A hónap fotója

Sárgában a világ – Kovács Roland felvétele
Városdíjasok: Henrieta Hrinková és...
...Ondrej Trocha

Zsúfolt ház előtt mutatkozott be városunkban a salgótarjáni Zenthe Ferenc
Színház, amely a Lovagias ügy című
vígjátékot hozta el a főszerepben Koltai
Róberttel.

Lányos háznál nincs május májusfa nélkül. De szinte minden településen felállították a község közös májusfáját. Így
tettek Détérben is.

Polgármesteri díjak:
Marta Belková, Jolana Kalianková és Kálmán László

Május nyolcadikán Tompa Mihály falujában, Hanván szobrot kapott a régió két krónikás írója, Tóth Elemér és
Mács József is.
Beszámolónkat lapunk 6. oldalán olvashatják.

Április 30-án, a Nemzetközi Jazz
Napon adták át a hazai dzsesszvilág elismeréseit, az Esprit-díjakat
Pozsonyban, az Aréna Színházban.
Az idei fődíjat The Quest című albumáért a rimaszombati származású Várady
Andreas gitáros-zeneszerző kapta.

Május 3-án és 4-én került sor az idei Városnapokra,
amely színes programmal és hamisítatlan vásári hangulattal, valamint szeszélyes időjárással várta a rimaszombatiakat és a városba látogatókat. Idén is átadták a
Városdíjakat és a polgármesteri elismeréseket. A Városdíjat a képviselő-testület döntése alapján Ondrej Trocha
antifasiszta ellenálló és Henrieta Hrinková, az 1989-es
bársonyos forradalom aktív résztvevője kapta, míg polgármesteri díjat vehetett át Kálmán László szülészorvos-cserkésztiszt, Jolana Kalianková, a helyi nyugdíjasklub elnöke és Marta Belková egészségügyi nővér.

Május 25-én, szombaton Európa-parlamenti választások lesznek Szlovákiában, 07.00 és 22.00 óra között adhatjuk le szavazatainkat!
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Városnapok 2019

Rigó László - alpolgármester

Boris Németh kiállitása a Városi Galériában

Bár nem sütött háborítatlanul a nap, kellemes hangulat, sok-sok érdeklődő és vásározó
várta azokat, akik ellátogattak az idei Városnapokra.
A Fő téren Šimko József polgármester és Rigó László alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, akik hangsúlyozták, ünnepelni, de egyúttal emlékezni is jöttek régmúlt és kevésbé régmúlt időkre. Mindketten kiemelték Károly Róbert okiratát, amellyel engedélyezte a
szombati vásárnapokat Rimaszombatban, amely a város nevében is fennmaradt. Šimko József
polgármester külön felhívta a figyelmet arra, hogy május elején emlékezünk a második világháború befejezésének 74. évfordulójára is. Az elmúlt évek az építkezés jegyében zajlottak
– hangsúlyozták mindketten, s a polgármester reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi képviselő-testülettel is megtalálja a közös hangot, s folytatódhat a város építése. Az ünnepi megnyitót
követően a szabadtéri színpad előbb a helyi óvodásoké, iskolásoké és kulturális intézményeké volt, majd tánc workshopot tartottak Miroslav „Bruise” Žilka vezetésével. Őket a Veselí
starci szlovák néptáncegyüttes, a magyarországi Fláre Beás magyarországi roma zenekar és
az Old School Brothers tánccsoport követte, s az első napot a Peter Bič Project zenekar fellépése zárta. Másnap a Fő tér elsősorban a gyerekeké volt, bűvészek, animátorok várták őket,
de volt arcfestés, „funny fotók”, mesefigurák, lufihajtogató és még sok más izgalmas attrakció. A Városi Galériában nyílt meg Boris Németh fotóművész tárlata, a Ganevia Galériában
Kiss E. Károly tárlata várta az érdeklődőket, míg a Városi Képviselő-testület ünnepi ülésén
a testvérvárosok képviselőinek részvétele mellett átadták a Városdíjakat és a polgármesteri
elismeréseket.
Fotó: amb és gecse
Első alkalommal rendezett futóversenyt a Bike & Run
team klub a rimaszombati Városkertben. A kellemes
időben sokan próbálták ki magukat, s az 5 km-es távon
a férfiaknál Ján Vetrák végzett az első helyen 17:51
perces idővel, míg a nőknél Lucia Gondášová végzett
az első helyen 23:43 perces idővel. A 10 km-es távon a
férfiaknál Rastislav Kriško érte el elsőként a célszalagot 38:49-es idővel, míg a nőknél Jana Martinská volt
a leggyorsabb 40:41 perces eredménnyel. Fotó: gecse

A SMER-SD, a MostHíd és Rimaszombat városa idén is megrendezte
a május elsejei majálist.

Lapszélre

„Az égre írj, ha minden összetört!”

1909 május 5-én, vagyis 110 éve született Budapesten
Glatter Miklós, aki 20 évvel később felvette a Radnóti nevet. Sok más kortársával együtt 1944-ben őt is
megölték. Magyarok ölték meg. Fráter Zoltán most
megjelent esszékötetében egymás mellé állítja a költő
és Jézus kálváriáját.
Emlékszem, amikor egyetemista lettem Budapesten a kilencvenes évek elején, nem volt túl ildomos kiejteni a nevét. Ahogy József Attiláét sem. Voltak, akik mindkettőt
büdös kommunistának nevezték, Radnóti esetében ezt
megtetézték zsidó származásával is. Jöttek a wassalbertek, a nyírőjózsefek. Ahogy Ferdinandy György szokta
mondani, ez utóbbi legalább jól írt. Radnóti sosem tagadta le zsidó származását, de eszmélése óta magyarnak
tartotta magát. Hisz magyarul írt. „Mi a magyar? Olvassátok Aranyt és Petrovicsot. Megtudjátok. És írjatok
magyarul, becsületesen, azok magyar művek lesznek.
De, – teszem hozzá dühösen, – aki túl sokat beszél arról,
hogy mi a magyar, a helyett, hogy alkotna, azt szájon kell
vágni, hogy kiesik mind a harminckét foga.” Ha végignézünk mai megélhetési magyarjainkon, s Radnóti szellemében cselekednénk, nagyon sok fogatlan politikussal
és egyéb véglénnyel találkoznánk szűkebb tájainkon is.
Nem sok olyan magyar költő van, talán Petőfi és Ady,
akiknek a költészete annyira összeforrt az életével, mint
Radnótié. Elég végigolvasnunk a verseit, s összerakhatjuk az életrajzát. Egész életében vádolta önmagát anyja
és ikertestvére megöléséért. Ahogy később vádolja önmagát Babits megbántásáért is. Csakúgy, mint József
Attila.
Apja, Glatter Jakab tájainkról, Nemesradnótból származott el. Ma Radnótinak szobra áll Radnótban, apjának
emléktáblája Rimaszécsen. De olvassuk-e vajon, s hallgatunk-e rá, aki versei révén Jézushoz hasonlóan a saját
halálával próbált „megváltani” bennünket.
S most ide idézem a Majális című költeménye egészét:
A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.
Egy lányka térdrehull, lemezt cserél,
a háta barna, lába még fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.
Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.

Civil aktivisták kezdeményezésére a rossz idő ellenére
is több százan tüntettek Pozsonyban, s az ún. himnusztörvény módosítását követelték. Erdélyi Júlia felvétele

Életének 84. évében elhunyt a kassai Thália Színház egyik alapító tagja, Várady Szabó Rózsi színművész.
1935 június 4-én született Magyarbélen, s 1956-tól az Állami Faluszínház, majd a komáromi Magyar Területi Színház színművésze lett.
1969-ben követte férjét, Várady Bélát Kassára, s 1989-es nyugdíjazásáig a kassai társulat alkalmazottja volt. 1973-ban elnyerte a Szlovák Irodalmi Alap nívódíját s a legjobb női alakítás díját is. Többtucatnyi hangjátékban, s néhány szlovák és magyar filmben is szerepelt.
A salemi boszorkányok); Smeraldina (Carlo Goldoni: Két úr szolgája); Leni (Jean Paul Sartre: Altona foglyai); Lady Bracknell (Oscar Wilde: Hazudj igazat); Eljátszotta Reginát (Tamási Áron: Énekes madár), Liberát (Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté), Szalaynét (Bartha Lajos: Szerelem), Ilmát (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde), Tótnét (Örkény István:
Tóték), Fjokla Ivanovnát (Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Leánynéző), Bódognét (Szakonyi
Károly: Adáshiba), s jutalomjátékaként az Anyát Karel Čapek Az anya című drámájában.

Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.
Nem véletlenül. Szélsőjobboldali eszmék gyülekeznek
szerte Európában. „Költő vagyok, ki csak máglyára jó”
– írja egy másik versében. „Radnóti ez. Markán ragad a
vaszománc. //kezében kalapács, de ajkán asszonánc” –
ezt egyik munkaszolgálatos társa írja róla.
Jézus és Radnóti. Az utóéletük is kísértetiesen hasonló.
Számtalanszor (el)koptatjuk e két nevet, s Pilátushoz hasonlóan mossuk kezeinket, s a gyilkosaikkal parolázunk.
„Mert annyit érek én,// amennyit ér a szó a versemben”
– de vajon olvasunk-e még ma verseket?
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap
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Támogatták a sport- és kulturális egyesületeket,
s letörték a polgármesteri vétókat

A késő esti órákba nyúlt a rimaszombati Városi Képviselő-testület áprilisi ülése, amely meghallgatta a Városi rendőrség éves
jelentését, döntött az első félévre
a sport- és kulturális egyesületeknek nyújtandó támogatásokról, s
öt esetben is letörte Šimko József
polgármester vétóját.

82 900 eurót osztottak szét a sportés kulturális egyesületeknek, ebből 50 ezret a sportklubok kaptak.
Figei Tibor képviselő, a javaslat
egyik előterjesztője egyúttal jelezte, új elosztási módot dolgoztak ki,
amelyről májusban tárgyalhat majd
a testület. Az új javaslat figyelembe
veszi egyes klubok eredményeit is.

Mivel már most is ez alapján szerettek volna dönteni, előfordult, hogy
egyes klubok többet kaptak volna,
mint amennyit kérvényeztek.
Öt polgármesteri vétót is letörtek a
képviselők, köztük az ipari parkkal
kapcsolatos polgármesteri vétót,
amíg Šimko József az egykori ZŤS
területén kialakított ipari parkban
gondolkodott, addig a Merjünk
gyorsítani Klub képviselői a nyustyai út menti területet szemelték
ki a leendő ipari park területének.
A 13 képviselő nem fogadta el
a városi lapok alapító okiratával
kapcsolatos ellenérveket sem, s újfent, változtatás nélkül elfogadta az
eredeti javaslatot, de továbbra sem
alakította meg az új szerkesztőbi-

zottságot. Ahogy nem hallgatták
meg Csirmaz Miklós városi főellenőrt sem, aki számos ellentmondást
talált az új tárgyalási renddel kapcsolatban, s újfent elfogadták azt
az etikai kódexszel együtt, amely a
polgármester szerint teljesen fölösleges. Hosszas vita alakult ki újfent
az Iskola utcai egykori kollégiummal kapcsolatban is, de a 13 képviselő itt is letörte a polgármesteri
vétót.
Berecz Péter, a Városi rendőrség
vezetője beszámolt a tavalyi tevékenységükről, megtudhattuk, hogy
a városi kamerarendszer jelenleg 32
forgó-, s 12 statikus kamerából áll,
s tavaly 92 kóbor kutyát fogtak be,
amelyeknek többsége Füleken ka-

Ötödik alkalommal rendezték meg május 5-én a kerékpározók Tavaszi Nagydíját, amely Feledről indult, s a versenyzők itt értek célba
is. A profik mellett a családok számára is remek kikapcsolódási lehetőséget biztosított a verseny, amelyen családjával együtt rajthoz állt
Roman Vaľo rimaszombati városi képviselő is. A 90 kilométeres
távot leggyorsabban Štefan Nôta tette meg talmácsi színekben, aki 2
óra 9 perc alatt teljesítette a távot a szakadó esőben. A második helyen Stanislav Béreš, a harmadik helyen Nagy Tamás végzett. A rimaszombati CK klub versenyzői közül a 18 év alattiak mezőnyében
Michal Šiminský győzött, aki Palocsányi Ádámot előzte meg. A 1929 évesek mezőnyében Stanislav Stupár bronzérmes lett.
A Városi Művelődési Központ Ganevia Galéria kiállítótermében május végéig
hétköznapokon 8.00 és 16.00 óra között tekinthetők meg Kiss E. Károly képei.
Az ágcsernyői származású képzőművész grafikusnak tanult Kassán, majd Löffler
Béla akadémiai szobrászművész hatására kezdett el festeni. Alkotásai nem ismeretlenek a rimaszombatiak előtt, hiszen itt élt (felesége Nagyferenc Sarolta), s nem
egy alkalommal gyönyörködhettünk képeiben. A kiállítással a közelmúltban elhunyt festőre emlékeznek.
Felemás eredményekkel folytatta bajnoki szereplését az MŠK III.
ligás futballcsapata. Május elsején Fülekre látogattak, ahol az előrehozott 29. forduló mérkőzését bonyolították le, s a ahol a füleki
csapat mellett 890 néző is várta Bari Jenő védenceit. A mérkőzést
Urbancsok Erik találatával a hazaiak nyerték 1:0 arányban. Ezt követően a 22. fordulóban hazai pályán 3:2 vezetés után 5:3 arányban
kikapott a turócszentmártoniaktól, s bár a vendégek játékosa, Patrik Palenčár két öngóllal is megajándékozta a rimaszombatiakat, a
vendégek így is elvitték a három pontot. Május nyolcadikán az előrehozott 30. fordulóban a csacaiak ellen Köböl Máté és Kuridze góljaival 2:0 arányban győztek az utolsó csacaiak ellen, majd a Zsarnóca otthonából is elhozták a 3 pontot, mégpedig Lupták és Hrnčiar találataival. A batyiak 50 ponttal az 58 pontos
rózsahegyi fakó mögött a második helyen állnak. Legközelebb május 19-én, szombaton 17.00 órától a
liptóselmecieket fogadják, majd egy héttel később a kálnóiak otthonába látogatnak. Fotó: Gecse Attila

Fekete krónika

Ittasan ült a volán mögé egy 57 éves férfi
május 5-én Feleden, s egy családi ház kerítésének vágódott a gépkocsijával.

Százezer
eurót
meghaladó kárt
okozott
Rimaszombatban,
Tamásfalán egy
dohánygyártó
cégben a május
elsején
délután
keletkezett
tűz.
A tűzoltóknak néhány órán belül sikerült megfékezniük a lángokat.
Leégett az épület teteje, a raktár, megsemmisült az
ott található dohányáru, továbbá két gépkocsi is kiégett. A lángok egy szomszédos családi házra is átterjedtek, de nem sérült meg senki. Az oltásban 38
hivatásos és 8 önkéntes tűzoltó vett részt.

pott elhelyezést. Berecz azt is jelezte, hogy jövőre kerekékpáros járőrszolgálatot szeretne működtetni a
nyári turistaidényben Kurincon.
Az ülés utolsó negyedében a nyilvános közbeszerzések ütemtervének, valamint a paszportizációk
kidolgozásával foglalkoztak a városatyák. Roman Vaľo 11 olyan projektet is bemutatott, amelyre a városnak érdemes pályáznia, majd azt
is bejelentette, hogy május 25-én,
az európai parlamenti választással
egyidőben újabb felmérést végeznek, amely során négy kérdést tesznek fel a város polgárainak a város
költségvetésével kapcsolatban.
jdj

Az elmúlt napok
margójára HELYETT
A városi lapok elmúlt három
számában nem jelent meg
Az elmúlt napok margójára
című rovat. Észrevették ezt az
olvasók is, s nincs nap, hogy ne
tennék fel a kérdést, mi is ennek
az oka. Ha megengedik, most válaszolok a kérdésükre.

