Május 3-án és 4-én
Városnapok

Huszonnyolcadik alkalommal várta Rimaszombat Felvidék legjobb vers- és prózamondóit,
verséneklőket és lírai színpadok képviselőit. A háromnapos rendezvényen több mint 300 versenyző vett részt, s a verseny mellett számos kísérőprogram várta a résztvevőket. A versenyt
Šimko József polgármester nyitotta meg, s a megnyitón emlékeztek a mozgalom egyik meghatározó alakjára, a tavaly elhunyt Kiss Péntek Józsefre. Részletes beszámolónk lapunk 10. oldalán
Gecse Attila és Virsinszky Tamás felvételei

Folytatódtak a lakossági fórumok Rimaszombatban. Gecse Attila felvétele
Május a szerelem,
a lakodalmak ideje
is. Kresnye András
felvétele az ifjú párt és
a talpalávalót biztosító
zenekart örökítette
meg, míg a lakodalomra íródott verset
lapunk 7. oldalán
olvashatják.

Május 3-án és negyedikén tartják az idei
Városnapokat Rimaszombatban. A Városdíjak átadásával, városnapi vásárral s igen
gazdag kulturális és sportprogrammal
várja Rimaszombat Városa a 2019-es Városnapokon a város és a régió lakosságát.
Az idei Városnapok ünnepélyes megnyitójára május harmadikán, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Fő téren, ahol Šimko József
polgármester és Rigó László alpolgármester
köszönti az egybegyűlteket. Ezt követően
a szabadtéri színpad a helyi óvodásoké, iskolásoké és kulturális intézményeké. 13.00
órakor a helyi Magán Konzervatórium mutatkozik be, őket a Relax Szabadidőközpont
csoportjai követik, lesz kreatív alkotóműhely
és egy kis testmozgás is.
Nem hiányozhat a kínálatból a városnapi
vásár se, ahogy 09.00 órától megrendezik a
már hagyományos elsősegélynyújtó versenyt
a Daxner téren, míg a Relax Szabadidőközpontban műveltségi vetélkedőre kerül sor a II.
világháború és a fasizmus elleni harc témaköreiből, amelyet 11.30 órától megemlékezés
és koszorzás követ a Tompa Mihály téri hősi
emlékmű előtt.
15.00 órakor a Városi Művelődési Központban kerül sor az idei Városdíjak és polgármesteri díjak átadására. Ugyanebben az
időben a Fő téren tánc workshopot tartanak
Miroslav„Bruise”Žilka vezetésével. 16.30
órától a Veselí starci szlovák néptáncegyüttes szórakoztatja az érdeklődőket, míg 16.00
órától a Városi Galériában Németh Boris
fotóművész kiállítását nyitják. 17.30 órától
a Fláre Beás magyarországi roma zenekar
lép fel, őket 19.00 órától az Old School Brothers tánccsoport követi, s a napot a Peter Bič
Project zenekar fellépése zárja.
Másnap, május negyedikén, szombaton 10.00
órától a város a gyerekeké, szórakoztató műsor várja a legkisebbeket bűvésszel és animátorokkal. De lesz arcfestés, „funny fotók”,
mesefigurák, lufihajtogató és még sok más
izgalmas attrakció.
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Április 15-én, az esti órákban lángra kapott a párizsi Notre-Dame épülete, leégett a tetőszerkezet,
leomlott a kúp alakú huszártorony, de az épületet
sikerült megmenteni. A Párizs található épület az
egyik legnagyobb francia turistalátványosság, és
milliók keresik fel évente. Több vagyonos francia
család ígért támogatást a székesegyház újjáépítésére. A Pinault család 100 millió eurós, míg Bernard Arnault francia üzletember 200 millió eurós
adománnyal járul hozzá a munkálatokhoz. A katedrális újjáépítésére az Egyesült Államokban is
gyűjtést kezdtek, de több magyarországi önkormányzat, így Szeged városa is jelentős összeget
ajánlott fel az épület felújítására. Az előzetes vizsgálatok szerint a tüzet a felújítás alatt lévő épületben
rövidzárlat okozhatta. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök megígérte, hogy a székesegyházat öt
éven belül felépítik. Párizs lesz a házigazdája a 2024. évi nyári olimpiai játékoknak. A tűz idején Párizsban
tartózkodott családjával Gabriela Garlatyová, a rimaszombati Városi Galéria vezetője is, az ő képein
láthatják az épületet és a katasztrófát.
1947. április 12-én kezdődtek el a kitelepítések,
ezen a napon mindazokra emlékezünk, akiknek
nemzeti hovátartozásuk miatt kellett elhagyniuk
az otthonukat. Ezt a napot a magyar országgyűlés
a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjának nyilvánította. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete évek óta Balogtamásiban emlékezik a szomorú eseményre. Nem volt
ez másképp az idén sem, ahogy a Gömörország
idei első számában is egy hosszabb tanulmányt
olvashatnak az akkori gyászos eseményekről.

Lapszélre
Katona-kötelesség

Időről-időre bedobják a köztudatba a gumicsontot, vissza kell állítani a kötelező katonai sorszolgálatot. S ahogy a közösségi oldalakon láthatjuk,
mindig akad vevő az ekkora baromságokra.
A támogatók vagy nem emlékeznek már az egykori intézményre, vagy nem ismerik a mai viszonyokat. Lényeg, hogy félrebeszélnek, és ezzel
segítenek elterelni a problémákat a kor sokkal
égetőbb gondjairól, például az oktatásügy teljes
csődjéről.
S kezdjük ezt a rövid jegyzetet viszonylag távolról.
Szolgálati útra igyekszem, valamivel kilenc óra előtt
van és hideg, így beülök a váróterembe. Meglep
(vagy már meg se lep), legalább tíz iskoláskorú várakozik a teremben, s mivel egyiküket jól ismerem,
rákérdezek, talán bezárták az iskolát? Dehogy, csak
semmi érdekes nincs ma, így lassan megyünk hazafelé – válaszolja, s eszembe jut az apja, akit nemrég
hívott a fia osztályfőnöke, mivel annak már 23 igazolatlan órája van, s több tantárgyból is bukásra áll.
Nem hiszem el, méltatlankodik a papa, holott minden reggel becsületesen elmegy a vonattal. A papa
mindeközben elfeledkezik arról, hogy a reggeli indulás még korántsem azonos a megérkezéssel, s amióta
ez a kvázi szociális beállítottságú kormány kitalálta
az ingyenjegyeket (amely sokszorosan hátrányba
hozza egyébként azokat, akik olyan helyen laknak,
ahol vonat nem jár), amely nemcsak az iskolába, s
nem kizárólag tanítási napokra szól, a fia, ha épp nem
a váróteremben üldögél várva a nap végét, barátaival
komoly utakat is beiktat, így jártak már Kassán, Zólyomban, de még Pozsonyban is. Igaz, a papa nem
látja a fia közösségi oldalát, mivel az már letiltotta
onnan. Egyébként csodálkozom a 23 igazolatlan
órán, az iskolák többsége ugyanis kétségbeesve kapkod a diákok után, ha kell, lasszóval fogják a gyereket, s örülnek, ha azok havonta egy-két alkalommal

megmutatják magukat. Ahogy az egyik szakközépiskola igazgatója mondja, még első osztályba csak
akad jelentkezőjük, de miután elérték a 16 éves korhatárt, elfogynak. Tavaly több diákjuk is közvetlenül
az érettségi előtt lépett le. S mivel ők is a megyei
támogatásból élnek, s nem mindegy, mennyi a diákjuk, így többnyire szemet hunynak a hiányzások felett. De nemcsak diákjuk nincs, lassan a tanárokat is
lasszóval fogják. Nem egy életbiztosítás ma tanárnak
lenni, s bár már Gárdonyi idejében sem volt könnyű,
de akkor még legalább abban a biztos hitben zárhatta
le a szemét egy néptanító, hogy lámpás lehetett, ma
már örülhet, ha egy-egy kiadós verés nélkül megús�sza. S mindezt gyalázatosan alacsony fizetésért.
Az egyik szomszédos alapiskolában – amely egyébként Gömör központjában van –, a tanárok nagy része Fülekről és még messzebbről érkezik, hiszen a
környékről már minden tanár elmenekült, s a tanári
kar nagy része a gyengébb nem soraiból kerül ki. Mivel többnyire mindegyik férje tisztességesen keres,
így fizetésük többnyire csak kiegészíti a családi költségvetést, s így a tanári állás egyfajta unaloműzőnek
számít. Vannak persze még fanatikusok is, de azok
száma évről évre csökken, s bizony nem véletlenül.
Pár éve jelen voltam egy szülőértekezleten, amelyen
az osztályfőnök számon kérte a szülőn a lánya viselkedését. S mi közöd hozzá? – vágott fia az anyuci,
s nyomdafestéket nem tűrő szavakkal minősítette az
éltes asszonyt, aki sírva rohant ki a teremből. 30 éve,
amikor még én jártam alapiskolába, ez a jelenet elképzelhetetlen lett volna.
S hogy miért is volt ez a kitérő? Mert azt hiszem, választ is adott a felvezetőben feltett kérdésre. A kutya
ugyanis itt van elásva, s nem a kötelező sorkatonai
szolgálat visszaállításában, amely annak idején sem
oldott meg semmit, csak két (majd ennél kevesebb)
évet ellopott egy-egy fiatalember életéből, s nem
adott hozzá szinte semmit. Tizenegy óra felé érek
vissza a városba, az állomáson és a bevezető úton
mintegy hetven gyereket számolok meg. Már vidáman, zenét ordíttatva kajtatnak hazafelé. Vége az iskolának. Ha egyáltalán megfordultak arrafelé.
Juhász Dósa János

