A hónap fotója

Lucia Oravcová
és Marta Kanalová munkái

Pipacsrét – Munkatársunk, Kresnye András felvétele a Természeti szépségek kategóriában az
első helyen végzett a Kishont Akciócsoport fotópályázatán. A pályázat legszebb képei a Városháza Galériában tekinthetők meg május végéig. Részletek lapunk 9. oldalán
Április 25. és 27. között rendezik meg
a XXVIII. Tompa
Mihály
Országos
Versenyt, amelyen
a versenyt számos
kísérőrendezvény is
gazdagítja, így vendégünk lesz Szarka Tamás, Boráros
Imre és a komáromi Jókai Színház is.
Részletek lapunk 8. oldalán
Martin Ambróz felvétele

Gecse Attila felvétele

Rimaszombatban a Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért szervezet rendezett ünnepi estet,
amelyen első alkalommal adták át a Roma Szív
díjat, amelyet heten vehettek át.
Bővebben a 9. oldalon olvashatnak az eseményről.

100 éve foglalta el megyefőnöki hivatalát Rimaszombatban Janko Jesenský. Erre emlékeztek
előadással, kiállítással és koszorúzással.
Itt a tavasz, elkezdődött a turista idény.
Kovács Roland felvétele

Lapunk 3. oldalán idézzük fel az eseményeket.

Április harmadik hétvégéjén kerül sor a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétre. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik napon, vasárnap
feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította
meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta
minden ember bűnét, feltámadásával pedig
győzelmet aratott a halál felett.

Gecse Attila felvétele

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
kapott a 95 éves Kálmán László szülészorvos, cserkésztiszt, amelyet ünnepélyes keretek között a Városházán vehetett át Haraszti Attila kassai magyar főkonzultól.

Rózsahegyen
versenyzett a
Baka Tamás–
Farkas Orsolya
táncospár, akik
a Szlovák kupa
versenyen az
első helyen
végeztek.

Május 3-án és 4-én lesz a városnapi vásár

2019-ban május 3-án és 4-én (péntek-szombat) kerül sor a városnapi vásárra, amelyre mind a polgárokat, mind a vállalkozókat szeretettel várják.
Ahogy az előző években már megszokhattuk, az idén is a Fő téren, a Szlovák nemzeti felkelés és a Jánošík utcában állíthatják fel az árusok a sátraikat. Az engedélyeket április negyedikétől lehet kiváltani a Városi Hivatalban, a Svätopluk u. 5. szám alatt. Bővebb információ a Városi Hivatal
Városfejlesztési osztálya elérhetőségein (tel.: 047/56 04 685, 56 04 665). Minden árust és vásárlót szeretettel várnak.
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Terjed a herbál, a szegények drogja,
Ravasz Ábel roma kormánybiztos ezzel
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Bátkában, míg a rendőrség drogterjesztőket
fogott el Sajószentkirályon és Sajógömörben. A drogot Magyarországról hozzák be, s mint Ravasz Ábel hangsúlyozta,
a herbál és a toulol is a szegények drogja,
vagyis olyan emberek élnek vele, akiknek
nincs más választásuk. Ravasz szerint nagyon fontos a felvilágosító tevékenység és a községekkel való együttműködés.
A kormánybiztos ismét felhívta a figyelmet, hogy külön a herbállal kapcsolatos
bejelentések számára létrehoztak egy herba@minv.sk nevű email-fiókot. A sajtótájékoztatón Vavrek István parlamenti képviselő elmondta, hogy a herbál már felkerült a tiltott anyagok listájára. A rendőrség közben Sajószentkirályon és Sajógömörben is elfogott egy férfit, akik alaposan gyanúsíthatók a herbál terjesztésével.
Ugyan Zuzana Čaputová fölényes győzelmet aratott a Rimaszombati járásban a köztársaságielnök-választás második
fordulójában, a járásban viszont a lakosok mindössze 26,77
százaléka vett részt a választásokon. Zuzana Čaputovára több
mint kilencezren szavaztak, míg ellenfelét, Maroš Šefčovičot 7
200 lakos választotta. Több településen a részvétel a legalacsonyabbak közé tartozott az országban, Rimaszécs csak a kassai
Luník IX lakótelepet előzte meg, ugyanis a választásra jogosult
polgárok mindössze 6,39 százaléka szavazott, de a „leglustább”
települések közé tartozott Baraca (10,49%), Hanva (10,55%),
Nemesradnót (11%), Serke (11,06%) és Balogfala (11,14%) is.
Magyarságért kitüntetést kapott Tóth Zoltán, a Kerecsen
Motoros Egyesület elnöke.
A díjat Czapáry-Martincsevics
András, a Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége elnöke adta át Nagybalogon.

Az ausztriai Tulln an der Donauban
nemzetközi tornán vettek részt a Falcon taekwondósai, akik négy arany(Lúcia Laššáková, Sarah Sarvašová,
Veronika Spodniaková és Mag Adrián) egy ezüst- (Tomáš Kuvik) s három
bronzéremmel (Marek Spodniak, Alex
Rapčan és Lukáš Kurek) tértek haza.

Fotó: gecse

Május elsején, szerdán a Városkertben a Bike & Run team sportklub
GT19 és RS City Garden Run futóversenyt szervez, amely 11.00 órakor
kezdődik. A részletekről bővebb infó a
http://www.bikeandrunteam.estranky.
sk/ oldalon.

Két győzelemmel folytatta szereplését a rimaszombati MŠK
II. ligás labdarúgó csapata, amely előbb hazai pályán Jankovics és Jass góljaival 2:1 arányban legyőzte a liptóújváriakat,
majd Poltáron Lovinjuk, Hrnčiar, Kuridze és Jass góljaival 4:0
arányban győzött Poltáron. Bari Jenő védencei így megszerzett
40 pontjukkal visszakapaszkodtak a tabella 2. helyére a rózsahegyi fakó mögé, amely 45 ponttal vezeti a tabellát.

Befejeződött a női röplabdázók I. ligája. Az utolsó kettős
fordulóban a rimaszombati VK Slovan idehaza fogadta
az eperjesi ŠK Elba csapatát. Az első mérkőzést a hazaiak nyerték 3:0 arányban, majd a vendégek visszavágtak,
ugyanis 3:2 arányban megnyerték a második összecsapást.
Fotó: gecse Ez nem veszélyeztette a hazaiak 3. helyét, akik a borosznóiak ás a zsolnaiak mögött 77 ponttal megszerezték a bronzérmet.