A Merjünk gyorsítani Klub a városi lapokkal kapcsolatban új alapító okiratot fogadott el, amelyet a
képviselők a polgármester vétója ellenére április
30-án megerősítettek. A klub kilenc képviselője
mellett Kuvik, Hazucha, Juhász és Sliva képviselők is a vétó letörésére szavaztak. Nem érdekelte
őket az a tény sem, hogy a szerkesztőbizottság nem
avatkozhat be a lapok tartalmi részébe, ugyanis ezzel megsérti a szlovák alkotmányt, nem beszélve
arról, hogy a most elfogadott alapító okirat tele van
ellentmondásokkal, amelyre Szlovákia Sajtótanácsa is figyelmeztet állásfoglalásában.
Mivel a tizenhárom képviselő a tiltakozások ellenére sem volt hajlandó változtatni az alapító
okiraton, – amely tele van hiányosságokkal, ellentmondásokkal, amelyben immár a képviselők
cenzúrával is élhetnek, s amelynek az új szerkesztőbizottsága kizárólag képviselőkből áll majd –,
úgy döntöttem, nem folytatom tovább a rovatot.
A 21. században ugyanis, amikor annyit dobálózunk a demokrácia fogalmával, s közben a szerkesztőbizottságot kizárólag olyan emberek alkotják majd, akik eddig legfeljebb olvasóként kerültek
kapcsolatba az újságírással, s most nekik kellene
eldönteniük, mi is minősül tárcának, ne adj isten
politikai kommentárnak, nos nagyjából ez olyan,
mintha én adnék tanácsot a fogorvosnak, hogyan is
tömje be a lyukas fogamat...
De hogy mégse maradjak adósa olvasóimnak,
akiknek hiányzik a hosszú évek óta megjelenő
rovatom, ezentúl hetente, minden pénteken megtalálhatják azt a város internetes oldalán a már
megszokott Az elmúlt napok
margójára cím alatt...
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Képviselőink: Tankó István

Tankó István a legfiatalabb városi képviselők
közé tartozik a maga 36
évével. Már négy éve is
fontolgatta az indulását,
végül akkor mégsem vágott bele. Most a 2. körzetben a legtöbb szavazatot szerezve, 641 vokssal
az első helyen végzett.
Az alsópokorágyi Tankó Istvánnak a pályaválasztásnál viszonylag könnyű dolga volt, hisz édesapja a rendszerváltás után önálló vállalkozásba
kezdett (előtte 17 évig a bátkai gyümölcsészetben
dolgozott), így az akkor hatéves István hamar
belenőtt a teendőkbe, míg öccse, Tamás egyenesen beleszületett a családi vállalkozásba. Ma már
természetes a munkamegosztás közöttük, hisz
István a pályaválasztáskor a kassai állatorvosi
szakot választotta, mivel jobban érdekelték az
állatok, addig öccse Nyitrán végzett a mezőgazdasági egyetemen. S ha már így adódott, a családi
farmon István foglalkozik az állatokkal, Tamás
a növénytermesztést irányítja, édesapjuk pedig
összefogja a vállalkozást. 420 sertés, 120 marha
van a családi gazdaságban, amelyeket helyben
dolgoznak fel és adnak el. Nincs könnyű dolguk,
éjjel-nappal dolgoznak, s ahogy mondja, a piaci
viszonyok mellett ki vannak téve az időjárás viszontagságainak is.

„Nem mindegy számomra, milyen úton halad tovább Rimaszombat” – mondja lelkesen az egyébként halk szavú fiatalember, aki szerint a jelenlegi
polgármester eredményeit nem lehet elvitatni, de
nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalabb generációkat itt tudjuk tartani, s egy élhető várost felmutatni, ahol a munkalehetőség mellett a mai kor
igényeinek megfelelő kulturális és kikapcsolódási
lehetőségeket is biztosítani tud a város vezetése.
Amikor Radovan Ceglédy megszólította, megismerkedett az elképzeléseivel, s mivel nagyon sok
mindenben azonosulni tudott a nézeteivel, igent
mondott. A Most-Híd színeiben indult független
jelöltként, de azóta belépett a pártba. Számára a
kétnyelvűség sose okozott gondot, mint mondja, a
felesége szlovák, s példaként hozza fel a Merjünk
gyorsítani Klubot, amelyben megfér egymás mellett Juhász Péter MKP-s és Ivan Hazucha maticás
képviselő is. Az idén fordult elő először, hogy
magyar és szlovák képviselők együtt koszorúztak
március 15-én.

A legutóbbi testületi ülésen 11 projektet soroltak
fel, amelybe érdemes lenne a városnak bekapcsolódnia – mondja Tankó, amelyek nagyban segítenék a város egyes létesítményeit, például a szerinte elhanyagolt iskolaügyet. De Tankó támogatja
például a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet hosszútávú tervének a kidolgozását is. „Hiába szeretnénk
hullámmedencét és más látványosságot, ha több

látogatót úgysem tudunk fogadni a hely véges kapacitása miatt” – teszi hozzá Tankó, aki szerint az
sem mellékes, hogy az illemhely mondjuk a büfé
mellé kerül-e. „Sok-sok javaslatot nyújtottunk
már be, említhetném az ipari parkot, az egykori
Iskola utcai kollégiumba tervezett nyugdíjasotthont, a kerékpárutakat, az iskolák és óvodák felújítására vonatkozó terveinket – ne mondja senki,
hogy a város fejlesztését akarjuk a terveinkkel
lefékezni. Ha a város nem ad be projekteket, akkor hiába vár a sült galambra. Olyan ez, mint az
a beteg, aki, ha el is megy az orvoshoz, de nem
mondja, mi fáj neki. Ebben az esetben az orvos
sem tud segíteni.”
Tankó István élete nagy részét Alsópokorágyon
töltötte, s mint mondja, szomorúan tapasztalja,
hogy a városhoz tartozó egykori falvakat (Felsőpokorágy, Alsópokorágy, Bakti) ma is mostohán
kezeli a város, hosszú évek óta állnak a legfontosabb fejlesztések is, elég csak az utakra vagy a
kultúrházra gondolni, s aki nem itt lakik, ezt talán
meg sem érti. Az elkövetkező évek alatt egyfajta
prioritásként kezeli, hogy megmozduljon valami
ezeken a településeken is, de ahogy hangsúlyozza, számára a város mint egységes egész a fontos,
s mindent meg kell tenni azért, hogy a fiatalok –
ahogy ő a személyes példájával is bizonyítja –, ne
menjenek el.
jdj/amb

17 sírt találtak a Csillagház
szomszédságában

A pilinyi kultúrából fennmaradt 17 sírt találtak Rimaszombatban a Daxner utcában, a
Csillagház mellett, a református alapiskolának szánt épület bővítése közben. Mivel már
korábban köztudott volt, hogy a város jelenlegi központja egykoron a pilinyi kultúra egyik
székhelye is lehetett, s három évvel ezelőtt, a
csillagház építése előtt már mintegy 50 sírt
tártak fel, a régészeket nem érte meglepetés.
A Krisztus előtt 1500 és 1200 között itt élt közösség a mai és a történelmi Nógrád, Gömör és
Hont megyék területét vette birtokba. Településeik nyomai folyók-patakok partjain találhatók.
Földrajzilag fontos helyeken létesített telepeiket
árokkal és sánccal erősítették meg. Ilyen tájból
kiemelkedő magaslatokon épült földváraik hasonlóak a Piliny fölött magasodó Várhegyhez, mely ugyancsak jelentős lakhely
volt a bronzkor folyamán. E késő bronzkori közösségek földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, emellett kézműipari termékeket is létrehoztak. Bronzból készített
tárgyaik a mai ember csodálatát is elnyerik: e anyagból nemcsak szerszámokat (sarló, balta, véső) és fegyvereket (harci csákány, kard, tőr) de ruhadíszeket, ékszereket
is készítettek. A fémművesség legszebb példányai szépen kidolgozott bronzedények,
melyeket olykor szimbolikus jelentésű, pl. vízimadarakat, kereket ábrázoló díszítéssel
láttak el. Településeik közelében megtalálhatók nagy kiterjedésű temetőik is. Halottaikat elhamvasztották, majd a hamvakat díszes agyagból készített urnákba helyezték.
Az urnákat szájjal lefelé fordított tállal zárták le, az edényeket így állították a sírba.
A sírokban megtalált állatcsont leletek tanúsága szerint a túlvilágra vezető útra a halott
mellé ételt és italt is tettek. Rimaszombatban 2008 óta több helyen is megtalálták a pilinyi kultúra nyomait – árulta el érdeklődésünkre Alexander Botoš, a Gömör-Kishonti
Múzeum régésze, s így nagyjából be lehet határolni, mettől meddig terjedt az egykori
település. Három éve a Daxner utcában rábukkantak a temetőre is, de az még kérdéses,
hogy melyik irányba folytatódik a temető. „Akár 700-800 évig is temetkezhetek egy
helyen, de a régészek nem terveznek további ásatásokat. Amit lehetett, megmentettünk,
összegyűjtöttük a csontokat, a talált használati tárgyakat és gabonamagokat, s a restaurálás után tervezzük azok kiállítását is” – mondta el a terveikkel kapcsolatban Botoš,
aki azt is hozzátette, a területet már visszaadták az építőknek.
jdj