Búcsú
Reicher Gellérttől

Tavaly ősszel nagyon
ránk ijesztett, amikor
a Szőttessel, amelytől
elválaszthatatlan volt,
turnén volt, jött a hír,
hogy baj van, kórházba került. Nem sokkal
később viccelődve mesélte, hogy csak „újra kellett indítani a
motort”. Most meg érkezett a szörnyű
tragédia híre: meghalt, autóbalesetben.
Mindenki papája, Reicher Gelllért, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkára már az égiekkel van, onnan vigyáz ránk.
A délelőtti hírekben olvashattuk, hogy
Szalócnál halálos baleset történt, nem sokkal később kiderült, hogy Reicher Gellért
vesztette életét a balesetben.
A hetvenéves Reicher Gellért Pozsonypüspöki szülötte, 1971-től dolgozott a Csemadokban, akkor lett a Szőttes szervezőtitkára. Emellett a Csemadok központ ügyeit is
intézte, több országos rendezvény szervezője volt. Április 16-án halálos baleset érte.
Reicher Gellért munkásságát több díjjal is
elismerték. Mindig azt mesélte, hogy szeretné, ha a felvidéki táncegyüttesek, köztük
a Szőttes is, elsősorban felvidéki táncokat
koreografálna meg, nem azért, mert nem
szereti például az erdélyi kultúrát, hanem
mert ez a miénk. Erről beszélgettünk néhány hete, tudta, én is egyetértek ezzel.
Tegnap arról beszélt, már csak szombatig
kell kibírnia, ő ugyanis betartotta a böjtöt,
ilyenkor sem húst nem evett, sem bort nem
ivott, pedig mindkettőt szerette.
Ősszel, amikor „bajok” voltak, a Csemadokban többen hangosan kimondták, januárban neki kell megkapnia a Gyurcsó
István-díjat, méltó rá. Mint ahogy minden
díjra méltó volt, amit megkapott. Januárban Görföl Jenő méltatásában arról beszélt,
hogy egyre nehezebb feljutnia a pozsonyi
Csemadok-székház első emeletére, egyre
többet megy Reicher Gellért a gyógyszertárba, de a kultúra iránti elkötelezettség
élteti. Be kell valljam, így utólag, végigsírtam a méltatást. Mikor a Csemadok érsekújvári központi ünnepségéről Nagymegyerre ment, hogy átvegye az Ex-Libris
díjat, abban bíztam, most már mindenkit
meggyőz arról, hogy a felvidéki népkincset nekünk kell továbbadnunk, nem teszi
azt meg helyettünk senki. Tudott táncolni
is, de a Szőttesben csak szervezett, Reicher Gellért neve elválaszthatatlanná vált a
Szőttestől. Kavarognak a gondolatok a fejemben, az interjúban elhangzottak, amikor
azt nyilatkozta nekem: arra a legbüszkébb,
hogy a Szőttes a nehéz körülmények ellenére is létezik még. Bízzunk abban, hogy
fentről követi a Szőttes tevékenységét, a
Csemadok munkáját és onnan segít minket.
Papa, emlékedet örökké megőrizzük.
Isten veled! Nyugodj békében!
Neszméri Tünde (www.felvidek.ma)

Gömöri Hírlap
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Fotó: amb

Mögöttünk van a keresztények legnagyobb
ünnepe, a húsvét, amelyet szinte minden
egyházi közösségben, iskolában méltóságteljesen köszöntöttek. Képeink Füleken, Ajnácskőben és Rimaszombatban készültek.
Kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsít a
Besztercebányai Kerületi Rendőrkapitányság
két férfit. Egyikük, a 34 éves David Osgyánból,
a szintén 34 éves Viliam pedig Rimaszombatból származik. A David nevű gyanúsított egy
ezidáig ismeretlen csehországi helyről több
mint 143 gramm marihuánát szerzett be, amelyet autóval Szlovákia területére szállított. A szárított növényi anyag egy
részét, nagyjából 2,5 grammot ellenszolgáltatásként a szállítás fejében a
másik gyanúsítottnak, Viliamnak adott – tudtuk meg Mária Faltániová rendőrségi szóvivőtől, aki elmondta azt is, az anyag többi részét a gyanúsított
megtartotta, ezt a rendőrök igazoltatás során találták meg a személygépkocsijában Osgyán mellett. Az autóban két műanyag zacskót találtak, bennük
zöld színű szárított növényi anyaggal, amely legalább 292 adag drognak
felel meg. A most újfent meggyanúsított Davidot 2012-ben már elítélték kábítószerrel való visszaélés miatt. A férfit őrizetbe vették, a nyomozó pedig
javaslatot tett az előzetes letartóztatásba helyezésére. A gyanúsítottat tíztől
tizenöt évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. A másik gyanúsított, Viliam
szabadlábon védekezhet, de tettéért akár öt évet is kaphat.
A Magyar Közösségi
Házban tartott közös
találkozót a rimaszombati Wass Albert Magyar
Nyugdíjas Kör és az
öregcserkészek, amelyen
Rigó László alpolgármester is részt vett.
Fotó: gecse
Sikeres találkozó színhelye
volt Cakó, ahol a Roma
Oktatási Alap két képviselőjével, a budapesti Ferkovics
Rolanddal és az eperjesi
Teru Viktorral találkoztak
a Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért szervezet
képviselői és a régió polgármesterei. A találkozón szó esett a roma gyerekek oktatásának fontoságáról, és mindazon új módszerekről, amelyek innovatív módon tudják befolyásolni a gyerekek oktatásának fejlődését.

Fotó: gecse

Szinte elkészült a Rima-lakótelepen a Žihadielko pályázaton nyert újabb
játszótér, amelynek ünnepélyes átadására június nyolcadikán kerül sor.

100. születésnapját ünnepli idén
a szlovákiai környezetvédelem,
melynek tiszteletére az országban
100 helyen ültettek el emlékfát.
Régiónkban Rimaszombatban a
temető előtti városparkban tölgyfát ültettek, de emlékfa kiültetésére
került sor Ajnácskőn, Herencsvölgyön, Kálnón és Nagylibercsén is.
A 39. Zenei Tavasz
keretében a Trio
Impression
adott
koncertet
Rimaszombatban, amelynek gömöri tagja is
van, Kolozsi Ágnes
(fuvola) személyében. Az esten többek
között Ibert, Monti,
Liszt, Farkas Ferenc és Brahms művei hangzottak el.
Zajos sikert aratott
városunkban is Miro
Jaroš, aki telt ház
előtt lépett fel a Városi Művelődési Központban.
Fotó: gecse

Chanbaristák
és taekwondósok Trencsénben
Trencsénben rendezték meg a Chanbara liga 2. fordulóját, a Trenčín
Open Chanbara Championship 2019 elnevezésű versenyt, valamint
a Trenčín Open 2019 taekwondo versenyt. Előbbin hat ország mintegy 80 chanbaristája, utóbbin hat ország 22 klubjának képviselői
álltak rajthoz.
A rimaszombati Falcon klubot öt chanbarista
képviselte, akik 18 érmet (11 arany- és 7 ezüstérmet) hoztak haza, míg a taekwondósok három aranyat (Roman Farkaš, Stephan Pekarčík
és Marek Spodniak), négy ezüstöt (Lucka
Laššáková, Mag Adrián, közösen Oliver Bitala és Alex Rapčan, valamint Stephan Pekarčík
és Marek Spodniak), s hat bronzérmet (Roland
Bial, Zuzana Franeková, Marek
Bitala, Matúš Ďurica, Tomáš Kuvik, Mag Adrián és Alex Rapčan)
szereztek.
A chanbaristák 18 érmet hoztak
haza, s ezzel a 11 klub közül ös�szesítésben a harmadik helyen
végeztek. A 6-8 évesek között Matej Gregorec három arany- s egy
ezüstérmet, míg Bohó Ferenc egy
arany- s három ezüstérmet harcolt
ki. A 9-11 évesek között Lukáš
Černák két aranyérmet harcolt ki,
s ezzel bekerült kategóriájában az
abszolút bajnoki címért vívott küzdelembe is. A 12-14 évesek között
Tomáš Kuvik egy arany- s egy ezüstérmet, míg Lukáš Kurek egy aranyérmet szerzett. A felnőttek között Figei Tibor három arany- s egy ezüstérmet harcolt ki. Tomáš Kuvik, Lukáš Kurek és Figei Tibor számára ez
volt az utolsó erőfelmérő a május 4-én és 5-én Fehéroroszországban
sorra kerülő Európa-bajnokság előtt.