Lapszélre
Anyám eltávozott emlékei

Hét éve váratlanul ment el, búcsúszó nélkül. De itt hagyta a
kedvenc állatait, Bözsikét, a mindig vándorúton járó cicát, Rómeót, a környék legszebb bakkecskéjét és Kleót, az ajándékba
kapott vizslát. Talán sorsszerű, hogy mindhárman egy héten
belül mondtak búcsút ennek az árnyékvilágnak.
Amióta az eszem tudom, mindig tele voltunk állatokkal. Hozzátartozott ez ahhoz az álparaszti létformához, amelyet még én is
folytattam, bár életem elég jelentős részét Kassán, Budapesten és
Pozsonyban éltem le. Ezeken a helyeken kimondva-kimondatlanul,
de mindig paraszt maradtam, míg szülőfalumban nagyvárosi ficsúrnak tartottak. Ilyenkor mindig eszembe jutott kedves íróm, Szabó
István, aki végül se itt, se ott nem érezte otthon magát, s innen oda,
onnan meg ide, vagyis hol szülőfalujából Budapestre, hol pedig a
fővárosból szülőfalujába, Cserszegtomajra menekült. Valahogy így
éltem én is az egyre gyorsabban száguldó éveimet, de hazaköltözve
Kassáról, Budapestről, majd Pozsonyból mindig azzal vigasztaltam
magam, hogy van egy szülőfalum, ahol igazán otthon érzem magam (bár ennek a falunak nem nagyon kellettem), van egy kisváros,
ahol dolgozom és alakítom annak közéletét (bár ahogy B. Kovács
mondaná, én sem lettem „gyüker”), s vannak a régió nagyvárosai,
ahová néhanap kirándulok nagyvilági életet élni.
De a biztos pont mégis sokáig anyám maradt, akivel hosszú évek
zaklatott csendje után ismét összemelegedtem, amit leginkább a
szombat-vasárnapi reggeli kávézások erősítettek meg. Ilyenkor volt
időnk arra, hogy számot vessünk a túl gyorsan repülő idővel. Mivel
hétközben nemigen voltam odahaza, anyám apám halála után az állatai társaságában várta a „százévnyi magány” feloldását, mégpedig
nem is sikertelenül. Befogadta a kóbor macskákat, együtt lélegzett
az ajándékba kapott vizslával, s üvegből etette Rómeót, a bakkecskét, aki elfelejtett megtanulni szopni. Bözsike volt a sok macska
közül az egyetlen, amely nem igényelt szobamacskai státuszt, de
egy-két napos kihagyásokkal rendszeresen megjelent, hogy a többiektől távol tartva magát, a kredences szekrény padkáján várja a neki
járó tápot. Jóllakva aztán ismét elindult egér- és patkányfogó többnapos körútjára, bár nem egyszer a feledékeny, s a konyhaajtót nyitva felejtő szomszédasszony aznapi ebédjét is megvámolta. Kleót, a
vizslalányt viszont Benedek László barátomtól kaptam ajándékba,
s bár anyám eleinte tiltakozott a tisztavérű eb befogadása ellen, pár
nap múlva az már mégis az ágya mellett aludt egy kis dobozkában.
Igaz, nem sokáig, ugyanis egy fertőzés pár hónapos korában elvitte.
Szavalóversenyen zsűriztem épp, amikor sírva hívott, hogy Kleó a
kezei között múlt ki. Pár hónap múlva már egy újabb vizsla feküdt a
dobozkában, igaz ő fiú volt, de a Kleó név maradt. Amikor nagyobb
lett, nem egyszer szinte feldöntötte madárcsontú anyámat, amikor
a boldogságtól szinte a nyakába ugrott. Soha nem feledem, halála
után napokig nem evett, gyászolta a gazdáját, s bár évekig együtt
éltünk, hozzám mindig tárgyilagos, de rideg maradt. Egyedül volt
albérlőmet szerette, amikor az néhanap meglátogatott, vele nem tudott betelni a boldogságtól. Anyám legkedvesebb állata mégis Rómeó volt, a bakkecske, aki a testvéreivel ellentétben nem tanult meg
szopni, s ha anyám nem etette volna cumisüvegből, nem élte volna
meg a másnapot sem. Így viszont Rómeó, amíg csak előnyben nem
részesítette a zöld füvet, anyám cumisüvegén élt. Később aztán a
környék legszebb bakkecskéjévé serdült, s bizony, ha nem voltam
odahaza, anyám se kikötni nem merte a kertbe, se behozni.
Anyám halála annyira váratlanul ért, hogy a síremlékére – amelyet
még apám halála után elkészíttetett –, még a halála időpontját sem
mertem felíratni. Ahogy a szobájában is minden maradt a régiben,
legfeljebb néha a port takarítottam le. S akárhányszor a kedvenc
állataira néztem, mindig ő is élt bennük tovább.
Azt mondják, hét év alatt az ember sejtjei is teljesen kicserélődnek.
Hét évvel a halála után előbb Bözsikét vitte el egy vírus, pár nappal
később Rómeó is váratlanul elpusztult, majd több hetes agónia után
Kleó is jobblétre szenderült. Azt hiszem, itt az ideje, anyám síremlékére felíratni a halála dátumát.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Janko Jesenskýre emlékeztek

100 évvel ezelőtt, 1919 május 11-én nevezték ki Gömör-Kishont vármegye főnökévé Janko Jesenskýt.
Erre a jeles eseményre emlékeztek Rimaszombatban a Matica slovenská helyi szervezete, a Matej
Hrebenda Könyvtár, a Gömör-Kishonti Közművelődési Intézet és a Város szervezésében. Az ünnepi
matinén Július Lomenčík tartott előadást Jesenský
életéről és munkásságáról, majd megkoszorúzták
a Járásbíróságra áthelyezett szobrát, míg a Hrebenda Könyvtárban fotókiállítást nyitottak az emlékére.

Janko Jesenský megyefőnökként mindössze három
évet töltött Rimaszombatban, de erőteljes nyomot
hagyott a város történelmében. 1919-ben, még az
Osztrák-Magyar Monarchia romjain létrejövő új
ország gömöri megyefőnöke lett Vavro Šrobár megbízásából, de megbízatása csak az új közigazgatási
törvény elfogadásáig, 1922-ig tartott, amikor a hat
új megye egyikének, a nyitrainak lesz a vezetője. Apja Ján Jesenský-Gašparé, ügyvéd, az akkori
megújhodó szlovák társadalmi közélet egyik meghatározó képviselője Turócszentmártonban, s nem
kis érdeme van abban, hogy a város az akkor ébredező szlovák nemzeti öntudat egyik kiemelkedő
helyszíne lesz. Mi sem természetesebb, hogy három
fiát és lányát is ebben a szellemben neveli. A helyi általános iskola után kamaszéveit a két idősebb
fiú Rimaszombatban tölti a helyi gimnáziumban, s
nem véletlenül. Egyrészt megtanulhatnak magyarul,
amely elengedhetetlen volt ebben a korban, másrészt közelebb kerülhettek mostohanővérükhöz, aki
Tiszolc mellett él férjével, a híres nemzetébresztő,
Štefan Marko Daxner fiával. Rimaszombat után
Késmárk következik, majd Eperjesen, Budapesten
és Kolozsváron tanul. Már Rimaszombatban rendszeresen írogat, előbb versei jelennek meg, amelyben már megjelenik az a „könnyedén fátyolozott
erotika” (Szalatnai Rezső), amely egyik jellemzője
lesz később is költészetének. Természetesen a hazaszeretet, az egyre dacosabb nemzeti öntudat sem
hiányozhat a műveiből, de a lokálpatriotizmusa sem.
Első verseskötete 1905-ben jelenik meg Versek
címmel, ezt követi a Péterváron 1917-ben kiadott

Fogságban, amelynek többsége harcos nacionalista politikai poéma. Ivan Krasko mellett Jesenský
lesz a szlovák modernizmus legjelesebb képviselője. Lomenčík előadásában hosszasan elidőzött
Jesenský kamaszkori gömöri tartózkodásánál, hisz
mint tudjuk, ezek az évek nagyban befolyásolják az
egész pályát. S nem történt ez másképp Jesenskýnél sem, aki gondolkodás nélkül elfogadja Masaryk
szlovák ügyekben illetékes miniszterének, Vavro
Šrobárnak a felkérését, s Gömör-Kishont megyefőnöke lesz. Később is nagyon magas posztokat tölt
be, de élete végére egyre inkább megkeseredik.
A harmincas években írja meg fő művét, a kétkötetes Demokratákat, amely ironikusan és szatirikusan
mutatja fel a szlovákságot, a kispolgári provincializmust, amely valljuk be, azóta sem változott semmit.
A német megszállás után nagyon élesen kritizálja
a nácikat és azok kiszolgálóit. A felszabadulást viszont már nem nagyon élvezheti, mert 1945 december 27-én meghalt. Jelentős műfordítói munkássága
is, a szlovákok neki köszönhetik Puskin Anyeginjének fordítását is.
A rimaszombati megemlékezésen megtudtuk azt
is, hogy a feledi szlovák alapiskola a nevét készül
felvenni (a II. világháború befejezése óta a község
is az ő nevét viseli), s amíg Erika Juhászová és az
Ivan Krasko Gimnázium diákjai a műveiből adtak
elő ízelítőt, a Kvarteto kórus Dusík, Suchoň és Kodály dalaival színesítette a matinét, amely Jesenskýnek a Járásbíróság épületébe áthelyezett szobrának
megkoszorúzásával folytatódott, majd a Hrebenda
Könyvtárban fotókiállítást is nyitottak a tiszteletére.
jdj, fotó: amb