Nagybalogon rendezték meg a civilvédelem ifjú művelői járási
versenyének a XXII. évfolyamát, amelyre a járás 13 alapiskolájának 21 csapata (köztük Várgede, Bátka és a rimaszombati
Tompa Mihályi Alapiskola) nevezett be. A versenyt a rimaszombati
Dobšinský Alapiskola A csapata nyerte a nyustyai Klokoč Alapiskola és a tiszolci Clementis Alapiskola A és B csapata előtt.
Kresnye András felvétele

Sok településen gyújtanak tábortüzet május első napjaiban, emlékezvén a II. világháború befejezésére is. Nem volt ez másképp
Nagybalogon és Zeherjén sem. Fotó: amb és kresnye
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Gyerekszínjátszás közösségi léttel megspékelve

Nyugodtan leírhatjuk már e beszámoló első
mondatában, otthonra talált a Duna Menti Tavasz regionális elődöntője Tornalján. A hálás közönség kilenc előadást láthatott (a jánosi Csicsóka betegség miatt nem vett részt a versenyen),
s bizony nem irigyeltem a Regős János, Mázik
István és Kovács Magda összetételű zsűrit, hogy
mely csoportoknak mutasson piros lapot. Végül
a kilenc csoportból heten jutottak a május végén
megrendezendő 44. országos seregszemle döntőjébe.

Közösségben létezni az élet egy nagy csodája, nem
véletlenül hangzott el Tornalján is a csoportok bemutatásánál annyiszor, hisz a facebook világában
talán egyre nagyobb szerepe van és lesz a közös (s
nem virtuális) együttlétnek. S ez sokszorosan igaz
az alapiskolás korosztályra, amelyet ma már szintén megmérgezett az internet álságos világa. Erre
még utalnak is a bátkai Huncutkák az előadásukban, amely nem véletlenül viselte a Mert játszani jó
címet, Hencz Annamária nagyon frappáns összeállítást készített kortárs költők verseiből, amellyel
beneveztek a Tompa Országos Szavalóverseny lírai
színpadok kategóriájába, s meg is nyerték azt. Amíg
viszont ott nagyon üdék és frissek voltak, s szinte
az első pillanattól kezdve egy húron pendültek a
közönségükkel, ez Tornalján elmaradt. A mozgalom egyik legeredményesebb csapata hosszú évek
óta a harkácsi Pimpók, akik Vezér Klára, Dolinsky
Irén és Csutor Vezér Zsófia vezetésével az idén ismét árnybábjátékot mutattak be, mégpedig Arany
János Vörös Rébék című balladáját dolgozták
színpadra sok-sok ötlet felvonultatásával. Ahogy
a többi fanatikus pedagógus, ők is bizonyították,
hogy függetlenül a kézhez kapott gyerekanyagtól,
igenis csodákat lehet művelni. S a mezőny láttán
eszembe jutnak a rimaszombati iskolák, ahol évek
óta sem sikerült egy diákszínjátszó csoportot létrehozni. S még mondja valaki, hogy egy fecske nem
csinál nyarat. Ne mondja! A tornaljai elődöntő talán
legmagasabb színvonalú előadását a feledi Meseládától láthattuk, akik az égig érő fa meséjét mutatták be rendkívül letisztult színészi, bábos és zenés

A feledi Meseláda előadása

eszközökkel. A csoport 14 éve alakult, s a tanárok
közül mára már csak Makó Kovács Erika maradt,
aki hangsúlyozta, a gyerekek mindent közösen készítenek, így nagyon sok időt töltenek együtt. Az
eredmény önmagáért beszél, általam régen látott,
minden pillanatában követhető és élvezetes előadás részesei lehettünk. Régen összeszokott csapat
a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola két csapata
is, a Mészáros Piroska és Okos Zsuzsa által vezetett
Kincskeresők ezúttal Malac Julcsa történetét mesélték el pimasz áthallásokkal, míg a Pierzchala Mária,
Székely Zsuzsa, Mikó Katalin összetételű Galiba a
fonó rejtelmeibe vezetett el bennünket sok-sok gyerekjátékkal, énekkel megfűszerezett előadásában.
S a gyerekjátékok, népdalok nem hiányozhattak
szinte egyik előadásból sem. A tornaljai felhozatalt
színesítette a buzitai Táncos Cipellők, akik a nagyidai „ilosvais” hagyományokból építkezve Ádám
Csilla rendezésében egy klasszikus mese táncos
feldolgozását vállalták. Hogyan talált feleséget
Toskó címmel Bihari Klára bergengóc meséjét mutatták be a sajógömöriek, s a Pusko Enikő által vezetett, többnyire roma gyerekekből álló Csicsergő
előadása is bizonyította, csak fanatikus pedagógus
szükségeltetik a közösségi léthez s a sikeres szerepléshez. Ugyancsak új csoportként jelentkeztek az
almágyiak, akik a Jánosiban már bizonyított Milen
Gabriella vezetésével Andersen örökbecsű meséjét,
a Pöttöm Pannát mesélték el. Az idén is a végére
maradt a Szvorák Zsuzsa vezetése alatt a Füleki
Gimnáziumban működő Zsibongó, amely ezúttal
Móricz Zsigmond A kis kuruc című Endrődi-Mike

Attila által „fülekesített” történetét mesélték el a tőlük megszokott
játékos, ötletparádét felvonultató,
nagyon magas színvonalon, amelyben a kurucokat fiúk, a labancokat
lányok személyesítették meg.
A regionális válogató házigazdája,
Miko Attila nem véletlenül emelte
ki minden egyes csoport bemutatásánál az egyes csapatok létszámát,
hisz a kilenc előadás közel kétszáz
embert mozgatott meg, bizonyítván, hogy a színjátszásnál nincs jobb közösségi
móka, s ma, amikor annyira hiányzik a közösségi
létezés (s ez ránk, kisebbségiekre sokszorosan igaz),
amikor a gyerekek mind az iskolában, mind otthon
egyre magányosabban léteznek a saját magukra
erőltetett virtuális világukban, a kilenc csoport által
felmutatott közösségi munka példaértékű, s ha ez
még szakmai felkészültséggel is párosul, ahogy ezt
Tornalján láthattuk, akkor valami nagyon fontos és
példamutató jön létre.
S álljon itt Regős János budapesti szakember villámértékelése is a versenyről:
„Kitűnő szervezésben, jó körülmények között mutathatták be a gyerekek az előadásaikat. Igaz, kicsit
szokniuk kellett még az itteni a nagy színpadot, azt,
hogy zsúfolt ház előtt játszanak, néhány csapatnak
meg azt is, hogy először mutatkoznak be közönség
előtt. Örvendetes, hogy új- vagy újjáalakult csoportok is bátran színpadra léptek, jöttek, hogy tanuljanak, tapasztalatokat szerezzenek a többiektől. A kilenc bemutatkozó együttesből hetet javasolt a zsűri
a dunaszerdahelyi döntőn való részvételre. Most
nem jutott tovább, de a rendező-tanáraik meghívást
kaptak Dunaszerdahelyre, hogy szakmai résztvevőkét legyenek jelen a fesztiválon: a buzitai Táncos
Cipellők és az almágyi Napraforgó bábcsoport Pöttöm Panna című előadásukkal – itt Tehetség Díjat
ítélt oda a zsűri, mivel egészen új csapatról van szó.
Ez a díj azt jelenti, hogy jövőre ezzel, vagy egy
másik előadással részt vehetnek a dunaszerdahelyi
döntő programjában.”
jdj, Básti Gyula felvétele