4

hu.rimavskasobota.sk

Képviselőink: Jaroslav Bagačka

A diákok még javában pihennek, az iskola csendes,
de az igazgatói irodában
már javában zajlanak az
egyeztetések, hisz másfél
hónap múlva nyakukon
a FourFest 12. évfolyama. Jaroslav Bagačka a
legrégebben regnáló rimaszombati iskolaigazgatóként immár harmadik ciklusát tölti a városi
képviselő-testületben.

1989 után
Aki azt hinné, hogy csak az utóbbi években húzódtak el a késő esti órákig a testületi ülések, az
téved. Mint Jaroslav Bagačka mondja, a rendszerváltás utáni években, amikor még negyvenöten
ültek a testületben, sokszor éjfélig is elhúzódott
egy-egy ülés. Ő a VPN (Verejnosť proti násiliu
– Nyilvánosan az Erőszak Ellen) képviselőjeként
került a városi döntéshozók közé, s nagykoalícióban (amelyben az Együttélés is benne volt) alkottak többséget. Bár a város polgármestere Pavel Brndiar személyében baloldali volt, Bagačka
szerint az együttműködés kielégítő volt, s ma már
úgy emlékszik vissza, nem voltak különösebb
súlyosabb konfliktusok. Bár az azt követő időszakokban is próbálkozott bekerülni a testületbe,
igaz, a tamásfalai körzetből, de nem járt sikerrel.
Másodjára 2010-ben már a Nyugat-lakótelepről,
az SDKÚ (Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió) színeiben szerzett mandátumot, s egy
ciklus kihagyásával tavaly ősszel harmadjára is
sikerült bekerülnie a testületbe. Ugyanaz a körzet, s ugyanaz a párt, bár az SDKÚ mára szinte
teljesen eltűnt a politikai palettáról. Bagačka volt
képviselőtársával, Sojka Gyulával ellentétben
nem is tagja a pártnak, s ahogy mondja, bár a párt
az országos politikában marginalizálódott, egyes
régiókban még komoly helyi tényezőnek számít.
Bagačka nagyobbrészt azonosul a párt jobbközép orientációjával, de ismerve a régió helyzetét,
megnyilvánulásai sokszor baloldalibbnak tűnhetnek akár a SMER-SD határozatainál is.
20 éve vezeti a szakközépiskolát
Jaroslav Bagačka 1999 óta igazgatja a jelenleg
Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola néven működő szakközépiskolát, amelynek
ma 510 diákja és 77 alkalmazottja van. Igaz, a
diákok létszáma állandóan változik, s ez szervesen összefügg azzal, hogy diákjai jelentős része
a szociálisan rossz helyzetben lévő közegből jön,
s bizony sokan, akik elkezdik a tanévet, nem is
fejezik be. Az iskola kapacitása egyébként 700
diákot bírna el, de akár 800 diákot is tudnának fogadni, igaz, a megye útmutatásai most már pontos
keretszámokat határoznak meg, így például jövőre csak nyolc fodrászt vehetnek fel. Bagačka nagyon fontosnak tartja az érettségiző osztályokat,
bár tisztában van vele, hogy itt a legnagyobb a
konkurencia a városban, s elsősorban a két- és hároméves szakokra van elegendő jelentkező. Egyre
több a roma diákjuk, ahogy a magyar anyanyelvű
diákok száma is évről évre növekszik, az idén már
38 százalék az arányuk. Folyamatosan felmerült
az elmúlt években magyar nyelvű osztályok létrehozása is, de ezt igazából se felülről (a megye
vezetése), se alulról (a tantestület) nem támogatta,
viszont azokban az osztályokban (főleg a kőmű-

ves és más kétéves szakokon), ahová sok olyan
diák jelentkezik, akik nem igen bírják a szlovák
nyelvet, megpróbálják áthidalni a napi gondokat
azzal, hogy az oktatási órákon magyar nyelven is
kommunikálnak. Nem egyszerű kérdés ez, akadnak is olykor-olykor vélt vagy valós konfliktusok,
de ez, ahogy Bagačka hangsúlyozza, emberi kérdés, s a napi kommunikációban többnyire nincsenek gondok.

Egyre nagyobb gondokat okoz
a régió szociális helyzete
Az igazgató nagyon büszke azokra a diákjaira,
akik nemcsak leérettségiztek, hanem akár vállalkozóként, akár művészként (mint például Petra
Kepeňová vagy Botos Béla) értek-érnek el komoly sikereket, de mint mondja, a régió lakosságának változó összetétele miatt egyre nagyobb
hangsúlyt kell helyezniük a szociális problémákra
is. Évekig az ő iskolájukban osztották például a
legtöbb szociális ösztöndíjat, s akik megbecsülték
magukat, s jól is tanultak, azok bizony tisztes ösztöndíjat (akár 80 eurót is vihettek haza havonta).
Évente kb. ötvenen érettségiznek, s a munkaügyi
hivatalban mintegy 20 százalékuk van vezetve. Párhuzamosan évekig igazgatta a Tornaljai
Szakközépiskolát is, ahol állítása szerint a rimaszombatinál is bonyolultabb a helyzet, s a diákok
túlnyomó hányada szociális eset. Az iskola többnyire olyan szakokat kínál a régió diákságának,
amelyre igény is mutatkozna a munkaerőpiacon,
az viszont már más kérdés, nem biztos, hogy a
minimálbér itt tartja a potenciális munkavállalókat. S még nagyobb napi gondot jelent a romák
helyzete, ezt viszont kormányszinten kellene orvosolni, de ahogy Bagačka látja, nem igazán van
rá politikai akarat. Ahogy kormányszinten kellene
orvosolni a hatalmas regionális különbségeket is.
Bagačka szerint az akcióterv kis lépés a megoldás
irányába, de messze nem elégséges.
Remek nemzetközi kapcsolatok és FourFest
Bagačka ugyan nem beszél magyarul, mivel
Nyustyán született, s Nagytöréken nőtt fel, de
három évtizede él Gömörben, a békés együttélés
elkötelezett híve, s az iskolája évek óta remek
kapcsolatokat ápol magyarországi, csehországi, lengyelországi iskolákkal, de évekig ungvári
szakközépiskolákkal is volt kapcsolatuk. Ezek
a kapcsolatok sokszor személyfüggőek, mondja Bagačka, aki kiemeli az egri partneriskolával
fennálló kiemelkedő kapcsolatokat, de Kazincbarcikával is nagyon jó az együttműködésük, míg
Csehországból Kolínban és Poděbradyban vannak jó kapcsolataik. Amikor az iskolában járunk,
az iskola küldöttsége (szakácsok és barmanok)
egy poděbrady-i nemzetközi versenyen vesznek
részt, s ahogy mosolyogva megjegyzi, neki
is ott lenne jelenése, de
már javában készülnek
a június 12-én és 13-án
12. alkalommal megrendezendő FourFest-re,
amely a nulladik évfolyam miatt ugyan már
tizenharmadik alkalommal kerül sorra, s eredetileg csak a partneriskolákra szorítkozott,
de amióta felvállalta a