Átadták a Naša Sobota (Mi Szombatunk) Polgári Társulás
Körforgalom–Kruháč coworking központját a Bartók Béla
utcában. A központ igazgatója Csúr Dániel lett, aki várja a vállalkozókedvű fiatalokat és kevésbé fiatalokat, de a központ kisebb konferenciáknak és tanácskozásoknak is otthont ad majd.
Felvették a kapcsolatot a helyi középiskolákkal is, akiknek ún.
vállalkozási akadémiát szerveznek. A központ a kormány által kidolgozott ún. akcióterv keretén belül valósulhatott meg,
a megnyitón jelen volt Ján Lunter megyeelnök és Šimko József,
Rimaszombat polgármestere is.
Csúr Dávid felvétele
A pilini kultúrából származó
újabb
sírokat találtak a Daxner
utcában,
a
Csillagház köFolytatódtak a lakossági fórumok, a Nyugat- és a Rima-lakótelezelében találpen élők is találkozhattak a város vezetőivel és a képviselő-testület
ható polgártagjaival. Martin Ambróz felvételei
ház udvarán.
A felfedezés
Módosul a szemétszállítás ütemterve az ünnepek alatt
nem meglepő, ugyanis a Csillagház
építése előtt is több mint 50 sír került A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti a polgárokat, hogy a húsvéti ünneelő, s valószínűleg a most talált sírok pek alatt a szemét elszállítása az alábbiak szerint módosul:
Április 19. – a megszokott ütemterv szerint
száma is növekedni fog még.
Április 22., húsvéthétfő – a szemetet már április 20-án, szombaton elszállítják.
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Tavaszi
nagytakarítás 2019
Ahogy már megszokhatták, az idén is
sor kerül a tavaszi nagytakarításra,
méghozzá április 25. és május 30. között. A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat nagyméretű konténereket helyez ki az alább feltüntetett ütemterv
szerint. A veszélyes hulladékok begyűjtésére május 18-án, szombaton kerül
sor. A cég munkatársai kérik a lakosságot, hogy ezt a lehetőséget maximálisan
használják ki!
Április 25. és május 02. között
Mikszáth u. – parkoló
Rozsnyói utca és Iskola u. kereszteződése
Daxner tér – a Városi Művelődési Központ parkolója
Rima-lakótelep – a B-1 és B-2 lakóházak
között
Nyugat-lakótelep – a nagy M-Market
mellett
Május 02. és 09. között
Akasztóhegy – Vasutas u./ az üzlettel és
volt óvodával szemben
Markuš utca
Tamásfala – Tamásfalai u., a volt OTEX
nagyraktárral szemben
Tormás – az üzlettel szemben
A Gorkij utcai egykori munkásszálló előtt
Május 09. és május 16. között
Bakti – a futballpálya mellett
Kurinci Üdülőövezet – a buszmegálló
mellett
Szabatka – új rész
Szabatka – régi rész
Szőlős – az üzlet mellett
Szőlős – az Ostrom alatt
Május 16. és 23. között
Dúsa – a kultúrház mellett
Mezőtelkes – a buszmegálló mellett
Felsőpokorágy – a kultúrház mellett
Alsópokorágy – a templom alatt, a falu
végén
Szabópuszta – a lakóházak mellett
Május 23. és 30. között
Dobšinský utca
A nagykapacitású konténer (VOK) a háztartási hulladék összegyűjtésére szolgál.
Ezek közé nem tartozik az építési hulladék, a veszélyes hulladék (pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi, festékek) stb.
A zöldhulladékot, amely nem került komposztálásra, kérik, hogy a konténer mellé
helyezzék el. A veszélyes hulladékokat
folyamatosan le lehet adni a DETOX rimaszombati telephelyén (az egykori ZŤS
területén a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil begyűjtésére május 18-án, szombaton kerül sor.
Ennek pontos ütemtervét a későbbiekben
közöljük. Amennyiben nem felel meg a
nagykapacitású konténerek kihelyezésének időpontja és helyszíne, szükség és
igény szerint egyeztetni lehet a Városi
Hivatal Építészeti-, környezetvédelmiés közlekedési osztályán (Svätopluk u.
5., 1. emelet, tel: 047/56 04 648) vagy a
DETOX cégnél a 047/56 04 153-as telefonszámon.
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Képviselőink: Štefan Baláž

A rimaszombati Városi
Képviselő-testület doyenje. A napokban ünnepelte 77. születésnapját, de
ma is ugyancsak aktív, a
szociális szakbizottság elnöke, ahogy vezeti a VK
Slovan női I. ligás röplabdacsapatot is évtizedek
óta. Miután tavaly súlyos
betegség után elhunyt a felesége, úgy döntött,
hogy kiszáll a közéletből, de a Rima-lakótelepen élő polgártársai rábeszélték, vállaljon még
egy időszakot. Mint mondja, nem lesz könnyű
túlélni ezt a négy évet, de amíg a polgártársai
érdekét képviselheti, addig folytatja. Štefan
Balážzsal a kezdetekről, a közelmúltról, az
1968-as és 1989-es eseményekről és a jelenlegi
állapotokról is beszélgettünk.

Sátorostól Rimaszombatig
Sátorosról Ragyolc érintésével került Rimaszombatba. Nagyapja megjárta Amerikát is, majd
hazatért és több kocsmát is működtetett Sátoroson, Rapon és Losoncon. Szülei sokadmagukkal
együtt Gyetva környékéről telepedtek le Sátoroson (így maga Baláž is kitűnően beszél magyarul), amely Csehszlovákia megalakulása után jött
létre telepesfaluként. A településen szén- és kőbánya is működött, így az apja és testvérei is a helyi
bányában kaptak munkát. Igaz, ő és a testvérei
már messze kerültek a bányászattól, egyik bátyja erdész, a másik közgazdász lett, míg az öccse
pincér. Már gyerekkorában életre szóló barátságot
kötött a kultúrával és a sporttal, hisz a helyi futballpályán rúgták a bőrt, a bányászok pedig röplabdáztak, míg otthon, főleg a tollfosztóban és a
kukoricafosztások alkalmával nagyon sokat énekeltek. Anyja igazi nótafa volt, két bátyja pedig
harmonikázott, így nem volt véletlen, hogy Štefan
is örökölte ezt a génjeiben, s egész életét összekötötte a népi kultúrával. Az alapiskola utolsó három osztályát Ragyolcon fejezte be, majd 1960ban Rimaszombatban érettségizett a gazdasági
középiskolában, s innen a dohánygyárba került.
Ő sem úszhatta meg az akkor kötelező kétéves
katonai szolgálatot, igaz, nem Csehországban,
hanem Alsókubinban, viszont két hónapot rá kellett húznia, mivel az a kubai válság idejére esett.
A katonaság után viszonylag szabadabb évek következtek, már a prágai tavasz előszelei fújdogálnak, s Baláž aktívan kivette a részét az ifjúsági
mozgalomból, s az akkori SzISz (Szocialista Ifjúsági Szövetség) titkáraként, majd járási elnökeként tevékenykedett. Mivel 1968-ban több alkalommal is szót emelt a szovjet katonák bevonulása
miatt, 1970-ben felmentették a SzISz járási elnöki
posztjáról, de előbb a nemrég elhunyt Hank Árpád segített, aki a Népművelési Intézet (Osveta)
munkatársként alkalmazta, majd Lenner Egon,
aki kinevezte őt a kultúrház igazgatójának. Štefan
Baláž közben távúton elvégezte a jogi egyetemet
is. Amikor átvette a kultúrház igazgatását, az még
a jelenlegi Közművelődési Intézet épületében
szorongott, de már elkezdték építeni a művelődési
központ új épületét, amelynek a felhúzása 15 évig
tartott. Baláž hosszasan mesél arról, milyen csatákat kellett megvívnia a pártfunkcionáriusokkal
s az építőkkel, míg a központ elnyerte a végleges
alakját, amelyet 1986 júniusában egyhetes ünnepségsorozat keretében adtak át.