Pedagógus Életműdíjat kapott Kálosi János

Füleken, a Pedagógusnap alkalmából a Baktiból elszármazott Kálosi János legendás
gimnáziumi tanár vehette át elsőként a most
alapított Pedagógus Életműdíjat.
A 90 éves Kálosi János nyugalmazott gimnáziumi tanár életművét nehéz pár mondatban összefoglalni. Nem is a megélt kilenc évtizedről szeretnénk írni, ha nem arról, ahogy példát mutatott
sok ember – elsősorban diákjai – számára szakmai téren és emberileg egyaránt. Kálosi János
1954-1991 között volt a Füleki Gimnázium matematika-fizika szakos tanára.
Neve fogalommá vált – nem csupán tanári pályája alatt. Tanárként következetes, pontos, becsületes volt, ezt várta el diákjaitól is. Lendületes matematika
óráin nemcsak szakmai tudást adott át, hanem nevelt is: a kultúra szeretetére, a
munka becsületére, emberi tartásra. Széleskörű műveltségének köszönhetően
két szinuszfüggvény között bármikor bedobott egy-egy versrészletet, s valakire
hirtelen rámutatva kisfiús huncutsággal várta, kitől származik az idézet. 36 év
alatt 9 osztálynak, 244 diáknak volt nemcsak osztályfőnöke, hanem példaképe
is. (S akkor még nem említettük azt a több száz diákot, akiket matematikára
oktatott, s akiknek mai napig is pontosan emlékszik a nevére.) Nyugdíjba vonulása után is szívesen tért vissza a gimnáziumba matematika órákat adni, ha egyegy kollégát helyettesíteni kellett. A tanításon kívül sok más iránt is érdeklődött,
s ezt az érdeklődést és örök kíváncsiságot szerette volna átültetni diákjaiba is.
Aktívan bekapcsolódott a Csemadok helyi szervezetének munkájába, jegyet

árult s évtizedeken át házhoz vitte a Csemadok-bélyegeket. Rendszeres látogatója volt a városi és környékbeli kulturális rendezvényeknek. Nagyon értékes az a gyűjtemény, mely szorgos és következetes munkájának köszönhetően
dokumentálja a füleki kulturális élet több évtizedét gondosan elrakott plakátok,
meghívók, fotók, újságcikkek formájában. Bár ennek az anyagnak a feldolgozása még várat magára, a gimnázium történetének írásán otthagyta névjegyét,
hiszen a füleki magyar gimnáziumi oktatás 40. évfordulója alkalmából kiadott
évkönyvet Kálosi János írta és állította össze. Öt évvel később, immár nyugalmazott tanárként is hozzájárult a következő, 45-ös évkönyv anyagához: Böszörményi Istvánnal együtt Fejezetek a füleki iskolák múltjából – A kezdetektől
a gimnáziumig címmel közöltek értékes visszatekintő összegzést. Kálosi tanár
úr a mai napig aktív, rendezvényeket látogat, érdeklődik, társalog – szavainak
súlya van, beszéde nem felszínes csevegés. Szellemileg és fizikailag is frissen
tartja magát: bár a biciklizést csak nemrégiben hagyta abba, ma is minden nap
tornászik, s nyugdíjasként megtanulta kezelni a számítógépet is. A füleki Városi
Pedagógusnap keretén belül elsőként részesült abban az elismerésben, mellyel
a város az idén bővítette a pedagógusoknak évente adományozott díjak sorát.
Az iskolaügyben kifejtett munkásságáért Fülek Város Pedagógusi Életműdíjat
adományozott neki, melyet a város és az iskola ügyi hivatal vezetősége adott
át. Meghatódva köszönte meg az elismerést, és szólt pár szót a megjelentekhez.
Rövid beszédét példaképe, Comenius szavaival fejezte be: „Az iskola fegyelem nélkül olyan, mint a vízimalom víz nélkül”, majd minden pedagógusnak
fegyelmezett, ügyes és tudásra éhes diákokat kívánt.
Illés Kósik Andrea (Füleki Hírlap)
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Szobrot kaptak a „gömöri lét krónikásai” Hanván

Utoljára 1968-ban, Tompa Mihály születésének 100. évfordulóján voltak annyian Hanván, mint
2019 május 8-án, amikor A hanvai
gólyához – Nefelejcs kávézó udvarán felavatták a hanvai Tóth
Elemér és a bátkai Mács József
mellszobrát.

„Csak azt akartam: anyanyelvünk//
anyanyelvként éltessen minket,//s
emelje föl, föl a nagy égig//pazar
szépségű kincseinket“ – fogalmazza
meg talán mindkettejük ars poeticáját Tóth Elemér a Csak azt akartam… című kései versében. S bizony, ami az anyaországiaknak ma
is természetes, az itt a Felvidéken
Trianon után egyre reménytelenebbnek tűnt-tűnik. A két világháború
közötti viszonylagos nyugalom után
jöttek a hontalanság évei, a prágai
tavasz, majd a bársonyos forradalom pillanatnyi reménysugara után
a normalizáció és a meciari időszak
anyanyelvgyilkos évei. S mára bizony egyre inkább beteljesülőben a
gyurcsóistváni jóslat, s az unokák
bizony elfelejtik nagyapáik nyelvét.
De hogy még mindig maradt némi
remény, az az olyan keveseknek köszönhető, mint Tóth Elemér és Mács
József.
Kettejük közül Tóth Elemér volt a
fiatalabb, hisz 1940-ben született, s
szülőfaluja mellett Rimaszécsen és
Tornalján járt iskolába, itt is érettségizett 1958-ban, majd a pozsonyi
Pedagógiai Főiskola magyar-testnevelés szakán tanult, de tanulmányait
nem fejezte be. Első verse 1959-ben
jelent meg, s ahogy többi írótársa, ő is az újságírással jegyezte el
magát, s lett a Felvidék krónikása.
Előbb a Szabad Földműves, majd
az Új Ifjúság, azután pedig a Tábortűz szerkesztője, főszerkesztője
volt. Műfordítóként főleg kortárs
szlovák írók műveit fordította magyarra. Simkó Tibor mellett talán a
legkövetkezetesebb képviselője a
gyereklírának, hisz Szabó Magdával
együtt vallotta, a gyerekekhez nem
lealacsonyodni kell, hanem fel kell
hozzájuk emelkedni. Tóth Elemér
közéleti lírája utolsó éveiben vált,
ahogy méltatója, Mihályi Molnár
László kiemelte, a „népünkért és

Csáky Pál koszorúz
sorsunkért aggódó engesztelő fohásszá az Úrhoz, amelyben a költő
prófétai szerephez jut, vagyis őneki
kell vállalnia az engesztelő énekes
szerepét, a közösség vágyainak,
álmainak, félelmeinek és örömeinek megszólaltatását. Tóth Elemér
is erre vállalkozott jó hat évtizede,
aminek »jutalma« a regnáló hatalom
és annak kiszolgáló bérencei részéről nem is maradt el. Ám a költő
akkor válik igazi dalnokká, amikor
felismeri, hogy nem az ilyen vagy
olyan olvasóközönség elvárásait
kell kiszolgálnia, hanem az Örökkévalót s az örök emberi Mértéket
szolgálva a hagyomány és a nemzet
nyelve által kell felmutatnia a világ
teljességét átérző lelkét. Az olvasó
lelkületének javát is csak így szolgálhatja. Csak így érdemes alkotni
és élni. Akkor is, ha önmagát szólítja meg, akkor is, amikor az olvasót,
de a Mindenségnek tesz hitvallást…
Tóth Elemér magányos, búsképű
lovagja volt ennek a régiónak” –
aki többszörösen is hazatért, hisz a
szobra mellett immár szülőházát is
emléktáblával jelölték meg, igaz,
még mindig nem teljesült utolsó
kívánsága, s Tompát parafrazálva,
a hanvai költő hamvai még mindig
nem Hanván hamvadnak.
Mács József volt kettejük közül az
idősebb, az örök bátkai, aki Hencz
Péter bátkai polgármester megfogalmazása szerint mindig lelkesen
várta a bátkaiakkal való találkozást
egy-egy műve megjelenése után,
hisz bár Tóth Elemérrel együtt Pozsonyban találtak új otthonra, lelkük
életük végéig Gömörben maradt.
A bátkaiak ugyancsak várták az új
Mács József-műveket, mivel azok