megye, azóta immár nemzetközi jelleget ölt, s
több szakágban is az ország egyik legnagyobb
szakmai megmérettetésének számít. A hivatalos
verseny mellett az idén is lesz főzőverseny, mégpedig ezúttal a pirog elkészítésében mérhetik ös�sze tudásukat a partneriskolák, elmarad viszont a
hagyományos futballtorna.
Van, amikor elkel a hosszútávú koncepció
Bagačkával beszélgettünk a város helyzetéről is.
Egészen különleges helyzet alakult ki a választások után, a Merjünk gyorsítani Klub nyolc képviselőjéhez ő is csatlakozott, míg további képviselők egyetértve az értékrendjükkel, támogatják
az elképzeléseiket, terveiket. „Nem vagyok egy
konfliktusos ember, ezért igencsak zavar a jelenlegi feszült viszony, s meggyőződésem, hogy
mindkét félnek engednie kell, s egyedül a tárgyalóasztal mellett érhetünk el eredményeket” – értékeli a jelenlegi helyzetet Bagačka, aki elismeri
a polgármester sikereit, de egyetért képviselőtársaival abban, hogy mindent csak a törvények
szigorú betartásával lehet megvalósítani. Tudja,
hogy a város nehéz anyagi helyzete miatt sokszor
a polgármester a legkézenfekvőbb lehetőséget
használta ki, de egyetért képviselőtársaival abban, hogy például Kurinc esetében szükséges egy
hosszútávú koncepció, hogy értelmesen építkezhessenek a jövő generációt érdekeit is szem előtt
tartva. „Az lenne az ideális, ha a 21 képviselő és
a polgármester a város legfontosabb dolgait illetően egy irányba menjenek, de sajnos látom az
ellenkező jeleket is, amelyek nem sok jóval kecsegtetnek” – mondja. Szerinte a képviselőtársai
alaposan felkészültek, s egy-egy testületi ülés
előtt részletesen végigbeszélik az egyes napirendi
pontokat. „Sokszor az az érzésem, hogy a hivatal
csak adminisztratív dolgokat lát el, s nincs víziója
a város jövőjéről” – emeli ki Bagačka, aki szerint
jóval több energiát kellene az iskolaügybe is fektetnie, amelyet mostohagyerekként kezel a hivatal. „Tudom, nagyon fontos az utak rendberakása
és Kurinc is, de valahogy az iskola és a kultúra
mintha nem kapna elegendő figyelmet, holott nagyon fontos lenne, hogy az itt élők érezzék azt,
hogy ők gömöriek, akiknek fontos ez a régió.”
Beszélgetésünk végén szóba kerülnek a városi
lapok is, hisz Bagačka többször is kritikusan nyilatkozott a lapokkal kapcsolatban az elmúlt években. Bevallom, többen is a lapok megszüntetése
mellett illetve magánkézbe adása mellett kardoskodtak, de a többség végül úgy döntött, igenis
szükség van a lapokra, csak azt kell biztosítani,
hogy azok igazán a város lapjai legyenek, s ne
egyes embereké vagy érdekcsoportoké.
jdj/amb

Gömöri Hírlap

Fürdőélet az egykori Gömörben

Nem mindennapi kiállítás nyílt
a napokban a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban, amely
az egykori gömöri fürdőéletet eleveníti fel. Az egykori dicsőségből
mára sok nem maradt, mindössze a
csízi fürdő maradt meg hírharangnak. A többiek az enyészetté lettek,
vannak, ahol már épület, ivókút se
maradt hírmondónak. Azt a bizonyos dicső gömöri fürdőmúltat idézi meg a Kerényi Éva által összeállított tárlat, aki két éve egy impozáns
kötettel (Fürdőélet a 19. századi
Gömörben) már visszacsalogatott
bennünket az egykori gömöri fürdőmúltba.
Egykoron mintegy 40 savanyúvíz-forrás (ahogy tájainkon ma is nevezik, csevice) várta a felfrissülésre
és gyógyulni vágyókat Gömörben, s
nyolc helyen: Rozsnyón, Nagyrőcén,
Jolsván, Dobsinán (ahol klimatikus
nyaralóhely működött), Lévárton, Ajnácskőn, Várgedén és Csízben fürdő
is működött. Mára már csak ez utóbbi maradt, amely valószínűleg brómos-jódos vizének köszönhette, hogy
túlélte a többieket, s a gyorsvonat ma
is megáll, hogy az ország más részeiből is érkezzenek a gyógyulni és

felüdülni vágyók. Pedig a gyorsvonat
egykoron megállt Ajnácskőn és Várgedén is. Ez utóbbi fénykorát a két világháború között élte, de még a nyolcvanas években is sokan megfordultak
itt, főleg a környező településekről.
A csízivel ellentétben ezen fürdők
többsége elsősorban a szegényebb,
paraszti és munkás rétegek részére
felelt meg, míg az itt élő gazdagabb
réteg főleg külföldi fürdőkben pihente
ki a fáradalmait. A kiállítás egyik fejezete a gömöriek külföldi útjait gyűjti
csokorba, így képeslapon találkozhatunk a Sztojkovics család tagjaival,
akik Abbáziában készíttettek családi
fotót magukról.
A kiállítás bevezető fejezete a fürdők
történetét vázolja fel, a rómaiaktól
kezdve a törökökön át (elég, ha csak a
budai Rudasfürdőt említjük) egészen
Balatonfüredig, ahonnan származtathatjuk a magyarországi fürdőzés
reneszánszát. Az egykori Felső-Magyarországon számos híres fürdőhely
működött, elég, ha csak Pöstyént,
Vihnyét, Trencsénteplicet, Korytnicát, Ránk-Herlányt, Rajecfürdőt vagy
Stószt megemlítjük. A tárlat következő fejezete már a gömöri viszonyokkal foglalkozik, s egyéni paneleken

Füleken ülésezett
a geopark bizottság

Úgy tűnik, lassan megtörik
a jég, és állami szerveink is
tudatosítani kezdik a Novohrad-Nógrád Geopark létezését. Ennek bizonyítéka, hogy a
geoparkok tárcaközi bizottsága
a Környezetvédelmi Minisztérium vezetése alatt április 23-án
Füleken ülésezett.
A szlovákiai részen 28 jogi személy (javarészt községek) által
létrehozott, határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark 2010-ben Szlovákiában egyedüliként került be az
UNESCO által támogatott Globális Geopark Hálózatba. Ennek ellenére mostanáig messze elkerülték az állami támogatások, pedig azóta több minisztériumban is a Most-Híd miniszterei, államtitkárai döntöttek a pénzek elosztásáról (a
jelenleg működő selmecbányai és besztercebányai geoparkokon kívül még a
hivatalosan be nem jegyzett Kis-Kárpátok Geopark is részesült támogatásban).
Ahogyan már korábban hírt adtunk róla, a Novohrad-Nógrád Geoparkot januárban értesítették, hogy a Globális Geopark Hálózat végrehajtó szerve további

A hónap műtárgya a Gömör-Kishonti
Múzeumban – restaurált könyvek

Tavaly hat könyvet sikerült
restauráltatni a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban, amelyeket május
31-ig állítanak közszemlére
a múzeum épületében.
Ahogy arról Iveta Krnáčová, a múzeum könyvtárosa lapunkat
tájékoztatta, tavaly a Művészeti Alaptól a múzeum 5 347 eurót
szerzett (a megyei önkormányzat további 283 eurós támogatást
nyújtott), amelynek a jóvoltából 6, a 17-19. századból származó
nyomtatványokat sikerült felújítania. Többek között egy Lipcsében 1714-ben kiadott, több mint 1 100 oldalas görög-latin és
latin-görög nyelvű szótár, Cornelius Schrevelius munkája újult
meg. A restaurálási munkákat Štefan Kocka végezte el, s a megújult könyvek mellett a látogatók fotókon magát a restaurálási folyamatot is figyelemmel kísérhetik.

tárgyalja a nyolc egykori gömöri
fürdőhelyet, amelyek fénykorukban
igen szép forgalmat bonyolítottak le.
S az akkori fürdőéletet a panelek mellett fürdészeti monográfiák, s egykori
használati tárgyak (ivócsészék, prospektusok, fürdőújságok, képeslapok,
ostyák, egyéb emléktárgyak) segítségével is megidézik.
A tárlat nem feledkezik meg a dicső
múlt mellett a gyászos jelenről sem.
Várgedén bár a rendszerváltás után
az egykori fürdőtulajdonsok vis�szakapták az épületeket, azok lassan
az enyészetté lesznek, ahogy a híres
csevice után sem kapkodnak már.
Ajnácskőben fiatalok az elmúlt hóna-
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pokban tisztították ki az egykori fürdő
helyét.
A fürdőkultúra ma is él, de amíg egykoron az emberek fürdőbe jártak, addig ma már a wellness a divat, s ami
egykoron 6-8 hetes kikapcsolódást,
felüdülést jelentett, addig ma legfeljebb egy hosszú hétvégére, legfeljebb
egy hétre jut idő.
A Gömör-Kishonti Múzeum kiállítása szeptember végéig látogatható,
s arra érdemes elhozni a gyerekeket
is, akiknek fürdőépítészeti kalauzzal
kedveskednek. S ha már erre járnak,
érdemes egy napra leugrani Csízfürdőbe is.
jdj, fotó: Martin Ambróz

négy évre biztosította a nemzetközi hálózat védnökségét, vagyis további működéséhez geoparkunk zöld kártyát kapott. Az UNESCO ellenőrei a múlt év júniusában látogatták meg a geoparkot. Magyarországon Hollókőt, a sámsonházai
földtani szelvényt és az ipolytarnóci ősmaradványokat tekintették meg, míg a
szlovákiai részen Somoskőn, Ajnácskőn és Sőregen jártak. Geoparkunk működéséről elismerően nyilatkoztak, ajánlásaikban csupán a földtani és a kulturális
értékek hangsúlyosabb ötvözését fogalmazták meg. Szóba került még a nemzetközi együttműködés hatékonyabbá tétele és a tapasztalatcsere szükségessége, ennek jövője azonban a sajnálatos pénzhiány miatt egyelőre bizonytalan.
A malajziai és németországi ellenőrnek külön élményt nyújtott az ajnácskői
vár látogatása, ahonnan képet kaptak a környező kihalt tűzhányók jellegéről
és a Csontos-árok ősmaradványairól, a vár egykori lőporos pincéjében pedig
Ádám Sándor természetvédelmi őr kitűnő borával olthatták szomjukat a júniusi
melegben.
A nemzetközi elismerés tehát megvan, most már csak hazai pályán kellene jobban teljesíteni. Már csak azért is, mert a geopark magyarországi része a kormány támogatásának és az uniós pénzeknek köszönhetően összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben van. A Szlovákiában bemutatható 26 földtani helyszínből
eddig csupán négyet sikerült a nagyközönség számára megfelelően kiépíteni.
G. L.