VK Slovan és a Rimavan
De ezek a szorgos évek sem teltek el a vesszőparipái nélkül, 1968-ban megalapította a Slovan
sportklubon belül a női röplabdacsapatot, amely
immár 35 éve megszakítás nélkül tagja az I. ligának. Egy kötelező Rysy-túra után jött létre az első
csapat, ugyanis a túra alkalmából megrendezett
tornán az egyik rimaszombati középiskola diáklányai egy hálót, 12 mezt és két labdát nyertek.
A VK Slovan három alkalommal eljutott egészen
a feljutás küszöbéig, de az extraliga máig csak
vágyálom maradt. Hosszú évekig az edzői feladatokat is ellátta, ma már csak klubelnökként futkos
szponzorok után, amely egyre nehezebb feladat.
Még szerencse, hogy 12 éve Miroslav Juríček, a
gernyőpusztai szövetkezet elnöke fantáziát látott
a csapatban, s azóta is lelkesen támogatja őket.
A helyzetük így sem könnyű, ma már közel sincs
meg az a tűz a lányokban, mint mondjuk 15-20
évvel ezelőtt. Az idén alig van ki a csapat létszáma, nem egy alkalommal még tartalékot se tudtak
bevetni, s bizony nagyon sok meccsen a már 47
éves Zora Megelová tartja a lelket a csapatban.
„Még gondolkozunk rajta, hogy benevezzünk-e
a jövő évi bajnokságba, vagy csak maradnak az
ifjúsági csapatok” – mondja nagy-nagy fájdalommal a hangjában Baláž. 1970-ben alapította meg a
Rimavan folklórcsoportot is, mégpedig Ladislav
Zákalickýval közösen, aki Breznóbányán a Mostár folklórcsoportot vezette, de mivel Rimaszombatban dolgozott, összefogtak, így jött létre a mai
napig működő folklórcsoport, amelynek nagyon
sokáig a koreográfusa is volt, s még manapság is
gyakran benéz hozzájuk. Ahogy hosszú évekig
készítette fel a régió diákságát a próbabálokra is.
Mintegy 23 ezer diákot
tanított meg a társastáncok alapjaira Rimaszombatban és a környékén – mondja lelkesen,
s azt is megtudjuk tőle,
mindezek mellett a legbüszkébb a Városi Galéria és a Turisztikai Információs Központ megalapítására. 1992-ben nem kis része volt abban, hogy
Kamenár Éva közreműködésével Rimaszombatba
került az országos szavalóverseny, amely immár
28 éve a Kárpát-medence egyik legnagyobb rendezvénye. Munkáját több neves kulturális díjjal
(Gabriel Lichard és Juraj Fándly-díj, Városdíj) is
elismerték.
Mindig is érdekelte a közélet
Bár egy percig sem unatkozott az eltelt évtizedek
alatt, a rengeteg munkája mellett mindig aktívan
érdeklődött a város és az itt élők ügyes-bajos dolgai iránt is. Még a művelődési központ igazgatójaként lett városi képviselő, s már az ötödik mandátumát tölti. De közben volt a Városi Hivatal
szociális osztályának a vezetője is (egy törvényváltozás miatt egy időben le kellett mondania a
mandátumáról), s a mai napig érzékenyen érinti
az itt élők szociális helyzete, a romák problémái, s
képviselőként is ezekre helyezi a hangsúlyt. „Ötven éve lakom ugyanazon a helyen, az ott élők
megbíznak bennem, ezért is tudtak rábeszélni,
hogy még mindig vállaljak egy ciklust a városi
képviselő-testületben” – mondja, pedig az elmúlt
évek ugyancsak megviselték. Hosszú, súlyos betegség után meghalt a felesége, s mivel ügyvéd
lánya Pozsonyban él, egyedül maradt. „A lányom

másodmagával ügyvédi irodát vezet a fővárosban,
nagyon jó a kapcsolatunk, csak egyetlen bánatom
van, hogy mindig nincs unokám” – mondja Baláž,
aki nagyon szurkol a fiataloknak a képviselő-testületben, de azt is hozzáteszi, hogy eljött az ideje,
hogy megtalálják a közös nevezőt a polgármesterrel, mert csak együtt lehet eredményeket elérni.
„Sok dologban előttünk járnak már, okos, művelt
emberek, de meg kell tanulniuk, hogy nem lehet
estéről reggelre felfordítani a világot. Be kell fejeznünk mindazt, amit már elkezdtünk, de már
most ki kell dolgozni a következő évek prioritásait. Azt is megértem, hogy mindenki a maga üzleteit tartja szem előtt, de nem szabad elfelednünk,
hogy nekünk az itt élő több mint húszezer embernek az érdekeit kell, hogy a szívünkön viseljük”
– mondja Baláž, aki szerint az emberek többségét a kis, de biztos dolgok érdeklik, így a járdák,
utak, zöldövezet, parkolóhelyek megléte, s mint
hozzáteszi, Šimko József polgármester tisztában
van ezekkel az igényekkel, s józan paraszti ésszel
a lehető legolcsóbban és záros határidőn belül
megvalósította azt, amit elődei hosszú évek alatt
sem. „Még egyszer hangsúlyozom, sürgősen meg
kell találnunk a közös hangot, s mindent meg kell
tennünk azért, hogy a fiatalok jól érezzék magukat Rimaszombatban, s eszük ágában se legyen
elmenni, de ha elmennek is továbbtanulni, akkor
is hazatérjenek.”
jdj/amb

Magyar Ezüst
Érdemkeresztet
kapott
Kálmán László

Fotó: amb

Rimaszombatban, a Városházán ünnepi fogadáson vette át a magyar köztársasági elnök,
Áder János által odaítélt Magyar Ezüst Érdemkeresztet Kálmán László szülészorvos, cserkésztiszt, aki januárban ünnepelte a 95. születésnapját. A kitüntetést Haraszti Attila, kassai
magyar főkonzul adta át, de köszöntötte a kitüntetettet Rigó László alpolgármester és Gál
Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
elnöke is. Az ünnepségen közreműködött Szaniszló Dániel és Čarnoký Éva.
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Egy felejthetetlen este Bartókkal

95 évvel ezelőtt a Tátra Szállóban
adta egyetlen rimaszombati koncertjét Bartók Béla. Nem egyedül,
hanem második feleségével, a rimaszombati születésű Pásztory
Dittával. A különös esten a helyi
Művészeti Alapiskola diákjai mellett fellépett a Bartók 4, a nyitrai
Uljanka, s levetítették Sipos József
Bartókról készült 2017-es dokumentumfilmjét, amelyen fia, Péter
mesél édesapjáról.
„Halott?//A zene?//A halott?//
A zene?//De ki jön haza most, amikor hazatér?//A halott, a zene?//Mint
koldús ha pénzt kér, cigány, ha gyermekkor-házunkba
betér,//kékzománc tejeskannával barna kezében,
barna könyökhajlatán,//az éjhab-sörényű koldus asszony-cigány//
s kér ételmaradékot, szegénység-hagyatékot, s szikrázik ezer-sejt//
darázs-szeme” – így kezdi Juhász
Ferenc poémáját, amelyet Bartók
Béla hamvainak hazahozatalakor írt
1988 júliusában. De bizonyára sokan emlékeznek Illyés Gyula híres
Bartók-versére is. Lehet, tisztán véletlen, hogy Bartók a Zeneakadémián első látásra beleszeret a gyönyörű
Pásztory Dittába, de tény, hogy második felesége a rimaszombati lány
lesz, akivel majd egy élet köti össze.
De Bartók nem ekkor jár először a
Felvidéken, hisz gyűjtőútja során
már jóval korábban megfordul gömöri szlovák falvakban, Ratkósebes
környékén, Gerlicepusztán elmaradhatatlan fonográfjával. De megjárta Erdélyt is, ahol román népzenét
gyűjtött, amelyeket aztán beépített
a saját műveibe is. „Az én igazi vezéreszmém, amelynek mióta csak
mint zeneszerző magamra találtam,

tökéletesen tudatában vagyok; a
népek testvérré válásának eszméje,
a testvérré válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt
az eszmét igyekszem – amennyire
erőmből telik – szolgálni zenémben;
ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól…” – vallja, s bizony sokan nem nagyon nézik ezt jó
szemmel, az akkori hivatalos zenekritikusok kiátkozzák. „Vagy nekik
van igazuk, s akkor én tehetségtelen
kontár vagyok, vagy nekem, akkor
ők hülyék” – reagál rájuk. Bár ma
már nem kérdés, kinek is volt igaza,
akkoriban mégsem maradt számára
más út, mint a negyvenes évek elején családostul emigrálni az Egyesült Államokba.
Allegro barbaro, Cantata profana,
Concerto, Mikrokozmosz, A kékszakállú herceg vára – csak hogy a
legfontosabbakat említsük az életműből. S amire az Oxymoron Polgári Társulás és helyi Művészeti
Alapiskola által szervezett remekbe
szabott kétnyelvű rimaszombati est
(amelyet még egy néni rosszulléte
sem tudott megzavarni) is kereste a
választ, vajon mennyire is élő Bartók
Béla művészete-zenéje ma. Eszméi,