Az ünneplők egy csoportja

cselekménye döntő többsége Bátkában játszódott, s mindenki szeretett volna magára ismerni. Mács
ugyanazt a vallomásos önéletrajzi
prózát művelte egész életében, amit
Sütő András Erdélyben, Gion Nándor a Vajdaságban vagy Ferdinandy
György a kettős hazában, Puerto
Ricóban és az anyaországban. Mács
József kilenc évvel volt idősebb
Tóth Elemérnél, s közel hasonló pályát futott be, mint hanvai lelkitársa,
Rimaszombat és Sárospatak érintésével jutott el Pozsonyba, s bizony
ő is újságíróként kereste a kenyerét.
Már, amikor hagyták persze. Adósságtörlesztés, A vesztes, Szélfúvásban, Kétszer harangoztak, Trianon
harangjai, Öröködbe, Uram – és
még sokáig folytathatnánk a sort.
Elolvasván őket megelevenednek a
száraz történelemkönyvek, s lepereg
előttünk a Trianon utáni mintegy
száz, kínkeserves, sokszor mégis annyira felemelő száz esztendő.
Mács Józsefet Nagy László legendás költőnk öccse, Ágh István Kossuth-díjas költő méltatta, s bizony ő
is azt emelte ki, hogy „A vesztésre
ítélt világ annyira magáévá tette,
hogy lokálpatrióta maradt. A szigorú
hűség mellett nagy bátorság is kellett az alkotáshoz. Tapintatosan kellett az igazságot kimondania” – de
ki tudta azt mondani, hisz egy sorsot
élt meg a hőseivel. Mács Józsefnek
Tóth Elemérrel ellentétben legalább
már megadatott, hogy hamvai a
bátkai temetőben nyugszanak, s ha
beteljesül a bátkaiak vágya, akkor
szeptembertől a helyi alapiskola is
az ő nevét viseli majd.
Hanva különleges helyet foglal el a
szlovákiai és a gömöri magyar közéletben, bár magyarsága folyamatosan csökken, Tompa Mihály mellett
olyan kiemelkedő személyiségekkel
áldotta meg a Sors, mint a közelmúltban elhunyt Igó Aladár, a ma
is alkotó László Ottó, vagy az a Juhász István, aki kivételes szakmai és
vállalkozói kvalitásait mindig a köz
érdekében kamatoztatta. A Magyar
Kultúra Lovagja azon nagyon kevesek közé tartozik régiónkban, akik
mindig visszaforgatták a közösségbe azt, amit tehetségükkel elértek.

Szoborpark, diakóniai központ, kávézó, s mostantól két újabb szobor
jelzi, hogy ha van akarat és szándék,
akkor talán nem vagyunk még végleg elveszve. 1968 óta nem voltak
annyian Hanván (akkor Czine Mihály volt a fő szónok), mint 2019 tavaszán, a régió magyarsága mellett
szerte a Felvidékről és az óhazából
érkeztek vendégek, hogy ott legyenek Štefan Pelikán szobrászművész
alkotásainak a leleplezésekor, s a
hazaiak bizony kitettek magukért,
rég nem látott nívós kultúrműsorral
(hanvai Tompa Mihály Énekkar,
Gyenes Ferencz Veronika, Balázs
István, Koncz Károly György, Páko
Mária és tanítványai, László Éva, H.
Bartók Beáta, B. Tóth Erika, Szajkó Tamás és édesapja) is kedveskedtek, s tették emlékezetessé ezt a
feledhetetlen napot, s még az égiek
is kegyesek voltak a szervezőkhöz,
hisz aznap valahogy nem esett.
A szoboravatáson, majd az azt követő fogadáson sokan felelevenítették
a két gömöri krónikáshoz fűződő
emlékeiket (Duray Miklós, B. Kovács István, Hencz Péter, Nagy Ákos
Róbert), de elküldte közös üzenetét
a három pályatárs, Cselényi László,
Tőzsér Árpád és Duba Gyula is, akik
kiemelték, nem minden nap kap e
hazában szobrot felvidéki magyar
író, amiért köszönetet is mondtak
mindazoknak, akiket ez illet. Czimbalmosné Molnár Éva, aki 2000 és
2005 között a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója volt, azt
emelte ki emlékei közül, hogy abban
az időben mindketten szinte naponta
megfordultak az intézet falai között,
sokszor a késő esti órákig idézték és
osztották meg közös emlékeiket.

Štefan Pelikán, a szobrok alkotója
feleségével és Páko Máriával
„Siralmaknak helye nincsen,//osztozunk a közös kincsen,//s nincs minálunk gazdagabb.// Mert az írás, mint
a forrás//a mélységből felfakad,//és
a műved, mit ránk hagytál,//amíg
szól a magyar ének,//dicséretet zeng
a lélek,//általunk is: megmarad.//
Ámen” – írja Mihályi Molnár László Mács József emlékére. S bizony,
a két gömöri krónikás és a hanvaiak
példáján is felbuzdulva ideje lenne
sirámok helyett folytatni és tovább
vinni az örökségüket, amíg még
nem késő. Soli Deo gloria – hisz
egyedül Istené a dicsőség.
jdj, fotó: a résztvevők
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Április és május a versenyek időszaka is, s Gömör és Nógrád ezúttal is hozta a formáját. Iskolai versenyek, sportrendezvények, ankétok – nos, áprilisban és májusban is számos értékes helyezést és elismerést gyűjtöttek össze.
Az idén Losoncon, a ZsinaMinszkben május elején
gógában adták át a Pro Pro11. alkalommal rendezbitate – Helytállásért díjat,
ték meg a chanbarázók
amelyet Szvorák ZsuzsanEurópa-bajnokságát,
na közéleti szereplő, Kulcsár
amelyen 16 ország 250
Tibor és Mics Károly-díjas
versenyzője (gyerekek
tanár, amatőr rendező, a Fü– mini, 12 - 13, 14, 15leki Gimnázium Zsibongó
17, 18–39, 18-39 DAN
és Apropó színpadjainak a
(fekete övesek férfiak),
vezetője vehetett át.
fekete és kisebb övesek – nők, veterán 40 +)
vett részt. Szlovákiát öt
Április 26-án zajlott a
versenyző (Figei Tibor,
kémia olimpia kerületi
Ladislav Laššák, Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik Rimaszombatból és Maxifordulója
Besztercemilián Martinčko Kassáról. Figei Tibor ezüstérmet szerzett (DAN kategória
bányán, amelyre járási
– fekete övesek), amely az első szlovák érem ebben a kategóriában, Lukáš
fordulók első három
Kurek (gyerekek, fiúk 12-13 évesek) szintén ezüstérmet harcolt ki, míg máhelyezettje, azaz a kesik két kategóriában az 5-8. helyen végzett, addig Tomáš Kuvik (gyerekek,
rület legjobb 37 kémifiúk 12-13 évesek) bronzérmet harcolt ki. Ladislav Laššák (veterán kategókusa kapott meghívást.
ria m, 40 +) két alkalommal az 5-8. helyen végzett, míg a kassai Maximilián
A Tompa Mihály AlapisMartinčko (gyerekek, fiúk 14 évesek) kilencedik lett. Mint Figei Tibor, – aki kolát Csíkfejes Ádám (9.A) képviselte (egyedüli magyarként a kategóriájában),
egyúttal a válogatott szövetségi kapitánya is –, lapunknak elmondta, a fiúk aki az helyen végzett. A megyeszékhelyen rendezték meg a Fizika Olimpia ke(Lukáš és Tomáš) először voltak ilyen nagy versenyen, ennek ellenére kihar- rületi fordulóját is április 10-én, amelyen a Tompa Mihály Református Gimnácoltak egy-egy érmet, így nagy sikernek tartja a dobogós helyezésüket. La- ziumot Hizsnyan Bálint (IV.O) és Makši Samuel Richard (IV.O) képviselte.
dislav Laššák is hozta a formáját, s mindössze egy-egy győzelem hiányzott Hizsnyan Bálint az első, Makši Samu második helyen zárta a járási fordulót. A
neki az éremhez. „Ami az én ezüstérmemet illeti, a tanto (kés) kategóriában kerületi fordulón 34 diák versenyzett, ahol Hizsnyan Bálint a 2. helyen végzett,
elért 2. hely nagyon nagy siker, mivel ebben a kategóriában a fekete övesek Makši Samuel Richard pedig a 10. helyet megszerezve sikeres megoldó lett.
között (profik) még egy szlovák se hozott haza érmet” – értékelte a versenyt
Figei Tibor.