Újdonságokkal várják az érdeklődőket Füleken

Több újdonsággal várja a látogatóka a füleki Vármúzeum a 2019-es évadban – tájékoztatta lapunkat a múzeum vezetése. A múzeum november közepéig tart nyitva,
s kísérleti jelleggel az idén már szombatonként is fogadja a látogatókat, mégpedig 12.00 és 16.00 óra között.
A látogatókat új kedvezményprogrammal is várják, ugyanis három másik partnerrel (OOCR - Területi Idegenforgalmi
Szövetség, Novorad-Nógrád Geopark, Sátorosbánya község) kötött megegyezése alapján az a látogató, aki a somoskői várban vásárolt jegyét felmutatja,
ingyenesen tekintheti meg a füleki Városi Honismereti Múzeum tárlatait. Ez az egyezség fordítva
is működik, aki a füleki várban váltja meg a jegyét, a somoskői várban ezt felmutatva 50 centes
kedvezményt kap az ottani jegyárból. Hasonló kedvezményprogram már régebben életbe lépett a
rappi Novolandia Termálfürdővel. De közös kedvezménykártyát terveznek a Novohrad-Nógrád
Geoparkkal is, amelynek értelmében a magyarországi geopark területén lévő, kedvezménykártyával rendelkező szálláshelyek, éttermek, látogatóközpontok vendégei ingyenesen látogathatnák a
füleki Városi Honismereti Múzeumot. Tavaly rekordszámú, 31 ezer látogató érkezett a Vármúzeumba, ami mintegy háromezres növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az évadot Agócs
Attila polgármester Ján Lunter megyeelnök társaságában nyitotta meg.
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Hatvani István
emlékezete
a Gömörországban

Amíg tavaly pénzhiány miatt csak késő
ősszel jelent meg az immár huszadik
évfolyamát „taposó” Gömörország két
összevont száma, az idén az olvasók már
áprilisban kezükbe vehetik a lap 2019es tavaszi számát. A lap kiemelt témája
a tavaly novemberben 300 éves Hatvani
István emlékezete, de olvashatnak az
1947-es kitelepítésekről s jelentkeznek
a lap megszokott rovatai és sorozatai is.

Tavaly ősszel kiállítással (Nagy Sándor Zoltán) és tanári
konferenciával emlékeztek Rimaszombat egyik legjelesebb
szülöttjére, a 300 évvel ezelőtt született Hatvani Istvánra, a Magyar Faustra. A Gömörországban a novemberben
megrendezett tanári konferencia több tanulmányát is olvashatják, így Böszörményi István Hatvani egyik egykori alma materét, a losonci református gimnázium akkori
mindennapjait eleveníti fel, Gáborjáni Szabó Botond Hit,
tudás, egyházvédelem Hatvani professzor munkásságában
és konfliktusa a „világi urakkal” címmel közli tanulmányát,
míg Rákos Lóránt az ördöngösnek tartott istenes tudósról
ad számot. Természetesen „megszólal” Hatvani ügyében
Mikszáth Kámán, Arany János és Jókai Mór, ahogy Nagy
Sándor Zoltán grafikái is „megelevenednek”.
Zsupos Zoltán Rákóczi Rozsnyón, avagy egy pletyka életrajza a 18. századból címmel adja közre tanulmányát, míg
Dósa Tibor édesanyjával, a tavaly elhunyt Dósa Gizellával
az 1947-es kitelepítéseket idézi fel, újrajárván az egykori
helyszíneket. Folytatja sorozatát Kiss László, aki Palócföld
orvosai közül ezúttal Boleman Istvánt mutatja be, aki nemcsak Palócföld gyógyvizeit ismerte. Prakfalvi Péter Nógrád
természeti öröksége sorozatában a kövek világába kalauzolja el az olvasót. B. Kovács István ismét visszatér a Szőlő-Szűlt-Kálmány képzelt magyar hőseposzához, köszönti
a lap Takács András felvidéki „néptáncfejedelmet”, ahogy
a Csemadok idei díjazottjait, köztük Pál Dénest és Agócs
Ildikót is.
A lap kapható a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály
Könyvesboltokban, de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein is (979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1., gemamuz@gmail.com, tel.: 0905/846 618
jdj

hu.rimavskasobota.sk

55. születésnapját ünnepelte
				
Var nus Xavér
A napokban ünnepelte 55. születésnapját Varnus
Xavér világhírű orgonaművész, aki ugyan Budapesten született 1964. április 29-én, de édesanyja
révén régiónkból, Dobócáról származik.
Iskoláit szűkebb pátriájában, Kőbányán végezte.
Zongorázni a Kőbányai Zeneiskolában tanult, az
orgonával való kapcsolata
pedig a Ihász utcai református templomban kezdődött
(ugyanitt készítette később
a Magyar Televízió többrészes komolyzenei műsorát,
Az utókor ítéletét). Budapesten Kistétényi Melindánál és Lehotka Gábornál
tanult, majd Párizsban Pierre
Cochereau-nak, a Notre-Dame orgonistájának növendéke lett; rajta kívül a lipcsei konzervatórium profes�szora, Lorenz Stolzenbach volt a mestere. 1981-ben
Franciaországba, majd Kanadába utazott; itt 1984ben állampolgárságot is szerzett. Több egyetemen
és Faludy Györgytől irodalmat és történelmet tanult.
1977 óta koncertezik; eddigi életében közel háromezer hangversenyt adott. Budapesti zsinagóga-hangversenyeinek alkalmanként több mint háromezer
hallgatójuk van, de ugyanúgy telt házasak párizsi és

Chantal Poullain-Polívková
költészetnapi sanzonestje
Különös este fül- és szemtanúi lehettek mindazon kevesek a Költészet napján április 11-én, akik
ellátogattak Chantal Poullain-Polívková koncertjére. 10 dal, mely
közben megelevenedett egy évtizedek óta Csehországban élő francia
színésznő élete.
Egy színésznőé, aki szokatlanul
mély hanggal született, amit gyerekkorában, valahol Marseille környékén rettenetesen utált, de mára a védjegyévé vált.
Genfben és Angliában tanult, mielőtt Bolek Polívka
új hazát talált neki, Csehországot. Itt él már évtizedek óta, ide köti immár 30 éves fia s egy új nyelv,
amelyet ugyan rosszul beszél, mondja szerényen,
de közben cserfes szája be nem áll, csak mondja és

Játsszon a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Áprilisban is folytatjuk
játékunkat a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal. Akik válaszolnak
a kérdésünkre, s a választ
beküldik valamelyik elérhetőségünkre (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 áprilisi sikerlistája:
1. Anna Todd: Miután
2. Danielle Steel: Múlhatatlan
3. Lorna Byrne: A szív imái
4. Leslie L. Lawrence:
Az üvegpadlós függőhíd kolostora
5. Robin Cook: Génhiba
6. Szabó Péter: Merj! Nevess! Szeress!

angliai koncertjei is. 2007 elején készített, s a Sony
BMG által kiadott CD-felvétele, amelyet a budapesti
Művészetek Palotája új nagyorgonáján készített, egy
év alatt négyszeres platinalemez lett. From Bach to
Star Wars című CD-felvétele
(Sony BMG, 2008) megjelenése hónapjában aranylemez
lett. 2011-ben barátságos orgonacsatára hívta ki az 1970es évek orgona-fenoménját,
a ma is koncertező, akkor
73 esztendős Rhoda Scottot. Egyhetes turnéjuk során
négy magyarországi koncertjükre közel 30 ezer jegy
fogyott el (Dohány utcai zsinagóga, miskolci evangélikus templom, Debreceni Református Nagytemplom,
Papp László Budapest Sportaréna).
Pár évvel ezelőtt Rimaszombatba is ellátogatott, ahol
a református templomban koncertezett nagy sikerrel,
míg két éve és tavaly a losonci zsinagógában adott
teltházas koncertet, ahol tehetséges helyi diákokkal
(Fazekas Bence) lépett fel. Puntigán József felvétele
a 2011-es rimaszombati koncerten készült.

