 1985
január 31-én született Érsekújváron, s Ivan Csudai tanítványa volt Pozsonyban a
Képzőművészeti Főiskolán. Önálló kiállítását tavaly láthattuk a Városi Galériában,
amelynek a kurátora Gabriela Garlatyová volt.

A Hajnal Hotel*** Gyógyszálloda Mezőkövesdtől 3 km-re, a 3-as
főútvonal mentén és Zsóry Gyógy- és Strandfürdőtől 150 méterre
található.
A gyógyvíz szerepe az egészségmegőrzésben, a gyógyításban és a
rehabilitációban nagyon fontos. A Hajnal Hotel minősített saját gyógyvízforrással rendelkezik, melyet a 485 méter mélyből feltörő 36-38°C-os
gyógyvíz táplál. A gyógymedence egész évben üzemel, nyáron nyitott,
illetve télen fedett formában. Gyógymedencék, úszómedence, gyerekmedence, szauna, infra szauna várja a fürdőzni, gyógyulni vágyókat.
A feltörő gyógyvizünk állandó minőség-ellenőrzés alatt áll. A gyógymedencét minden reggel friss gyógyvízzel töltjük fel. A medencék vize kémiai alkotóelemektől mentes, ezáltal biztosított a gyógyvíz optimális hatása.
Az alábbi betegségekre javasolt: mozgásszervi, reumás megbetegedések, ízületi gyulladások, kopások, köszvény, izomreuma, idegzsába,
sérülések, törések utókezelése, agyvérzés utáni bénulások, mellhártyagyulladás, nemi szervek gyulladása, bőrbetegségek (pikkelysömör),
szellemi és fizikai fáradtság.

hu.rimavskasobota.sk
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Január 31.:
Testvéri könyvbemutató
a Rimaszombati Kávéházban

Különleges könyvbemutatóra várja az érdeklődőket a Rimaszombati
Kávéház, amely január
31-én, csütörtökön 17.00
órától Testvérek könyvei
címmel Juhász Katalin
és öccse, Juhász László
kötetét mutatja be a Három Rózsa Kávéházban.
Juhász Katalin esetében ebben nincs semmi meglepő, a Nyeretlen címet viselő
verseskötete a Nap Kiadó gondozásában a költő immár hetedik kötete, amelynek versei a nyereségről és veszteségről szólnak, illetve arról, hogyan és miért
csap át egyik a másikba (talán sejthető, melyik melyikbe). Született vesztesek,
naiv, nyeretlen kétévesek, a dolgok pozitív oldalát látni képtelen hősök bolyonganak bennük. A kukák tele vannak nyeretlen szelvényekkel. Öccse, Juhász
László viszont első kötetével jelentkezik. A Fotósuli címet viselő munkája a
Vámbéry Polgári Társulás gondozásában látott napvilágot. A kötet kevés elmélettel, ám annál több gyakorlati tanáccsal szolgál amatőr fényképészeknek. Gazdagon illusztrált lapjait nemcsak azok forgathatják eredményesen, akik most
ismerkednek a fényképezés alapjaival, hanem a már aktívan fotózó olvasók is
sokat tanulhatnak belőle. A szerző olvasmányos stílusban, részletes képaláírások, tippek és trükkök segítségével vezeti be olvasóit a fényképezés rejtelmeibe.
Az alkotókkal Juhász Dósa János beszélget, a kötetek a helyszínen megvásárolhatóak és a szerzők kérésre dedikálják is azokat.
Lapunk a rendezvény médiapartnere

Február 08.:

68. alkalommal rendezi meg farsangi bálját a Csemadok

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete idén is szeretettel vár minden kedves szórakozni
vágyót a 68. Farsangi bálba, ami február 8-án, pénteken kerül megrendezésre. A talpalávalót a
Focus Band biztosítja. A bál 20.00 órakor nyitja kapuit.
Jegyárusítás és információk: Mács Zoltán – 0908/900 032, Cerovský Gyula – 0918/774 384