a népek barátságát és sorsközösségét
hirdető gondolatai egyre kevésbé,
zenéje viszont annál inkább. Az est
első részében a rimaszombati Művészeti Alapiskola diákjai és tanárai
(Szaniszló Dániel, Michal Katreniak, Vratko Mančuška, Berki Boglárka, Szántó Sofia, Bibiana Kišáková,
Fazekas Réka, Bibiana Azimiová,
Adriana Pockľanová és Dominik
Melich mellett az iskola tanárait,
Jozef Gödrit, Kónya Líviát és Čarnoký Évát is láthattuk-hallhattuk)
adtak ízelítőt a rendkívül gazdag
életműből, majd a Bartók 4 alkalmi
formáció a nyitrai Uljanka női karral
arra adott választ, hogy Bartók életműve ma is aktuális és igenis élő.
A Bartók 4 rimaszombati tagja
Szabó István dzsesszgitáros, improvizátor, aki a brünni Janáček Zeneakadémia hallgatója. Rajta kívül
Radim Hanousek szaxofonista,
improvizátor, zeneszerző, Vladimír
Micenko zenész improvizátor, és
Ján Fiala dobos, vibrafonista fogott
össze, hogy a nyitrai Uljanka női
karral közösen megmutassák, amit
már Juhász Ferenc is megerősített
három évtizeddel ezelőtt: „De Őt,
a zenefény-tudatcsodát,//aki, mint

halott csillag fénye, évmilliárd//
fénytávolból sugárzik fehéren, pontosan fény-éhség költő-szemébe://
az űrön átnövő fénytudat-csobogás
sugár-anyag anyagtalan//zene-húsát,//ami évmilliárdokig hömpölyög,
folyik, suhan, zuhan//a mínusz 100
000 fok fekete űrön át,//ha már a halál ember-feledés szemfödőt terít//
átformálva, gazdagítva ember-alatti
öntudatlan
természet-lényeit://az
emberiség-hiány Földgolyó állatokkal, vizekkel burjánzó zöld tetemére.” Nos, tényleg emlékezetes este
volt, amelynek utolsó harmadában
levetítésre került Sipos József szívet-lelket melengető filmje, amelyben Bartók Péter mesél hőn szeretett
édesapjáról, akinek a nevét még évtizedekkel a halála után is csak kön�nyek között tudja kimondani.
S aki nem csak a zenéjét akarja hallgatni, hanem az életét is behatóbban
megismerni, annak ajánlhatjuk Tallián Tibor életrajzi könyvét vagy
Temesi Ferenc regényét. „A zenéről
beszélni olyan, mint az építészetet
eltáncolni. De hát minden mű a lehetetlent kísérti meg, amely méltó
erre a névre. Ha csak a töredékét fel
tudjuk mutatni annak, amit Bartók
zsebméretű, fekete füzetébe írt, már
nem volt hiába a munka. Bartók egy
antológia, amely a legrégebbitől a
legújabbig mindent összefoglalt. Ezt
megközelíteni is merészség” – írja
könyvéről Temesi. Ebből a csodából
kaptunk egy szeletet március 29-én
Rimaszombatban.
jdj/Dávid Hanko
és Gecse Attila felvételei

Tavaly alakult meg
a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete még február 22-én tartotta évzáró- és évnyitó taggyűlését Nemesradnóton a kultúrházban.
A résztvevőket a szervezet újjáalakításának egyik kezdeményezője, Pósa Homoly Erzsébet üdvözölte. Dobos Ilona elnök az éves működésről tartott rövid
beszámolót. Az évzáróig 25 tagja volt a szervezetnek. Nemesradnóton a Csemadok a Magyar Közösség Pártja helyi elnöke, Pósa Dénes javaslatára alakult meg.
Augusztus 11-én tartott az MKP gyűlést, melyen előkészítették a megalakulást.
A helyi Lidike Pihenőház szervezésében augusztus 17-én emlékeztek az 1908as nemesradnóti nagy tűzvész 110. évfordulójára a kultúrházban. Ezt követően
a reményteli újraépítkezés jegyében a gyülekezeti teremben szeretetvendégség
keretében megalakult a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete 15 taggal.
Következő összejövetelük október 6-án volt. Az elnökség maga közül elnöknek Dobos Ilonát választotta, titkárnak Pósa Homoly Erzsébetet, pénztárosnak
pedig Pósa Andreát. Ezt követően az aradi vértanúkra emlékeztek. November
11-én az istentisztelet követően a templomban rendeztek műsoros koszorúzást
az első világháború áldozataira emlékezve, ahol Pósa Dénes, mint a Nemesradnóti Református Egyházközség gondnoka emlékezett meg a falu hősi halottairól.
A 2019-es év tervét is a megemlékezések köré szeretnék csoportosítani. A falunaphoz Csemadok sátorral kapcsolódnának, csoportos kirándulást és falusi színjátszó csoport létrehozását, valamint Csemadok-bált is terveznek. A határozati
javaslatban többek között megfogalmazták, hogy javasolják felvenni a kapcsolatot a Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottsággal. S felhívták a falu lakossá-

gát, hogy kapcsolódjanak be a község kulturális életének a fellendítésébe, közös
értékeink megóvásába. A kultúrműsorban fellépett Furman Zsuzsanna, a helyi
alapiskola tanulója, versenytáncot mutatott be a helyi Balog Ádám és Váradi
Renáta, akik Tornalján Ligárt Ivannál tanulnak. A Pillangó tánccsoport a helyi
Csemadok mellett az évzáróra alakult. Tagjai a bátkai alapiskola 7-8. osztályos
tanulói. Énekkel mutatkozott be a szintén helyi Várady Ildikó Paulina, aki a falusi közönség előtt nem ismeretlen. Fellép a falunapokon, sőt járt az X-Faktor válogatóin is. Az összejövetel szeretetvendégséggel ért véget, melyre az elnökség
tagjai sütötték a sós- és édes süteményeket. Végül Miko Fruzsina, Páko Mária
tanítványa szórakoztatta a tagságot.
(HE)
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Bodon Sándor és Papp Andrea
munkáját is elismerték

Rozsnyón április 6-án és 7-én rendezték meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXV. Országos Találkozóját, amelyen átadták a szlovákiai magyar pedagógusok szakmai elismeréseit.
A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat in memoriam Jókai Tibornak, a szövetség tavaly elhunyt elnökének ítélték oda.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjait öt kategóriában osztják ki azoknak a pedagógusoknak, akik munkájuk során jelentős nevelői és
oktatói eredményeket érnek el, sikeresen alkalmazzák pedagógiai módszereiket az oktatás, a tehetséggondozás vagy a nevelés területén, a pedagógiai
közéleti tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára, illetve közösségünk értékeinek
gyarapításán fáradoznak. A díjazottaknak egy emléklapot és Darázs Rozália szobrászművész bronz
kisplasztikáját Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke, a
szervezet két alelnöke, Vörös Mária és Hack László, valamint Ádám Zita tiszteletbeli alelnök adta át.
A kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért odaítélt díjat Kulik Szilvia,
a pelsőci Dénes György Alapiskola igazgatója, Bodon Sándor, a rimaszécsi Speciális Alapiskola igazgatója, valamint Papp Andrea, a Szepsi Alapiskola
igazgatója vehette át. Az ünnepi műsorban fellépett
Miko Attila prózamondó és a Páko Mária vezette
Csillagvirág együttes is.
Bodon Sándor a pozsonyi Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Karán magyar–szlovák szakon végzett. Később az Eperjesi Egyetemen gyógypedagógusi képesítést szerzett. Munkahelye
immár 31 éve a Rimaszécsi Speciális Alapiskola.
A Rimaszécsi Speciális Alapiskola 1986-ban alakult Kisegítő Iskola néven. Akkor még egy osztályban, ma már, teljes szervezettségű iskolaként, négy
összevont osztályban tanítják a mintegy 43 diákot.
A gyerekek oktatását, nevelését hat szakképzett
gyógypedagógus végzi, hisz a sajátos nevelési igényű gyerekek külön törődést, odafigyelést igényelnek. Papp Andrea a losonci Pedagógiai Szakközépiskolában érettségizett, s két éve, – amikor
a magyar gyerekek nagy része egyházi alapiskolába távozott –, választották a Szepsi Alapiskola
igazgatójává. Az 500 diák szinte teljes egészében roma származású, többnyire az anyanyelvük is
roma, és speciális törődést igényelnek. Az iskola az utóbbi időben sikert sikerre halmozott, a Savorange kórusuk a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a pozsonyi Grassalkovich-palotában és az
amerikai nagykövetségen is bemutatkozott. A díjátadó ünnepi est a Himnusz eléneklésével zárult.
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Játsszon velünk Farkas Ottó könyvéért