7. Grecsó Krisztián: Vera
8. Robert Galbraith: Halálos fehér
9. Ransom Riggs: Napok térképe
10. Nicholas Sparks: Első látásra

Márciusi kérdésünkre (Április 17-én emlékeztünk halálának századik évfordulójára jeles
festőművészünknek, akit sok-sok szál kötött a
Felvidékhez, s aki festményein és naplójában is
mélységes humanizmussal ábrázolja az emberi
esendőséget és kiszolgáltatottságot) sok helyes
és pár helytelen válasz is érkezett. Természetesen Mednyánszky Lászlóról van szó. Sorsolással 10 eurós könyvutalványt nyert Majoros
Tibor rimaszombati olvasónk.
Áprilisi játékunk: 110 éve, 1909 május 5-én
született a XX. századi magyar irodalom egyik
legjelesebb költője, aki gömöri gyökerekkel is
rendelkezik, s nevét egyik gömöri településünkről eredezteti. Ki ő?
A helyes válaszokat május 10-ig várjuk! Ne feledjék, a könyv mindig értékes ajándék!

mondja. Szerelemről, hazáról, WC-s
nénikről, szemtelen bulvárújságírókról, akiket meg is csúfol Blablabla
című sanzonjában.
A sanzon francia és magyar műfaj, talán ezért is volt szerencsés összehozni a Költészet napját Chantal Poullain-Polívková fellépésével, kár, hogy
csak ilyen kevesen voltunk.
A saját szövegek mellett egy szám
erejéig Jacques Prevert Hulló falevelek című örökzöldje is megszólal,
ahogy Oldřich Kaiser távollétében Štěpán Markovič
szaxofonos társaságában (Jan Kořínek nagybőgős és
Ondřej Kabrna zongorista egészíti ki a kis csapatot)
csehül is sanzonra fakad. S észre sem vesszük, hogy
elrepült két óra.
jdj, fotó: gecse

Percnyi költészet
Csépe Zoltán
Tavasz van, gyönyörű
Azúrkék az ég, zöldül a rét,
megszólalt a rigó, csipog a veréb.
Bárányfelhők szállnak,
van már margaréta.
Megjött a tavasz, gyönyörű,
a zord tél után itt van a derű.
Várjuk a kis fecskét és a gólyát,
kik sorban hozzák
a sok kisbabát.
Bódító május éjszakák,
Fehér akácok, lila orgonák,
Frézia, nárcisz, finom gyöngyvirág
– így hát örülünk
és velünk örül a világ.

Fotó: jdj

Gömöri Hírlap

Pozsonyi kiflivel kedveskedtek
a Pozsonyi Kiflinek

Ennivaló történelem címmel a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás mutatkozott be április 12-én a rimaszombati közönségnek, amely az est végén meg
is kóstolhatta a dióval és mákkal töltött pozsonyi
kiflit. A Pósa Lajos Társaság által szervezett Légy
Lámpás előadás-sorozat legutóbbi előadásán Korpás Árpád idegenvezető, a Pozsonyi Kifli Polgári
Társulás alelnöke adott ízelítőt a szlovák fővárosban működő civil szervezet életéből.
A Csillagház konferenciatermében Pósa Judit, a Pósa
Lajos Társaság elnöke üdvözölte a jelenlevőket, ezt
követően Korpás Árpád vetített képes előadásában
előbb a Pozsonyi Kifli egyre bővülő tevékenységét,
majd Pozsony múltját és a város magyar vonatkozásait mutatta be. Elmondta, hogy a társulás nem egészen tíz éve alakult meg, főként azért, hogy a „múlt
ne maradjon csak múlt” – vagyis,
hogy felidézhessék a koronázóváros dicső múltját, de történetének
árnyoldalait és szomorú epizódjait
is. Tevékenységüket a magyar mellett szlovák és német nyelven is kifejtik. Fenntartói a három nyelven
elérhető www.pozsonyikifli.sk, a
www.bratislavskerozky.sk, valamint a www.pressburgerkipferl.
sk című várostörténeti portálnak,
amely a leglátogatottabb ilyen tematikájú webes felület Pozsonyban. Többnyelvű kiadványokban
mutatják be a pozsonyi péksütemény receptjét, illetve magának a
társulásnak a tevékenységét, amely épp a híres bejgliről kapta a nevét. Küldetésüknek tekintik a város
kulturális emlékeinek és történelmi értékeinek szemléltetését. Ebből a célból magyar és szlovák nyelvű
tematikus városnéző sétákat tartanak, melyek iránt
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik – mesélte Korpás Árpád. Idén februárban az egyik ilyen sétán a száz
évvel ezelőtti, 1919-es pozsonyi sortűzről is megemlékeztek. A véres szerda eseményeit a tervek szerint
egy kültéri pop-up kiállítás keretében is bemutatnák.
Hasonló köztéri tárlatot szenteltek már Batka János
levéltárosnak és Fadrusz János szobrászművésznek

Felvidéki Irodalmi Karaván járt a kárpátaljai Tégláson, amelynek Hodossy Gyula és Nagy Erika
mellett tagja volt a rimaszombati Juhász Katalin
is, akik Munkács és Ungvár tanintézetének meglátogatása után író-olvasó találkozót abszolváltak az
Ungvári Járási Központi Könyvtárban (Téglás),
ahol a házigazdák nevében Károly Erika, a fogadó
intézmény könyvtárosa és Szabó Tibor, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet közgyűjtemény
vezetője köszöntötte a vendégeket, míg a kedélyes
találkozót Dupka György író moderálta.
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Május a szerelem, a lakodalmak ideje is.
A Városi Hivatal munkatársa, Menyhárt
Friderika is a napokban esküdött örök hűséget párjának, Gyurcsík Péternek. Munkatársunk, Danyi Zoltán az alábbi verssel
kedveskedett az ifjú párnak.

Danyi Zoltán
üzenet az égből

is. A Pozsonyi Kifli PT komoly kiadói tevékenységet is kifejt. Pozsonyi mesék címmel indított sorozata a városhoz kötődő történelmi személyiségekről
(Kempelen Farkas, Bartók Béla, Lechner Ödön, Széchenyi István, Batka János) írt történetekkel szólítja
meg nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is.
A sorozat két legújabb, magyar
nyelvű darabja: a Pozsonyi zsidó
mesék Viera Kamenická tollából
(Csanda Gábor fordításában), valamint a Fadrusz című mesekönyv,
amelyet Forgács Péter író és Szabó
Réka illusztrátor jegyez. A társulás
minden évben háromnyelvű naptárral jelentkezik, amelyet értékes,
javarészt korábban nem közreadott
fotóanyagból állít össze. Évről
évre külön standdal vannak jelen
a pozsonyi adventi vásárban is.
Tevékenységüket egyre szélesebb
körben elismerik, amit az is jelez,
hogy eddigi munkájukat a pozsonyi főpolgármester
díjával, valamint a szlovákiai magyar helytörténészek
Pro Pátria Honismereti Szövetsége Pátria-díjával és
legutóbb a Pozsonyi Áfonya – Július Satinský-díjjal
jutalmazták. Korpás Árpád, a társulás alelnöke előadásának második felében egy virtuális városvezetést
tartott a rimaszombati közönségnek, majd közölte,
hogy mindenkit szívesen vár akár egy közös pozsonyi
barangolásra is. Az est végén pedig mindenki megkóstolhatta a pozsonyi kiflit, amelyet a Pósa Lajos
Társaság női tagjai sütöttek külön erre az alkalomra.
Kép és szöveg: Virsinszky Tamás (www.ma7.sk)

Két új gömöri szlovák nyelvű kötet is megjelent
a napokban. Marta Hlušíková Áprilisi szakáll
és más megfricskázott versek című, legkisebbeknek szánt kötetét a Slovart Kiadó gondozta, s
Eva Šimonová illusztrálta. Teljesen más műfajban
jelentkezett Marián Kluvanec, vagyis Mark E.
Pocha, aki Ők című csehszlovák horrorjában a
délcsehországi Branisovi erdőbe viszi el az olvasót, vagyis rimaszombati bankárokat, akik a soksok hivatalban eltöltött óra után némi kikapcsolódásra vágynak…