Női példaképet keresnek 2019-ben is

Ön is ismer olyan nőt, lányt,
asszonyt, aki a példaképünk
lehet? Olyan sikeres embert,
aki bebizonyította nőként is
lehet nagyot alkotni? Szeretné, ha mindenki megismerné
a történetét? Sikereit? Az oda
vezető utat? Ilyen nőket keres
az idén is a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás. A javaslatokat
március 20-ig várják a feminefortis@gmail.com címre.
A Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás 2019-ben is keresi a felvidéki
magyar női példaképeket. Három évvel ezelőtt Cséfalvay Ágnes és Bodnár
Éva, egy évvel később Tóth Erika és Szobi Kerekes Eszter munkásságát ismerték el, 2018-ban pedig Szvorák Zsuzsanna és Rácz Jolán kapták meg az
elismerést.
Kérik, hogy a javasló adja meg a jelölt elérhetőségeit (telefon, e-mail), és egy
életrajzot, illetve egy ajánlást várnak, amelyben kifejtik, miért javasolják az
adott személyt a kitüntetésre. Lehet az egy édesanya, egy vállalkozó, közéleti ember, regionális politikus, művész, író, pedagógus, kultúra szervező.
A lényeg, hogy értékeket jelenítsen meg, hogy a környezete és a felvidéki
magyarság felnézhessen rá, hogy valódi példaként szolgálhasson nemzetünk
számára.
Bárkit lehet jelölni, akit méltó példaképünkké válhat. A kuratórium ez után
dönt. A kuratórium tagjai: Bauer Edit, Gergely Papp Adrianna, Hervay Rozália, Kiss Beáta, Németh Gabriella Neszméri Tünde és Zupko Mária.
Az elismerést ünnepélyes keretek között Füleken adják át májusban. Kérik a
jelölőket, hogy saját elérhetőségüket is adják meg.
Hirdetés:
• Darabos feketeszén rendelhető. 14 €/q – kiszállítással.
Tel. szám: 00421/908 135 194 		
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Február 07.:

Forró zuhany a művelődési központban

Férfi-nő kapcsolatát boncolgatja a
lehető legintimebb helyzetekben a
német Fred Apke kortárs komédiája. Azt ugyan nem ígéri a rendkívül
szórakoztató játék, hogy megoldást
nyújt a nézők partnerkapcsolati válságára, de azt viszont igen, hogy korosztálytól függetlenül kellemesen fognak szórakozni mindazok, akik jegyet
váltanak a február 7-én, csütörtökön
18.00 órától kezdődő előadásra.

A Divadlo komédie előadását Svetozár
Sprušanský rendezte, amelyben Zuzana
Tlučkovát, Peter Kočišt, Marcel Ochráneket, Přemek Boublíkot, Katarína
Ivankovát, Thomas Puskailert és Jakub Lorencovičot láthatjuk.
Jegyek elővételben a helyszínen és a Turisztikai Információs Központban
vásárolhatók 15 eurós áron (a helyszínen 17 euróba kerül).

Tompa Mihály Országos Verseny 2019 – felhívás

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 meghirdette a XXVIII. Tompa Mihály Országos Versenyt, az
amatőr (nem hivatásos) vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajban.
A verseny kategóriái:
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: február 4-ig
2. egyetemi, körzeti-és járási versenyek: március 8-ig
3. országos elődöntők: március 22-29. (Szenc, Galánta, Érsekújvár, Tornalja, Szepsi)
4. országos döntő: április 25-27., Rimaszombat
A vers-és prózamondók csak egy műfajban nevezhetnek be a versenybe, de két produkcióval készülnek. A Csemadok OTE határozata értelmében az egyik mű kötelezően
szlovákiai magyar szerző alkotása kell, hogy legyen. A zsűri vitás esetekben kérheti
mindkét produkció előadását, az országos döntő kivételével. Az országos döntőben az
elődöntőn elhangzott és díjazott egy produkcióval szerepel a versenyző. A prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével. Az egyetemisták esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik. Az V, -VI, -VII. kategória
résztvevői az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe.
Benevezési határidők:
I., II., III., IV. kategória: február 8.
VI., VII. kategória: március 8.
A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a
www.csemadok.sk vagy a 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. A szervezők kérik a versenyszabályzat betartását,
ellenkező esetben a versenyző már a járási fordulón kizárható a versenyből.