Az utóbbi időben nincs év Farkas Ottó-kötet nélkül, s így az idén is kézbe vehetjük a medvesaljai szerző új munkáját, amely az Ahol elkártyázták Madách Ilonkát címet viseli. Kevésbé ismert és teljesen ismeretlen,
a nép ajkán született vagy szájhagyomány útján őrizgetett legendákat,
regéket, mondagyanús történeteket tartalmaz a könyv. Sőt az utóbbiak
között több olyan van, amely valóban úgy történt, ahogy könyvben le
van írva.
„Farkas Ottó az a fajta gyűjtő, akit nem csak a tökéletesen kerekre csiszolt tőrténetek érdekelnek, ő a legapróbb szilánkokért is hajlandó lehajolni. Hogy ne tűnjenek el, s velük együtt
mi is” – írja a Beszédes múlt könyvek sorozat új darabja előszavában Vojtek Katalin, a kötet
szerkesztője. 33 régebbi-újabb történetet olvashatnak el, megismerhetik a kisgömöri kápolna,
a borsi Rákóczi-szobor, a zeherjei harangok, a somoskői kisharang, a boszorkánykő, a kalondai malomkerék, a pilisi létra történetét, de egy-egy történet erejéig Blaha Lujza, a rimaszombati basa, Gedővár asszonya, Bebek juhász, de Bem apó is megelevenedik a kötet lapjain.
S ahogy már megszokhatták, ismét játszhatnak lapunkban, mégpedig két Farkas Ottó-kötet a
tét. Aki április 30-ig válaszol kérdésünkre (gomorihirlap.rimavskasobota.sk, Gömöri Hírlap
Szerkesztősége, Svätopluk u. 5., 979 01 Rimaszombat), az sorsolással megnyerheti Farkas
Ottó dedikált kötetét.
Kérdésünk: A kötet egyik írása a rimaszombati töröksíp történetével foglalkozik, amelyről
többen is írtak már. Legalább egy szerző nevét várjuk.
Farkas Ottó könyve megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.

Aranytáj magyar
ecsettel is

Fotó: amb
Április negyedikén értékelték ki az alapiskolák és
nyolcosztályos gimnáziumok diákjai részére kiírt
Aranytáj vers- és prózaíró verseny 27. évfolyamát,
amelybe 10 alapiskola 41 diákja (az ifjabb diákok
kategóriájában huszonhárman, az idősebbeknél
tizenheten) nevezett be, köztük a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola 11 éves diákja, Homoly
Tara és a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola
diákjai, a 10 éves Forgon Anna Borbála, a 10 éves
Szabó Réka és a 14 éves Molnár Tibor, akinek a
költeményét az alábbiakban olvashatják. Az idei
munkákat Iveta Zaťovičová és Zsélyi Katalin értékelte.

Molnár Tibor
Megküzdök
Megküzdök a fájdalommal akkor is, ha nehéz,
megküzdök akárkivel, szólj, ha te mész.
Megküzdök a sebbel, mi mélyen szívembe férkőzött,
engem a fájdalom enyhén megfertőzött.
Megküzdök a szerelemmel mi olcsón, csak úgy
kihasznált,
mi érzelmileg kifosztott és kacagva elmászkált.
Megküzdök, ha kell saját magammal,
de amíg élek, ölök a szavaimmal.
Elfelejtek minden gondot, mi velem történt,
megállítok minden örvényt.
Ha az ember elesik, tudnia kell felállni.
Nem szabad minden hazugságot csak úgy elhinni,
ha gondban vagy, nézz vele szembe,
sunyisan, nyertesen kacagj a szemébe.
A rimaszombati Kereskedelmi
Akadémia az
idén is bekapcsolódott az
Ifjú könyvelő
című olimpiászba, amelynek regionális
fordulóján
az iskolát a
harmadikos
Hanus Gréta
és a negyedikes
Juhász Bence
képviselték
Kassán, akik
a negyedik helyen végeztek.
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A Szemtől szemben portréműsor legutóbbi
vendége a guszonai származású Urbán
Péter önismereti és személyiségfejlesztő
tréner volt, aki élt Ausztriában, Hollandiában, de mindig hazajött, hogy a
kint szerzett ötleteket, új látásmódokat
átültesse a hazai gyakorlatba. Azt mondja,
őt minden ideköti: a családja, a barátai,
a kultúrája. Vallja, hogy a boldogsághoz,
az egészséges önértékeléshez az önismeret
útja vezet. Hisz abban és mást is arról
igyekszik meggyőzni, hogy mindenki képes
arra, hogy az életét jobbá tegye. Segítőivel egy polgári társulás élén a tudatos és
felelősségteljes életre nevelés, a megoldásközpontú szemlélet, a játékos, személyiségformáló tanulás eszközeinek átadásával a
társadalmi megújulásért is dolgozik.

Az Asztalitenisz világnapját ünnepelték
a Bátkai Alapiskolában

A Határtalanul projekt keretében Budapesten jártak
a Kereskedelmi Akadémia diákjai.

Az idén is csatlakozott a rimaszombati Matej
Hrebenda Könyvtár az Andersen éjszakája című
össz-szlovákiai programhoz.

Két nagybalogi fivér, akik nem ijedtek meg a
nagyvilágtól. Szendrei Róbert és öccse, Gerhard
is tengerjáró hajóval járták a világot, amelyeken
tánctudásukat is megvillantották.

Svetlana Bornayová festményeiből nyílt kiállítás
a rimaszombati Járásbíróság átriumában.

Tavaszi börzét rendezett a rimaszombati
Városi Művelődési Központ.
A Radiohead awards szavazásán az év albumává a Para együttes Našou krajinou című
hanghordozóját választották.Az együttes
oszlopos tagja a gömörsídi harmónikás,
Kökény Tibor.

Már három számmal (Egyedül ballagok, Azt a
kutya mindenit, Úgy mentél el) is bemutatkozott a
Muzsika TV-ben a beretkei Bari Marián.

Szenn Péter horvátországi református püspök tartott előadást és
mutatkozott be a Gömöri Református Egyházmegyében a felnőttképző esten Hanván.

Járja az országot Szomolai Tibor
A klán című kötetével. Szepsi után
Losoncon találkozhattak vele az
olvasók.

Uzapanyiton tartott
író-olvasó találkozót
Kovács Magda.

Feszty Dániel volt a Légy
Lámpás! előadás-sorozat
következő vendége, aki Nagyhitűség – avagy Feszty Árpád és
fivérei merész tervének nyomában címmel tartott előadást.

Lezajlottak a beíratkozások az alapiskolákba Gömörben is. Rimaszombatban közel
80 gyermek íratkozott magyar iskolába, a
járásban az előzetes adatok szerint összesen
317 lesz a 2019/20-as tanévben a magyar
elsősök száma, míg az idei tanévben 297
elsőst regisztráltak.
Felvételünk Balogfalán készült.
Összeállította: jdj,
fotó: amb, gecse, homoly és a szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Április 17.:
Egykori gömöri fürdőélet
a Gömör-Kishonti Múzeumban
Fürdőélet a 19. századi Gömörben címmel
nyílik április 17-én, szerdán 15.00 órától
a Gömör-Kishonti Múzeum új kiállítása.
A tárlat kurátora Kerényi Éva történész, s az
szeptember 30-ig lesz megtekinthető.
A mai Szlovákia területe a történelmi Magyarország egyik leggazdagabb régiójának
számított fürdőtani szempontból. Az egykori
Felső-Magyarország hévvizei és forrásai körül keletkezett fürdők a 19. század utolsó harmadára jellemző tömeges „fürdőjárás” idején
érték el népszerűségük csúcspontját. Bártfa,
Szliács, Pöstyén, Trencsénteplic, Stubnya,
Korytnica, Szklenó, Vihnye, Ránk-Herlány,
Rajecfürdő, Stósz, nem utolsó sorban pedig
a Magas-Tátra üdülőtelepei fürdővendégek ezreit vonzották a Felvidékre.
A kiállítás a történelmi Gömör megye fürdőtörténetének bemutatására fókuszál. Azon fürdőknek és nyaralóhelyeknek állít emléket, melyek mára megszűntek létezni (Ajnácskő, Jolsva, Dobsina, Lévárt, Nagyrőce, Rozsnyó, Várgede), ugyanakkor kiemelt figyelmet szentel Gömör ma is működő egyetlen
gyógyfürdőjének, Csíznek.