Tájainkon nem sokan hódolnak a darts-nak, míg a határ túloldalán annál népszerűbb. A salgótarjáni Párducok Darts Klub két ajnácskőit is tagjai között
tudhat, Szamos Dániel és Mikó Alexandra több versenyen is bizonyítottak már.
Komáromban rendezték meg a Dobré slovo – Jó szó elnevezésű szlovák nyelvű szavalóverseny országos fordulóját, amelyre a Tompa Mihály
Alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai is eljutottak.
A Tompa Mihály Alapiskola diákja, Orosz Dániel a kategóriájában második lett, míg a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja, Valent Ádám
(prímo) megnyerte a kategóriáját. Vajgel Rozina (tercia), aki a verseny kerületi fordulóján az első helyen végzett, az országos megmérettetésen a negyedik helyet szerezte meg.

Gesztetében rendezték meg a Csillag
születik tehetségkutató versenyt, amelyen a Dúsa úti Alapiskola diákjai,
Végh Barbara tanítványai különdíjasok lettek.
Összeállította: jdj, fotó: a szervezők

Fotó: Raffay Zsófi

Több gömöri diák is résztvevője volt a Snétberger Zenei Tehetség Központ idei évfolyamának, amely gálakoncerttel
végződött a Pesti Vigadóban.
A nagy sikerű koncert részese
lehetett a várgedei Oláh Szebasztián (zongora) és a serényfalvai Beri Áron (gitár) is.

GH-37/19
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Május 18.:
Múzeumok és Galériák Éjszakája
Tizenötödik évfolyamához érkezett a Múzeumok és Galériák
Éjszakája
Rimaszombatban.
A Gömör-Kishonti Múzeum két
új tárlatot nyit, egyikük a legendás Maduar együttes 25 évét mutatja be (este 20.00 órától a szabadtéri
színpadon koncertet is ad az együttes,
amelyen fiatal hazai tehetségek is színpadra lépnek), a másik kiállítás Erzsébet
királyné újraálmodott ruháit mutatja be.
Ez a kiállítás június 16-ig, míg a Maduar
zenekart bemutató tárlat szeptember 15ig látogatható. Az est folyamán megkóstolható lesz a murányi zsemle. A Városi
Galériában Boris Németh fotóművész
mutatja be nemrég nyílt tárlatát.
Füleken is több új kiállítást nyitnak
(A múzeum régi-új kincsei, A vámügy története, Ajnácskői zafírok), s levetítik a 44
karácsonya, avagy minden december új
májust ígér című dokumentumfilmet is.

Május 23.:
Visszidensek a Légy Lámpás! vendégei
A Légy Lámpás! Előadás-sorozat idei ötödik
estje május 23-án, csütörtök délután 17.30 órától könyvbemutatóra várja az érdeklődőket a
rimaszombati Csillagházba, ahol bemutatják
Gyuricza Péter Visszidensek című két kötetét.
A Visszidensek olyan magyar származású emberek életútját mutatja be, akik távozásuk, illetve felmenőik távozása után évekkel vagy évtizedekkel
később – kinti jólétüket feladva – visszatértek Magyarországra. Közös bennük a szülőföld szeretete
és az, hogy visszatérésük óta is itt élnek, dolgoznak és alkotnak az élet legkülönfélébb területein a
néptánctól a zenén és a politikán át az üzleti világig. A könyv érdekessége, hogy
hasonló az állásfoglalása ebben a kérdésben a Habsburg trónörökösnek (Habsburg György), a ‚48-as forradalmár ősökkel rendelkező Szapáry Györgynek, a
Szapáry grófi család leszármazottjának és az előző Orbán-kormány washingtoni
nagykövetének is.
A Visszidensek című könyv őket mutatja be. A második kötet is a Magyarország Barátai Alapítvány gondozásában jelent meg. Közreműködik Nagy Eszter
Réka, a Tompa Mihály Református Gimnázium növendéke.

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).

Május 30.: Légy jó mindhalálig
Május 30-án 18.00 órai kezdettel a rimaszombati kultúrházban kerül bemutatásra a Thália
Színház Légy jó mindhalálig
című musical előadása.
Móricz Zsigmond történetéből
számos feldolgozás készült már,
de az egyik legsikeresebb a legendás szerzőpáros Kocsák Tibor
és Miklós Tibor zenés darabja.
Nyilas Misi szerepét Rimaszombatban a serki származású Antal
Márk, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja alakítja. Az előadásban a Thália Színház oszlopos tagjai, Kövesdi Szabó Mária, Pólos Árpád, Madarász Máté, Dudás Péter, Nádasdi Péter és Bocsárszky Attila is szerepelnek.
Jegyek 5 eurós egységáron kaphatók a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Felhívások
5. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle
A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
meghirdeti könnyűzenei tehetségkutatóját, az 5. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei
Szemlét, amely a Kárpát-medencei Öröm
a Zene tehetséggondozó program felvidéki állomása.
Az 5. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle Dunaszerdahelyen, a Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központban kerül megrendezésre, szeptember
7-én, szombaton.
A Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle vállalja, hogy a tehetségkutatóján: lehetőséget biztosít magyar nyelvű zenekarok szakmai megmérettetésére, minden zenekarnak vagy szólistának 15 perc műsoridőt biztosít maximum 3 dal előadásának lehetőségével, a produkciók után a zsűri röviden,
szakmailag értékeli az adott fellépőt, a számos értékes nyereményen túl a
legjobb csapatot a zsűri delegálja a 2019. évi Öröm a Zene Tehetségkutató
döntőjébe Budapestre októberben. A jelentkező zenekarok és szólisták közül
a rátermettségük alapján előzsűrizéssel választják ki azokat, amelyek a szemlére meghívást kapnak. Az előzsűrizést kellő mennyiségű jelentkező esetén
regionális elődöntők biztosítják.
Az 5. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemlére nevezhetnek szlovákiai lakhelyű, magukat szlovákiai magyarnak valló szólisták, ill. zömmel szlovákiai
magyar tagokból álló, szlovákiai bázissal rendelkező csoportok, zenekarok,
együttesek. Műfaji megkötés nincs, a lényeg, hogy élő muzsikáról legyen
szó. A jelentkezés feltétele legalább két, értékelhető minőségű, saját szerzeményeket tartalmazó felvétel, továbbá az elektronikus jelentkezési lap pontos kitöltése.
A döntőben előadott számoknak saját szerzeményeknek kell lenniük (szólistáknak megengedett egy átvett szám is), s minden zenekarnak 15 perc színpadi- és 10 perc szerelési idő áll a rendelkezésére. Kizárólag élő produkciókat
várnak, a szólisták részére profi session zenekar áll rendelkezésre. A hangzóanyagot (vagy a fájlmegosztó ill. az internetes audió vagy videó felvétel
letöltési linkjét) az elektronikus jelentkezésbe kell feltölteni.
Jelentkezési határidő: június 30.
Elektronikus jelentkezés: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
-gBlcVxXSstnTj5zQL3diSo_H7hd9PcZ2cOuXgyGtfYrbCg/viewform

Megemlékezés

„Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Megtört szívvel emlékezünk drága fiunkra,

Ing. Habodász Krisztiánra,
akit a kegyetlen halál 2008 május 13-án
örökre elragadott tőlünk.
GH-40/19

Emlékét örökké őrző szülei és húga
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Május 25-én rendezik Szlovákiában az Európa-parlamenti választásokat. A Magyar Közösség Pártja listáján többnyire fiatalok találhatók, Gömörből az
5. helyen Mag Fodor Enikő, a 8. helyen pedig Huďár Zoltán található.