Megemlékezés...
2019 január 23-án múlt egy éve, hogy
örökre itt hagyott bennünket a szeretett
férj, édesapa, nagyapa és dédapa,

Ľudovít Janský.

Akik ismerték, szenteljenek egy percet
az emlékének.
GH-4/19

A gyászoló család

Gömöri Hírlap

Egy mondagyanús történet Farkas Ottótól

Farkas Ottónak tavaly, a Beszédes
Múlt Könyvek sorozatban jelent
meg a Mindenütt áll egy híd című
kötete, amely egy különös sorsú fiatalember életébe nyújt betekintést.
A sorozat következő kötete idén lát
napvilágot, s a régió mondáit és főleg mondagyanús történeteit gyűjti
csokorba.

fotó: gecse
A basa sípja
A rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban őrzik azt a töröksípot1,
amelyről számtalan legenda kering
Rimaszombatban és környékén.
Megírta a történetét Szombathy Viktor (Megszólal a töröksíp), regénybe
foglalta Madarassy László (Egy török
bég szerelme), legutóbb pedig egy
idős rimaszombati suszter elbeszélése alapján színpadi játékban örökítette azt meg Veres János. – Az én
történetem igaz, nem legenda – állította a cipészmester Veres Jánosnak,
aki az ő elbeszélése alapján színpadra
írta a történetet. A színmű, melynek
A basa sípja címet adta, tizennégy
évvel az író halála után (2013-ban)
könyv alakjában is megjelent.
A cipészmester által elmesélt történetben Jánoki Mátyás, Rimaszombat
főbírája a város küldöttségének élén
felkereste a putnoki basát és a legjobb
rimaszombati mesterek remekbe készült portékáival kedveskedett neki.
A putnoki basának tetszett az értékes
ajándék, cserébe ő is adni akart valamit.
– Üres kézzel nem távoztok innen.
Nos, ki vele, mit adjak? – kérdezte,
mire a főbíró váratlan kéréssel állt
elő.
– Kegyelmes úr! Veglián, a füleki
bég, akinek városunkhoz semmi köze,

mert már régóta nem az ő szandzsákjához tartozunk, örökösen sanyargat
bennünket. A szobotuskai Rusztán
bég emberei, akiknek várkastélya városunk tőszomszédságában áll, szintén lejönnek néha hozzánk, ám sohasem fosztogatnak, a teljesen idegen
Veglián pedig gyakran végigsarcolja
városunkat. Kamráinkat, magtárainkat dúlja. Végtelen hálára köteleznél,
ha lenyesnéd a Fülek felől reánk meredő héjakarmokat.
– Másutt is sok rá a panasz, de én
nem parancsolhatok neki, s nem is
kötekedhetek vele, tiltja az államérdek. Ez olyan lenne, mintha valaki az
önnön testébe vágna. Másképpen segítek rajtatok – monda a putnoki basa
és egy csodatévő töröksípot nyújtott
át Rimaszombat főbírájának.
– Ez majd megvédi a városotokat és
népedet a gonosz szándékkal támadóktól. Ennek a sípnak varázsereje
van. Ha gonosz szándékkal támadnak
a tulajdonosára, és az belefúj, bűvös
hangját hallva a támadó eldobja fegyverét és elfut. A síp az igaz embereket
megvédi a rossz szándékúaktól. Őriztesse a város a templom tornyában és
létezéséről csak a város főbb emberei
tudjanak – intette óvatosságra a Veres János által írt színpadi játékban a
putnoki basa Rimaszombat főbíráját.
Megmutatta, hogyan kell megfújni
a sípot és megtanította neki a bűvös
dallamot.
Egy másik történet szerint Rusztán,
a szabadkapusztai bég beleszeretett
a városbíró lányába, Juliskába, aki
feleségül ment hozzá. Amikor 1593.
november 9-én a Homonnai Drugeth
István és Christopf von Teuffenbach
seregvezérek által irányított királyi
sereg elfoglalta a törökök által felügyelt szabadkapusztai palánkvárat,
a bég alagúton kimenekült a várból és
a Pap-harasztja néven ismert, Pokorágy alatti erdős részen talált magának menedéket. Rőzsegyűjtés közben
ott talált rá két rimaszombati polgár;
Zorkóci és Lopócsi. Sebesülten, mert
Rusztán a harcok során megsebesült.
A korabeli törvények előírták, hogy