Április 22.: XIV. Palóc Húsvét a Füleki Várban

Húsvéthétfőn, április 22-én délelőtt 10.30 órakor
nyitja meg kapuit – immár 14. alkalommal – a Palóc Húsvét a Füleki Várban című hagyományos
rendezvény. A szervező Füleki Városi Művelődési Központ az idén is gazdag programot kínál az
érdeklődőknek. A gyermekekre mesekuckó, arcfestés, kézzel hajtott körhinta, különféle ügyességi versenyjátékok, lovagoltatás és íjászat vár. A várudvarban és a Várfelső
utcában kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén helyi ételek kóstolója és ételszentelés, valamint húsvéti locsolkodás gazdagítja a programot. A vár tövében
felállított szabadtéri színpadon folklór együttesek lépnek fel: a losonci Galáris
és a füleki Foncsik énekegyüttesek, a helyi File Banda, valamint a Rakonca és
Kis Rakonca néptáncegyüttesek. Koncertet ad a budapesti Herczku Ági és a
Banda, valamint a besztercebányai Ján Mak zenekara és vendégei.

Április 25-27.:
XXVIII. Tompa Mihály Országos Verseny

2019. április 25.
– csütörtök
18.00 Koszorúzási
ünnepség Tompa
Mihály
köztéri
szobránál
19.00 A XXVIII. TMOV ünnepélyes
megnyitója a színházteremben
Emlékezés Kiss Péntek Józsefre Szarka
Tamás, Kossuth-díjas előadóművész zenés irodalmi műsora
2019. április 26. – péntek
8.00 Döntők – I. kategória/vers, próza
(gömbterem); II. kategória/vers, próza
(esztrádterem); III. kategória/vers, próza
(balett-terem); IV. kategória/vers, próza
(bábterem)
13.30 Döntő – V. kategória/vers, próza
(bábterem)

14.00-tól városnézés kisvonattal (indulás
14.00, 15.00 órakor a kultúrház elől)
14.00VII. kategória – lírai színpadok seregszemléje (esztrádterem)
17.30 Ajándékműsor a VI. kategória versenyzőinek:
Más tollával... Varga Richárd zenés verses műsora (balett-terem)
Ajándékműsor pedagógusok, felkészítők

részére:
Csáky Pál: Hit és illúzió – a Boráros Színház előadása (bábterem)
Foglalkozások a kisebbeknek Varga Lia
vezetésével (gömbterem)
19.00 A padlás – a Komáromi Jókai Színház előadása (színházterem)
2019. április 27. – szombat
8.00 VI. kategória (verséneklők) döntője
(színházterem)
9.00 Nyilvános szakmai értékelések: I.
kategória/vers, próza (gömbterem); II.
kategória/vers, próza (esztrádterem); III.
kategória/vers,próza (balett-terem); VV.V. vers, próza ( bábterem)
10.00 Kézművesfoglalkozás kisebbeknek
a Művelődési Központ előcsarnokában
14.00 Nyilvános szakmai értékelés: VI.
kategória – verséneklők (gömbterem)
15.30 A szép és a szörnyeteg – a Nektár
Színház meseelőadása (színházterem)
19.00 Mindenki színpada
Eredményhirdetés, díjkiosztó gálaműsor
Kapcsolódó rendezvény:
Kiállítás a XVIII. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny díjnyertes
munkáiból

Április 23.:

Kolozsi Ágnes rimaszombati színpadon

A Trio Impression koncertjével folytatódik
a 39. Zenei Tavasz Rimaszombatban.
A három hölgy, a rimaszombati Kolozsi Ágnes
(fuvola), a turócszentmártoni Aneta Lednická
(hegedű) és az eperjesi Monika Rahlová (zongora) a pozsonyi Művészeti Egyetem (VŠMU)
végzős növendékei, s repertoárjuk a barokktól a klasszicizmuson át a 20. század zenéjéig
terjed. Rimaszombatban április 23-án, kedden
18.00 órától a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében Friedrich Kuhlau,
Farkas Ferenc, Vittorio Mondi, Liszt Ferenc,
Ilja Zelinka, Johannes Brahms, Carlos Gardel
és Ennio Morricone műveit szólaltatják meg.
Jegyek a helyszínen kaphatók 3 ill 2 eurós (utóbbi a Zenebarátok Köre tagjainak) áron.

Május 06.:
Lovagias ügy Koltai Róberttel

Zenés vígjáték 2 felvonásban a salgótarjáni
Zenthe Ferenc Színház előadásában. A Hunyady Sándor által írt, s Verebes István által
átdolgozott előadás főszerepeiben Koltai Róbert, Vándor Éva és Erdélyi Gábor látható, az
előadást Gaál Ildikó rendezte. A rimaszombati előadásra május 06-án, hétfőn kerül sor 19.00
órai kezdettel.
Jegyek 10 ill. 12 eurós áron a Tompa Mihály
Könyvesboltban már kaphatók.

Május 30.: Légy jó mindhalálig

Kocsák Tibor fülbemászó dalai és Miklós Tibor
dalszövegei segítségével ismét megelevenedik a
közismert történet – mi történik egy nyíltszívű
becsületes fiúval, aki belekóstol az élet kis és
nagy hazugságaiba, aki nem tudja elviselni az
igazságtalanságot és naivan hisz a becsület erejében. Árulásról, képmutatásról, gyengeségről
és lelki erőről, az emberi kapcsolatok törékenységéről és az ember gyarlóságáról szól megint a példázat – hol meghatóan,
hol iróniával, hol kritikusan, hol megértőn, hol viccesen, hol megrendítőn,
hol énekelve, hol táncolva, hol esendően, hol bölcsen, de mindig a nézővel
játékosan összekacsintva.
Az előadást Dudás Péter rendezte, a főbb szerepekben Antal Márkot, Képes
Lórántot, Horňák Marekot, Pollag Ádámot, Nádasi Pétert, Bocsárszky Attilát, Habodász Istvánt, Pólos Árpádot és Kövesdi Szabó Máriát láthatjuk.
Jegyek 5 eurós egységáron már kaphatók a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Június 07-08:
Öt nagy élő
koncerttel idén
is JúniusFeszt

Tervezett program:
június 07. – péntek: Queen emlékkoncert Tabáni Istvánnal, Follow the
Flow nagykoncert, Hooligans nagykoncert
június 08. – szombat: Oláh Gergő,
az X-Faktor győztese, Nagy Feró és
a Beatrice nagykoncert, Szikora Robi
és az R-GO nagykoncert (gidák is),
Voksán Virág – DJ Flower afterparty!
Jegyek: 2 napos elővételben 19 €,
2 napos helyszínen 25 €, napijegy 16
€ (a Tompa Mihály Könyvesboltban).
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Rimaszombatban is ünnepeltek a romák
Április nyolcadika – a Romák
Nemzetközi Napja. Az ünnepet
hivatalosan 1990-ben a lengyelországi Serockban, a Nemzetközi
Roma Unió (IRU) 4. Roma Világkongresszusán alapították a roma
képviselők első nagy nemzetközi
találkozójának emlékére, mely
1971 április 7-e és április 12-e közt
zajlott Chelsfieldben, London közelében. Az ünnep alkalmából az
Európai Parlament épületére is kitűzték a roma zászlót, Andrej Kiska köztársasági elnök szepsi roma
gyerekek (Savorange) tolmácsolásában hallgatta meg a Grassalkovich-palotában a roma himnuszt,
míg Rimaszombatban a Közös
Erővel Gömör Felvirágoztatásáért
szervezet rendezett ünnepi estet,
amelyen első alkalommal adták át
a Roma Szív díjat, amelyet heten
vehettek át.