Mag Fodor Enikő
Mag Fodor Enikő a gömöri Guszona községéből származik, pályázatíróként dolgozik Rimaszombatban, s ő lett az ősszel megnyitott
Tompa Központ irodavezetője.
A Magyar Közösség Pártja (MKP)
EP-listájának 5. helyén indul a májusi választásokon, s szeretné bebizonyítani, hogy családanyaként is
lehetséges és fontos közéleti szerepet
vállalni. Egy ideig a rimaszombati
Városi Hivatalban is dolgozott.
Alig 30 évesen – a legutóbbi parlamenti választások után – már másodszor szerepel az MKP választási
listáján, továbbá a párt Rimaszombati
Járási Elnökségének is tagja. „A középiskolai tanulmányaimat Magyarországon folytattam, majd az Eszterházy
Károly Főiskolán nemzetközi tanulmányok alapszakon szereztem képesítést, ahol a regionális közpolitika volt
a szakirányom. Tehát már a tanulmányaim során foglalkoztam politikával,
illetve az Európai Unió működésével.
Bár Magyarországon tanultam, meg
sem fordult a fejemben, hogy ott maradok. Az én egy szavazatom itt sokkal többet ér, mint Magyarországon.
Itthon a Via Nován keresztül kerültem
be az aktív közéletbe, bár pályázatíró
és szervezőként mindig inkább a háttérben dolgoztam” – árulja el magáról
Enikő, aki jelenleg a Tompa Mihály
Központ irodavezetőjeként dolgozik. A Tompa Központ működtetője
a Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS),
amelynek szintén ő az egyik vezetője, de hozzáteszi, valójában egy egész
csapat van mögötte. Tavaly szeptembertől 11 helyi és regionális szervezetet (Medvesalja, Bátka, Hanva, Serke)
vittek be a Via Nova ernyőszervezet
alá. Enikő magánvállalkozóként is
pályázatírással foglalkozik, gyakran
önkormányzatok is megkeresik, akár
a határon átnyúló pályázatokkal kapcsolatban. „Nemcsak a saját szervezeteink (ICS, GICS, FeMaRo, Baráti
Körök, Iuvenis Geomoriensis) előre
jutásán igyekszünk dolgozni, hanem
segítettünk pályázat írásban pl. a
Kerecsen Motoros Egyesületnek, a
Nótafa társulásnak, a Bástya Egyesületnek és még sorolhatnám. Sok esetben vállalkozóknak is segítünk, pl. a
Baross-pályázatokban, bár annak nem
vagyunk hivatalosan lebonyolítói, de
tanácsadást tudunk vállalni. Jó a kapcsolatunk a Szlovákia Magyar Fiatal
Vállalkozók Szövetségével, akikkel
szintén együttműködünk”. De Enikő
nem hallgatja el azt sem, hogy a politika sokszor a család rovására megy, s
bizony nem könnyű azt összehangolni
a család igényeivel. „Már a parlamenti választásokat is terhesen csináltam
végig. Lányomat, Bogit pedig már
kiskorától kezdve visszük magunkkal

de nem kell mindig igazat mondani
sem, azokat viszont megvetem, akik
minden nap mást mondanak” – mondja Zoli, aki annak idején szintén volt
Csáky Pál gyakornoka Brüsszelben, s
nagy vágya volt, hogy felkerüljön az
EP-listára.

a különböző rendezvényekre. Ez nem
mindig zökkenőmentes, de legalább
ilyenkor is együtt tölthetem az időt a
családdal. Fontos, hogy a gyermekem
is lássa, milyen a magyar közösségben
való mozgás, a közösség szolgálata.
Hadd szívja az anyatejjel magába ezt,
hogy fontos segíteni a közösséget, és
fontos közösségi embernek lenni. Ez
neki sem válik kárára, hisz érte is teszem, hogy legyen mit örökölnie utánunk. Szokták mondani, hogy minden
erős férfi mögött áll egy erős nő. Ez
nálunk fordítva is igaz, férjem nagy
támogatást nyújt számomra és természetesen a szüleink is. Kell egy család,
aki támogatja az embert.”
Mivel a lánya betegsége miatt nem
volt jelen azon az elnökségi ülésen,
amelyen döntöttek az EP listáról, nagyon meglepődött, hogy az 5. helyet
kapta. De számára nem lenne újdonság Brüsszel, hiszen 2014 őszén már
töltöt kint három hónapot Csáky Pál
mellett gyakornokként. „Nagyon sok
tapasztalatot szereztem szakmai szinten és minden téren. Asszisztensként
sok helyre eljutottam, diplomáciai
estekre, frakcióülésekre, beleláttam
a petíciós bizottság, a Libe–bizottság
munkájába, beszámolókat készítettem. Nagyon sokat köszönhetek Csáky
Pálnak, Mészáros Anikónak és Száraz
Krisztinának. Olyan tudással és tapasztalattal jöttem haza, amit semmilyen könyv nem ad.” S hogy mik is a
prioritásai? „Minden választás fontos
és ez is, mert tényleg Európa jövője
múlhat rajta. Elsősorban a családokat
kéne nagyobb mértékben támogatni,
ahogy Magyarországon is, mert nem

az egyén a társadalom alappillére, hanem a család. Ez lehet a megoldás a
népesedési problémákra nem pedig a
bevándorlás. A fő kérdéseknek tehát a
bevándorlás kérdését, a biztonságpolitikát, a családok támogatását, illetve a
kisebbségvédelmet tartom” – zárja a
rövid beszélgetést Mag Fodor Enikő.

Huďár Zoltán
„A hozzáállás egy egyszerű dolog, de
amit tesz, az megváltoztatja a helyzetet” – idézi egyik kedvenc politikusát, Winston Churchillt Huďár
Zoltán, akit szintén gyerekkora óta
érdekel a politika. Zoli Csoltóról
származik, roma, de a szülei mindig
azt sulykolták bele, hogy érdemes
tanulni, s ha romaként százszor nehezebb is bizonyítania, mégis megéri.
Huďár Zoltán magyar nyelv és irodalom szakos tanár, aki a ma már nem
létező Tornaljai Gimnáziumban érettségizett (osztályfőnöke, Mikó Attila
akkoriban el nem hitte volna, hogy diákja egyszer majd a kollégája lesz), s a
Miskolci Egyetem politológia szakára
készült. Végül a Selye Egyetemen
végzett magyar-történelem szakon, de
2018 óta távúton politológia szakos
is. Amikor azt kérdezem, mi vonzza
a politikában, hisz az átlagembernek
nagyon rossz a véleménye a politikusokról, azt válaszolja, hogy sajnos
a politikusokról az az általános vélemény, hogy minden nap mást hazudnak, de mégiscsak a nagypolitika dönt
a világ jövőjéről. „Nem kell hazudni,

A 27 éves fiatalember a komáromi
egyetem elvégzése után visszatért
szülőföldjére, sőt magával hozta kürti barátnőjét is, aki szintén a Selyén
végzett magyar-német szakon. Amíg
ő Szádalmáson tanít a helyi alapiskolában, addig barátnője Rozsnyón, az
Egészségügyi Szakközépiskolában.
Ahogy szinte egész Gömörben, úgy a
szádalmási alapiskolában is egyre növekszik a roma diákok aránya. Az alsó
tagozaton már több a roma gyerek, a
felső tagozatot négy falu diákjai (Jablonca, Tornagörgő, Körtvélyes) látogatják, de évről évre csökken a diákok
létszáma. Miután hazatért, belevetette
magát az önkormányzati munkába,
Csoltón megválasztották önkormányzati képviselőnek is, s ő lett az MKP
helyi szervezetének az elnöke. „Tudom, sokszor, sok helyen nem könnyű
elfogadtatni, hogy roma vagyok, s ha
így nézzük a párt is vállalt egyfajta
kockázatot, de remélem, hogy azért ismét tudok bizonyítani, s több szavazatot hozok a konyhára, mint amennyit
elveszítek azzal, hogy roma vagyok”
– mondja önkritikusan Huďár Zoltán,
aki a két világháború közti időszak
egyik legjelesebb politikusát, SzentIvány Józsefet tartja példaképének.
„Biztos lesznek olyanok, akik csak
azért nem mennek el szavazni, mert
roma vagyok, de el kellene jutnunk
már odáig, hogy a roma ne csak egyegy választás előtt legyen fontos, s jó
lenne, ha pártjaink is elkezdnének a
romákban gondolkodni, hisz az MKPnak sincs romapolitikája, míg a másik
magyar érdekeltségű párt is csak arra
a célra hozta létre helyi fiókszervezetét, hogy a romákat felhasználja a saját
céljai érdekében. Az iskolában például
a kollégáim többsége elfogadta a származásomat, sőt érdeklődnek a politikai tevékenységem iránt is.”
Az elmúlt években a vezetéknevét is
többféleképpen láttam leírni, hisz volt
már a Huďár mellett Hugyár és Hudár
is. „A nagyapáim testvérei többnyire
gy-vel írták a nevüket, az én nagyapámat viszont szlovák ď-vel anyakönyvezték. Valószínűleg elhagyom a
lágyjelet, s marad a d betűs változat”
– teszi hozzá, s nagyon bízik abban,
hogy a baljós előjelek ellenére a pártja
megszerzi a bejutáshoz szükséges öt
százalékot, s személy szerint, ha egy
helyet előre tudna lépni a listán, már
nagyon elégedett lenne.
Az oldal anyagát
írta virsinszky és jdj

hu.rimavskasobota.sk
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