a sebesültet gyógyítani kell és hazavezetni otthonába. Csakhogy a bég
igazándiból nem Szabadkapusztán
lakott, amelyet a királyi sereg egyébként is elfoglalt, hanem Konstantinápolyban. Amikor a bég sebesüléséből
kissé felépült és megerősödött, Zorkóci és Lopócsi hazavitte őt Törökországba. Rusztán felesége, Juliska
és gyermekei Rimaszombatban maradtak.
A legenda szerint a két rimaszombati férfi egy teljes esztendőt töltött
Törökországban. Ott megtanultak törökül és kalandos úton tértek vissza
Rimaszombatba. Útközben gyakorta
segítette őket a töröksíp, amelyet a
hálás basától kaptak hazaindulásuk
előtt Törökországban. Hazatérve
Zorkóci és Lopócsi a városnak ajándékozta a sípot, amely a legendák
szerint évszázadokon át védelmezte
Rimaszombatot az ellenséges seregektől. Ha megfújták, a síp hangja
hallatán az ellenség kitakarodott a
városból.
Hogy melyik az igaz történet, vagy
mennyi igaz a legendá(k)ból, nem lehet tudni. Egy bizonyos, az 1830-as
évekig a bakter időnként még megszólaltatta a rimaszombati katolikus
templom tornyában elhelyezett basasípot ünnepekkor, főispán-beiktatáskor. Az utolsó toronyőrt, aki még
rendszeresen fújta, Budainak hívták.
Bizonyos feljegyzések szerint a toronyból időnként még az ezerkilencszázas évek elején is lehetett hallani
a hangját, de már nem a töröktől tanult varázslatos dallam szólt, hanem
valami más; gyakran elfújták rajta a
Rákóczi-indulót is.
A rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban őrzött töröksíp eredetiségét többen megvizsgálták, köztük
Bige József tárogatóművész, budapesti hangszerkészítő is. Ő török korinak vélte, és budapesti otthonában
elkészítette a múzeumi darab hű mását, melyet Veres János rimaszombati
írónak ajándékozott.

A töröksíp a 17–18. századi Magyarországon használt fúvós hangszer. A kuruc korban és később tábori, ceremoniális
hangszerként, nagydobbal együtt tánckísérő, szórakoztatózenei hangszerként is használták. Írásos emlékekben gyakran
szerepel tárogató, tárogató síp néven is.
1

Játsszon idén is a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Lapunk az idén is folytatja játékát a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal, amely rendkívüli
választékkal várja az olvasókat, de kérésre bármilyen könyvet, hanghordozót pár nap leforgása
alatt beszereznek.
Akik veszik a fáradságot, válaszolnak a kérdésünkre és beküldik azt a szerkesztőség címére (Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 9., 979 01
Rimaszombat vagy gomorihirlap@rimavskasobota.
sk), azok között tízeurós könyvutalványt sorsolunk
ki, amelyet június végéig vásárolhatnak le a könyvesboltban.