üzenet az égből, üdvözlégy Frederika,
menyegződnek napja elérkezett,
frigy lett a szerelem, melyben e földön
szent köteléked Péteré, a vőlegényedé,
házasélet, örök ígéret, egy lépés előre,
tiszta fehérben, csillogásban szép vagy,
kéz a kézben, jóban rosszban viruló élet,
kristályban az van írva, hogy szív a szívben
míg élek, ott marad, ezer évre tervezel,
a virágok színében változó sok gyönyör,
közepében te vagy a szép remény egyike,
és ha tiszteled férjedet, megmarad minden
úgy, ahogy szeretnéd és legyen kék az ég
feletted, akkor is, ha békéd valami megzavarja,
de te ne feledd, gyógyulni csak úgy lehet,
ha melléd állít valakit az élet, szerető férjedet!
üzenet az égből, üdvözlégy Péter,
menyasszonyod Frederika azt mondta az imént,
hogy szíve vágya te vagy, mint vőlegény és férj,
becsülete az asszonynak, férjura, ki szereti
asszonyát tiszta erénnyel, szívvel-elmével,
mi több erejével, úgy mint önmagát jóban,
rosszban,
a Rima folyóban, ha egy vízcsepp csobban,
nem fáj,
de ha kiszáradna egy folyó, nagy kárt okozna,
szerelemben mindig mosolyog a csoda, mint
feleséged Frederika, becsüld nagyra Őt s
magad,
te kérted Istened, hogy adjon neked feleséget,
olyat ki szeret és tisztel, így lettél szerencsés
s így járhatsz oly úton tovább, mely vigadalom,
és ha álmodod megint a jövőt, ne légy szomorú,
erős oltalom a szerelem, ha párban járnak azok,
kikben a házas élet mindennél nagyobb,
fontosabb!

*Az ifjú pár fotója címlapunkon látható.

A téli szünet
után újra megnyitotta kapuit
a
látogatók
előtt a Tolnay
Klári Emlékház Mohorán.
A színművésznő művészi
hagyatékának
gondozását és
népszerűsítését végző egyesület színházi varázslattal fűszerezett különleges kiállítással kezdte meg a huszadik
évadot, ahol a színházi előadás egyik leglátványosabb elemét, a jelmezeket és művészi jelmezterveket tárják a közönség elé. A kiállítás anyagában Schäffer Judit, Mialkovszky Erzsi, Kemenes
Fanny, Vágó Nelli, Piros Sándor, Jánoskúti Márta, és B. Nagy János alkotásaival találkozhatunk.
Az emlékház megnyitóján neves színművészek,
így Vándor Éva, Balogh Erika, Tolnai Klára, Pásztor Erzsi és Bajza Viktória vallottak a megnyitón
Tolnay Kláriról, s a színházi kulisszák világáról a
jelmezek tükrében.
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V. Medvesalji Majális, Hazajáró túra
Egyházasbást-Felvidék – május 4-5.
Egyházasbástban a május nem
mehet el majális nélkül, ugyanis május első hétvégéjén (május
4-5.) kerül megrendezésre az V.
Medvesalji Majális. A helyszín a
megszokott Hősök tere a kultúrház előtt.
A Medvesalja Ifjúsági Csoport által
szervezett szombati program a szokásos bográcsfőző versennyel indul.
A nap folyamán medvesalji, valamint nógrádi fellépők műsorai színesítik a napot.
Fellép többek között Kovács-Benko Fruzsina Borbála, aki a Fölszállott a páva
műsorból lehet ismerős, de a fiatalokból álló EndORFin együttes is koncertezik.
Az egész napos program során teret kapnak a kézművesek és őstermelők is,
illetve a gyerekek kézműves foglalkozásokon és más családi programokon is
részt vehetnek. Első ízben kerül sor a környékbeli fiatal tehetségek kiállítására
is, ahol a Medvesaljával kapcsolatos fotópályázatok képeivel, valamint Kovács
Veronika és Franciska rajzaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A főzőverseny után szabadtéri koncertekkel folytatják a napot. Először a rockereké lesz a
főszerep, az ajnácskői Ramses együttes koncertjét hallhatjak, majd az est közeledtével a salgótarjáni Mr. Sam Band szórakoztatja a közönséget.
Május 5-én a Hazajáró túrával fejezik be a hétvégét, melyet a Medvesalja Polgári Társulás szervez. Érkezik a Hazajáró című műsor két főszereplője, Kenyeres
Oszkár és Jakab Sándor is. A túra során megismerhetik a tavaly felújított Mogyorós-kutat, ahol Felvidék első feredőépítő kalákáját tartották. A tervek szerint
a túrázók beveszik a Medves csodálatos magosát és fennsíkját is.
További információk: https://www.facebook.com/events/287839738590027/

Június 07-08:

Május 09.:
Döbrentey
Ildikó és
Öt nagy élő koncerttel
idén is JúniusFeszt Levente Péter a Légy
Lámpás! vendégei

A Pósa Lajos Társaság
szervezésében
május kilencedikén, csütörtökön, 17.30
órai kezdettel a Csillagházban (Daxner u. 36.) kerül sor a Légy Lámpás előadás-sorozatának következő
előadására (2. évad 4. rész).
Döbrentey Ildikó és Levente Péter
lelkiderű-gyakorlatot tart Minek a
nő? Minek a férfi? Minek a házasság?
Minek a család? Minek a nemzet?
Minek az ünnep? címmel. Az előadást követően dedikálással egybekötött könyvvásárt tartanak.

Május 06.:
Lovagias ügy Koltai Róberttel

A 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 még kaphatók.

Május 08.:
Hanván felavatják Mács József
és Tóth Elemér szobrát

Juhász István, az Agrárius Kft. vezetője és tulajdonosai, valamint a társszervező Hanvai
Református Egyházközség május 8-án, szerdán
11.00 órai kezdettel tartja a két gömöri alkotó,
Mács József író és Tóth Elemér költő tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezést, amelyen
leleplezik a két irodalmár mellszobrát.
Az ünnepség a hanvai református templomban
kezdődik, majd azt követően Gömör első kulturális cukrászdája-kávézója udvarán kerül sor
a mellszobrok leleplezésére. Igét hirdet Nagy
Ákos Róbert esperes.
Az alkotók munkásságát Mezey Katalin, a
Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának elnöke méltatja. Ünnepi beszédet mond Mihályi Molnár László költő-publicista, B. Kovács István gömörológus-főszerkesztő, Duray Miklós, a
Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, közíró és Hencz Péter, Bátka
község polgármestere.
A műsorban fellépnek: Balázs István előadóművész, Koncz Károly György
előadóművész, Páko Mária és tanítványai, a hanvai vegyeskórus, Ferencz
Veronika, Bartók Beáta énekművész és László Éva orgonaművész.

Május 18.:

Múzeumok világnapja és Maduar-koncert

Rimaszombatban sem feledkeznek el a Múzeumok világnapjáról. Május 18-án több új kiálltással és rendezvénnyel
várja a látogatókat a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum és a Füleki Vármúzeum is. Az egyik rimaszombati
kiállítás a Maduar együttes eddig eltelt 20 esztendejét veszi
számba, s a rimaszombati szabadtéri színpadon aznap este
meghallgathatják az együttes legszebb dalait is. A koncert
20.00 órakor kezdődik, jegyek elővételben 7 eurós áron (a
Városi Művelődési Központban) illetve a helyszínen 10
euóért kaphatók. A koncert vendége Ivanna Bagová lesz.

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).
Hirdetés:
Eladók brojlercsirkék cca. 2,5 kg-os
súlyban a vecseklői farmon. Ára 1,65
€/kg.
Tel.: 0915/650 861		
GH-34/19

GH-37/19
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Lovagias ügy Koltai Róberttel Rimaszombatban

Május hatodikán a rimaszombati
közönség is láthatja a salgótarjáni
Zenthe Ferenc Színház Lovagias
ügy című előadását. Koltai Róberttel, a zenés komédia főszereplőjével
a salgótarjáni bemutató utáni fogadáson találkoztunk, töltöttkáposzta-evés után, némi baráti dalolászás
előtt. A háttérben az előadás zenei
közreműködője, Darvas Ferenc
zongoraművész melegített, így nem
is volt könnyű hajnali fél egykor a
sok-sok szófoszlányból összerakni
ezt a beszélgetést, amelyből megtudjuk, mit is hozott Koltai Róbertnek
ez az első 75 év.