A szlovák és a roma himnusz hangzott el a rimaszombati ünnepi műsor
elején, amelyen Horváth Csaba, a
Közöse Erővel Gömör Felvirágoztatásáért szervezet elnöke nyitott meg,
s mint hangsúlyozta, nagyon fontos,
hogy legalább ezen az egy napon kiemelt hangsúlyt kapnak szerte a világon, s ez a nap remek alkalom arra,
hogy felhívja a figyelmet nemcsak a
romák aggasztó szociális helyzetére,

de arra is, hogy a romák rengeteg értéket is adnak a körülöttük élőknek.
Az ünnepségre ellátogatott Ravasz
Ábel roma kormánybiztos is, aki
szintén azt emelte ki, hogy ez a nap
segíthet lerombolni a romákról kialakult és a többségben makacsul élő
sztereotípiákat, amelyeket nap mint
nap hallhatunk a bűnügyi hírekben,
holott nagyon sok pozitív hír is megjelenhetne róluk, ha a szenzációéhes
média hajlandó volna ezekről tudomást venni.
Horváth Csaba fényképek segítségével felidézte két aktivistájuk, Oláh
Gábor és Berky Géza emlékét is,
akik fiatalon és váratlanul, januárban
illetve márciusban hagyták itt e földi árnyékvilágot. A szervezet Roma
Szív névvel díjat is alapított, amelyet olyan roma és nem roma személyiségeknek adnak
át évente, akik sokat
tettek a romákért. Első
alkalommal heten kapták meg a díjat, mégpedig Dušan Rybár
orvos, aki évtizedekig
szolgált Rimaszécsen
gyerekorvosként,
György Béla prímás,
regionális
közhivatalnok, Kökény Béla
roma aktivista, regionális politikus, Szajkó

Aladár, Sajókeszi 21 éve regnáló polgármestere, Gabriela
Radičová, a rimaszombati
Magán Konzervatórium igazgatónője, aki 2005 óta vezeti
az intézményt, Jarmila Vaňová
kassai újságírónő, aki tíz évig
vezette a szlovák köztévében
a roma szerkesztőséget és in
memoriam Oláh Gábor, a balogfalai Fénix Polgári Társulás egykori elnöke. Ez utóbbi
díját felesége, Oláh Klára, a
Fénix jelenlegi elnöke vette át.
A műsorban közreműködtek
a Magán Konzervatórium
diákjai, a balogfalai Fénix
tánccsoport, a nyustyai Romano Drom, a Roma Csillagok
tánccsoport, valamint Horváth
Roland és zenekara.

Május végéig a Városháza Galériában a legszebb fotók
Tavaly hatodik alkalommal hirdette meg a
Kishont Akciócsoport fotóversenyét, amelyre
27 fotós 132 képpel nevezett be. A téma a régió
ábrázolása volt, a versenyt négy kategóriában
(Természeti szépségek, Kulturális örökség,
Emberek és mindennapok, Falvaink) hirdették meg. A díjkiosztásra még decemberben a
nyustyai Štefan Pasiar Könyvtárban került
sor, s a tárlat most egészen május végéig a
rimaszombati Városháza Galériában tekinthető meg.
Bár a jelentkezők többsége a Kishont Akciócsoport
célterületéről nevezett be, akadtak fotósok Tornaljáról, Breznóbányáról, Rimaszombatból és Besztercebányáról. Mivel a végső megmérettetésből 19
képet kizártak, 113 fotó versenyzett a helyezésekért, a legfiatalabb fotós 16, a legidősebb 76 éves
volt, s amatőrök mellett akadtak profi jelentkezők
is. Egy háromtagú szakmai zsűri (Naďa Miháľová,
Henrieta Struhárová és Martin Pliešovský) mellett
a nagyközönség is szavazhatott az egyik közösségi portálon. A legtöbb kép a Természeti szépségek (51) kategóriába érkezett, 23 az Emberek és
mindennapok kategóriába, húsz a Falvaink, míg
tizenkilenc a Kulturális örökség kategóriába nyert
besorolást. A Természeti szépség kategóriában az
első helyet a Gömöri Hírlap munkatársa, a nagybalogi Kresnye András szerezte meg Pipacsrét című
fotójával, őt Varga Petronella (Madarak télen) és
Michal Tvrdoň (Reggeli köd Kokaván) követte.
A közönségszavazást Adrianna Morongová nyerte
Árpatábla napnyugtakor című fotójáért. Kresnye
András érdeklődésünkre elmondta, hogy Balogvölgy fotókon megörökítve címmel készíti elő új
kiállítását a táj egyik legjobb ismerője, Pál Dénes segítségével, s tervezik egy közös fotókönyv

kiadását is, amely a Balogvölgyet térképezné fel.
A második kategóriában (Kulturális örökség) Henrieta Szagová két fotója vitte el a pálmát, az Erdészlak a Szinec csúcsán című fotója mögött ugyanis az Ébredő tavasz a Vaskapu alatt című fotója
végzett, míg a harmadik helyet Peter Fačka Öreg
halottasház Nyustyán című fotója érdemelte ki.
A közönségszavazás szintén Henrieta Szagovának
kedvezett, a közönség az Elhagyott faház Klenócon című képet találta a legjobbnak. Az Emberek
és mindennapok kategóriában Petra Rapčanová
Kukucs című képe győzött (övé lett a közönségdíj is), a második helyen Jozef Mačuda Legelőről
hazafelé című fotója, míg a harmadik helyen Petra Rapčanová Kicsi vagyok című fotója végzett.
A Falvaink kategóriában Michal Tvrdoň Kokavai
dombok című fotóját találta a szakmai zsűri a
legeredetibbnek, őt Michaela Tiralová Tehenek a
kokavai dombokon című fotója követte (övé lett a
közönségdíj is), míg a harmadik helyet Bán István
Hajnal című képe szerezte meg.
A legjobb munkákat felvonultató tárlat május végéig látható Rimaszombatban, ezt követően Losoncon és Tiszolcon is megtekinthető lesz, míg a
legjobb fotók bekerülnek a Szlovák Vidékfejlesztési Hálózat által meghirdetett országos versenybe.
jdj, fotó: amb és archív

9
Danyi Zoltán
cigányok

könnyek útján vezetett a vándor,
hazára így nem lelünk cigányok,
összetört szívünk nem bírta tovább
királyságunk elmúlott, vagy még
csak jön a szabadulás?
legalább koldusok ne lennénk,
legalább sírva ne ennénk,
legalább békére lelnénk nálad Istenem,
e cudar világ közepette írnád igéd
szívünkbe,
legalább kiálthatnánk valakihez, mint
Mózes is tette és meghallgattatott,
ez igazán jó lenne, jól esne most is
vigasztalásod, ha megnyitnád kezed,
ha kielégítenéd népedet, mint a többit,
hogy vége legyen vándorlásunknak,
s hitünk nagy-nagy eszköze a szeretet
összeforrna veled úgy mint a képzelet
mikor elfogadta a vándorbotot s kezed!

jdj, fotó: amb

Pósa Lajos születésének
169. évfordulójára emlékeztek

Április 9-én ünnep van, Pósa bácsi születésnapja. Ilyenkor szokás megkoszorúzni a Mesekirály nemesradnóti
szobrát. Tavaly szeptember óta pedig már Rimaszombatban is van hol megemlékezni, hisz márványbetűk
hirdetik nevét a régi gimnáziuma falán.
Kis csapatunk végigjárja ezeket a helyeket, emlékezünk,
koszorúzunk. Kimegyünk a radnóti temetőbe is, ahol Marcsa néni, Pósa Lajos édesanyja alussza örök álmát. Az ő
sírjára is jut pár virág. De nem a virágokból kötött koszorú
az, ami szebbé teszi ezt a mai évfordulót.
Egy kedves barátunk ma a rimaszombati Halász utcai óvodában járt. A gyermekek délutáni alváshoz készülődtek.
Az óvó nénijük mesét kezdett nekik olvasni, Pósa mesét…
A gyermekek lassan álomba szenderültek és nem is tudták,
hogy ma ők adták a legszebb születésnapi ajándékot Pósa
bácsinak. A teremben pedig halkan visszhangoztak a óvó
néni szavai: .. „Gingalló, gingalló, Három szép pillangó!”...
Pósa Judit, fotó: Gecse Attila