A bolt januári sikerlistája:
1. Kari Hotakainen: Az ismeretlen Kimi Räikkönen
2. Borbás Marcsi: Magyarország finom
3. Stephen King: Csipkerózsikák
4. George R. R. Martin: Tűz és vér
5. Danielle Steel: A hercegnő
6. Kepes András: Istenek és emberek
7. Müller Péter: Vallomás a szerelemről
8. Drábik János: Százéves Trianon
9. Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századból
10. Szabó Magda: Csigaház
Januári kérdésünk: A hónap utolsó napján testvéri
könyvbemutatóra kerül sor a Rimaszombati Kávéházban. Kiknek a könyveit mutatják be? Válaszaikat január 31-ig postázzák!
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Könyvajánló

Svetlana Bornayová:
Symbolika a história
rastlín A-J
(Növények szimbolikája
és története A-J)

Az emberek szinte
már az ősidőktől
fogva ajándékoznak egymásnak
virágokat a vágy,
a hűség, a szeretet
jelképeként. De a
növények számtalan más módon részesei az emberek mindennapjainak.
Elég, ha a gyógynövényekre gondolunk, amelyekből teák és kenőcsök
készülnek, de ne feledkezzünk meg
a gyümölcsökről sem, amelyek nemcsak táplálkozásra szolgálnak, hanem
például italokat is készíthetünk belőlük, s nem egy növénynek különleges
hatást képzeltek őseink, de képzelnek
akár a ma emberei is.
Svetlana Bornayová, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatónője különleges kétkötetes kötettel lepte-lepi
meg a növények szimbolikája és történelme iránt érdeklődőket, amelyben
ábécé-sorrendben mutatja be az egyes
növényeket, szól azok történetéről,
legendájáról, mágikus hatásáról,
szimbolikájáról, de gyógyhatásukról,
s közli az egyes növényekkel kapcsolatos legismertebb recepteket, de még
növényi horoszkópot is közöl.
A kötet érdekessége, hogy nem csupán hazai növényeket mutat be, hanem azoknak is teret ad, amelyek bár
idegen eredetűek, s nem termesztik
hazánkban, de nem ismeretlenek a
hazai nagyközönség előtt.
Az első kötet, amely magánkiadásban jelent meg, A-tól J-ig 73 növényt
mutat be, s 16 eurós áron kapható a
Turisztikai Információs Központban.

Percnyi költészet
Csépe Zoltán
Aranymondások
Oly rövid ideig élünk,
És oly sokáig leszünk holtak.
Élj úgy, hogyha lepereg előtted
Életed filmje, érdemes legyen
Végignézned.
A mocsár lecsapolásánál a békák
Véleményét nem kérik ki!
„Mindig szeret az igaz barát,
És testvérül születik
A nyomorúság idejére.”
(Biblia – Példabeszédek 17:17)

10

hu.rimavskasobota.sk

Érettségiző osztályaink

Kereskedelmi Akadémia – 4.C
Felső sor balról: Illés Krisztina, Bari Albert, Juhász Róbert, Szabó Péter, Juhász Bence, Jablonci Ilona, Berky Bianka, Suchánska Veronika, Varga Beáta, Mgr.
Juhász Erika osztályfőnök Guggoló sor balról: Kuhinn Lucia, Génya Cyntia, Molnár Erika, Balog Tamás, Banda Bibiana, Koncz Michaela, Koncz Elisa

Műszaki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola – elektronikus műszerész
Balról: Váradi Márió, Grešo Dávid, György Adrián, Martinovics Dávid, Lovas Tibor, Farkas László osztályfőnök, Szajkó Sándor, Berky Igor,
Szaniszló István, Garai Szabolcs, Török Zoltán