Amikor elolvastam az életrajzi
könyvét, amely nemrég jelent meg
Sose halok meg? Az első 75 év címmel, két, illetve három dolgot hiányoltam belőle. Először is a színházi
szerepei listájáról Forgách András
Vitellius című darabját, amelynek
a címszerepét játszotta Pécsett a
kilencvenes évek elején, a könyvhöz
készült youtube-csatornáról pedig
Márai Sándor Halotti beszéd című
költeményét, amely talán először az
Ön előadásában hangzott fel 1989
után. Másodsorban pedig mérhetetlenül csalódottan vettem tudomásul, hogy Ön nem Kossuth-díjas.
Látja, ez annak a következménye,
hogy ez a lista csak kiemel egyes alakításokat, s nem törekedtünk Gaál Ildikóval a teljességre. Pedig a Vitelliusra
nagyon büszke vagyok, s ugyancsak
fontosnak tartom az életemben. Sok jó
kritikát írtak róla, Márton László írása
az egyik legszebb, amit egyáltalán rólam írtak. Ami pedig a Kossuth-díjat
illeti, nem ez az élet végeredménye,
hogy Kossuth-díjat adnak-e vagy sem,
attól nem lesz jobb vagy rosszabb egy
színész. Ennek inkább politikai oka
van, az embert politikailag betagozzák
valahová, s akkor már a másik oldal
ellenségként kezeli.
Ezt én egyfajta magyar betegségként kezelem, Szlovákiában sose
éreztem egy díj kapcsán, hogy a kitüntetett melyik párt tagja.
Az a vicces vagy inkább szomorú eb-

A világ legjobb dolga játszani egy
olyan szerepet, amit ennyire szeret a
közönség, s már rég belülről, a sejtjeinkből jön minden egyes mondat,
minden egyes mozdulat. Fantasztikus
a közönség szeretete, amit előadásonként megtapasztalunk. S néha bizony
már improvizálnunk is kell, mert keveset játsszuk, s olykor-olykor eltávolodik a szöveg.

ben, hogy én sose voltam politikai párt
tagja, s nem engedtem magam kisajátítani soha.
A könyvében leírja, hogy Pártos
Géza osztályában elsősorban a nők
domináltak, Önnel együtt végzett
például Molnár Piroska és Venczel
Vera, s a három fiúnak Zsámbéki
Gábor külön vizsgaelőadást rendezett, hogy mentse valahogy a helyzetet.
Ez így volt, s ki gondolta volna akkor,
hogy Pinter A gondnok című előadása
meghatározó lesz az életemben.
Akkoriban még szinte kötelező volt
a főiskola elvégzése után vidékre
szerződni, de nem hiszem, hogy Kaposvár lett volna álmai netovábbja.
A bemutató utáni fogadáson is elmondtam, hogy annak idején NB 3-as
társulatból sikerült legendás együttest
összekovácsolni, s nagyon hiszem,
hogy ez a salgótarjániaknak is sikerül
majd.
Kialakult egy szerepkör, a csetlő-botló kisemberé, amely annyira
meghatározóvá vált az életében.
Legyen az Schneider Mátyás, Virág úr vagy akár Tódorka Mihály
A nagymamában Törőcsik Mari
partnereként. Mintha a jóisten is Kabos Gyula utódjának tekintette volna.
Ez alkati kérdés, s most említhetném
nagybátyámat, Gyuszi bácsit, a vállfást, akit később első mozifilmemben,
a Sose halunk meg-ben örökítettem
meg. Ez a Gyuszi bácsi 15 évesen egy
alkalommal elvitt magával a Sátoraljaújhely–Ózd–Sárospatak vállfaárusí-

tó körútjára, hadd tanuljon a gyerek.
Az ő történetét írtuk meg Nógrádi
Gáborral, ahogy a Szamba pedig a
kaposvári éveket, s a tragikusan korán elment egykori osztálytársamnak,
Kiss Istvánnak állítunk emléket. De
ha látta, szinte az összes filmem a
gyerekkori-kamaszkori élményeimet
dolgozza fel, amelyeket kissé kiszíneztem. De hangsúlyozom, mindig a
történetek voltak fontosak.
Nemrég halt meg Andy Vajna producer, aki a Miniszter félrelép című,
Kern Andrással közös filmjüket is
finanszírozta. Milyen emlékeket
őriz róla.
Nagyon jelentős szakembernek tartom, aki tudott valamit a filmgyártásról, s főleg annak értékesítéséről. Már
láthatjuk a magyar filmgyártásban is
az első eredményeket, amit jórészt
neki köszönhetünk.
Most olvastam, hogy a rendszerváltás utáni 30 legnézettebb film listáján hat filmje is szerepel.
Komolyan mondja? Ezt nagy örömmel hallom. Úgy látszik, még sincs
igazuk teljesen azoknak, akik a díjakat
osztogatják.
Színházigazgatói ambíciói nem voltak? Emlegették, hogy a József Attila Színházban Léner Péter Önben
is gondolkodott, mint leendő utódjában.
Voltam ott művészeti vezető is egy
ideig, ott készült a Miniszter félrelép
színpadi előadása, s ma is játszom a
Balfácánt vacsorára című előadásban.
De előbb lemondtam a művészeti
vezetői posztról, mint ahogy Péter elment nyugdíjba.
S hogyan került Salgótarjánba?
Meghívtak a Képzelt beteg címszerepére, s mivel nem tartozom társulathoz, elvállaltam. Ki gondolta volna a
bemutatón, hogy már túl vagyunk az
ötvenedik előadáson. Ennél régebben talán csak a Balfácánt vacsorára
című előadásban játszom a budapesti József Attila Színházban, amelyet
húsz éve mutattunk be, s már túl van
a 400. előadáson.
S milyen egy szerepet húsz évig életben tartani?

De gondolom, Önnek ez nem jelent
gondot.
Nekem nem, a kollégáknak inkább,
akiknek a végszóra kell figyelniük.
S a Lovagias ügy, Hunyady Sándor
darabja hogy került a képbe?
Verebes István készített belőle pár éve
egy átiratot a Karinthy Színház számára, amelyet ő maga rendezett meg,
s Virág úr szerepét Bajor Imre játszotta. Most a salgótarjáni társulat kért fel
erre a szerepre, s örömmel vállaltam.
S bár csak most volt a bemutatója,
ahogy hallom, már közel ötven helyen
vették meg az előadást, s nemcsak
Magyarországon, de a határon túl is.
S mennyire hálás vagy hálátlan
szerep eljátszani egy úgymond híres színész jeles szerepét, gondolok
most itt például konkrétan Kabos
Gyulára. Gondol a próbák során a
nagy elődre?
Szerencsémre, sok nagy színész egykori szerepét játszhattam el, így például Páger Antal vagy Latinovits egyegy híres szerepébe is belebújtam, de
sose arra gondoltam, hogy ők hogyan
oldották meg az adott figurát, hanem
nekem kell a szerepben magamat
megtalálnom. S mindig a közönséggel
való találkozáskor derül ki, hogy sikerült-e vagy sem.
Amikor A gondnokot bemutatták,
arról álmodozott, hogy még egyszer
megtalálja a szerep, ami sikerült is
sok évvel később Veszprémben. Sok
színész viszont azt mondja, nem
szereti a szerepálmokat, mert azok
többnyire nem sülnek el úgy, ahogy
azt megálmodták.
Nincs erre recept, van, ami bejön, s
van, ami kevésbé.
A Lovagias ügy bemutatója után mi
következik?
Hú, nem gondolkodom ennyire előre,
hisz 75 évesen 15 előadásban játszom
jelenleg is. József Attila Színház, Katona József Színház, önálló estek tömkelege, két előadás Salgótarjánban,
szóval van munkám bőven.
Juhász Dósa János,
a salgótarjáni Zenthe Ferenc
Színház felvételei
Jegyek az előadásra korlátozott számban még kaphatók a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.

hu.rimavskasobota.sk
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Megnyerte a lírai színpadok versenyét a bátkai Huncutkák
Szombaton este az ünnepélyes díjkiosztással véget ért a XXVIII. Tompa Mihály Országos Szavalóverseny, amelyen rekordszámú, több mint 300 versenyző
vett részt. A gömöri versenyzők közül a legnagyobb sikert a VII. kategóriában (lírai színpadok) induló bátkai Huncutkák érte el, amely megnyerte a versenyt.
A III. kategória prózamondói között induló Lukács Lídia, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola diákja a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott
fel. A verseny mellett számtalan kísérőprogram is várta a versenyzőket a felkészítőket és a külsős érdeklődőket egyaránt, zsúfolt házat vonzott a komáromi
Jókai Színház A padlás című musicalje. A versenyre lapunk következő számában még visszatérünk.
Virsinszky Tamás, Pósa Homoly Erzsébet és Gecse Attila képriportja

Rózsahegyen
győztünk, már csak
négy pont a hátrányunk

Fotó: gecse
Amíg a podbrezovái fakó ellen idehaza csak egy pontot sikerült szerezni
(a rimaszombatiak gólját Hrnčiar szerezte), addig a listavezető rózsahegyi
fakó otthonában – amely az előző fordulóban 7:1 arányban elgázolta a
fülekieket –, sikerült megtréfálni a hazaiakat, s Jankovič és Kuridze góljaival elhozta a három pontot s ezzel négy pontra felzárkózott a rózsahegyiek mögé a táblázaton. Az MŠK a 22. fordulóban május 4-én, szombaton
17.00 órától a turócszentmártoniakat fogadja.

