Darvas János: Magyar végzet
Győzelmes hitben én még sohasem hittem.
Mit most csinálok, hit nélkül csinálom.
Tudom, hogy úgyis minden mindegy itten.
Hiába-harcom mégis híven állom.
Hiába vívok, hit nélkül, de híven.
Mit vérrel védek, rom csak, régi várrom.
Se jussom nem lesz, sem jövőm, se hírem.
Hiába-harcban szép hulltom se várom.
Szeretnék hinni győztes hősi hitben,
De ezred-éve állok már így itten,
És ezred-éve vívok így világba.
Nem lesz se jussom, sem jövőm, se hírem:
Megvívom mégis, hit nélkül, de híven.
Magyarként, daccal, végig és hiába.

Ismét kétrészesre nyúlt a Városi Képviselő-testület májusi ülése, amelyen szó volt az
ipari parkról, a foci jövőjéről,
a főellenőr első negyedévi tevékenységéről, a Téli stadion
felújításáról, de Kurincról is.
Részletes beszámoló
lapunk 3. oldalán

Fotó: amb

Szerte a régióban megtartották a gyereknapot. Képeink Rimaszombatban, Füleken és Nagybalogon készültek.
Fotó: amb, gecse és kresnye

A Viharvirág Ózdon

Június negyedikén, a Nemzeti összetartozás
napján Szarka Tamás kezdeményezésére
154 településen illetve iskolában énekelték
a Kézfogás című dalt, Budapesten, a Kossuth-téren hétezer gyermek közreműködésével, akik többek között Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából és Kárpátaljáról érkeztek.

A Rima-lakótelepen adták át a Žihadielko projekten nyert második játszóteret. Fotó: gecse

Feleden a Szombathy
Viktor Alapiskola épülete előtt avatták fel a rimaszombati születésű író
emlékművét.

Gömöri és nógrádi sikerekkel ért véget a Duna Menti Tavasz és az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny. Dunaszerdahelyen a harkácsiak mellett gyémántsávos minősítést kapott a feledi Meseláda. Fotó: Básti Gyula

Bozó Ágnes
Angyalok
érintése című
kiállítása nyílt
meg a Városháza Galériában, amely
július 13-ig
tekinthető
meg.
Fotó:
gecse
Június 15-én ismét megnyitja kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet. Az elmúlt esztendőhöz képest semmi sem változott,
ugyanazokkal a nyitvatartási feltételekkel és árakkal várják a pihenni vágyókat, s az elmúlt évekhez hasonlóan a kisvonat is közlekedik majd.
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Lapszélre
Tükröt tartott az EP-választás

Az elmúlt hetek
legfontosabb
szlovákiai eseménye kétségkívül az EP-választás
volt.
Az urnákhoz
ugyan többen
járultak, mint öt évvel ezelőtt, de a
22 százalékos részvétellel Szlovákia ismét sereghajtóként végzett.
Összehasonlítva az országos eredményekkel, a járásunkban az országos átlagnál is alacsonyabb volt
a részvétel (18,89 %), ahol ugyan
a Magyar Közösség Pártja (MKP)
győzött, de például Rimaszombatban csak 649 szavazatot (17,8 %)
kapott, amely jóval alacsonyabb
volt a vártnál. Ez tanúskodhat arról
is, hogy nem sikerült eléggé mobilizálni a magyar választókat, de arról
is, ami ennél sokkal rosszabb, hogy
az MKP folyamatosan veszíti el a
szavazóit, s ezt jelezte már a tavalyi helyhatósági választás is, amely
során a városi parlamentbe csupán
három magyar képviselő került be.
A párt számára egészen tragikomikus eredmény született a minapi
választáson, hisz mindössze 396
szavazat hiányzott a brüsszeli mandátumhoz. Az MKP ugyan így is
tönkreverte legnagyobb ellenfelét, a
Most-Híd tömörülést, de a lényeg az
marad, hogy egyik párt képviselője
sem jutott ki Brüsszelbe, így a magyar kisebbség először marad képviselet nélkül, s ezért mindkét párt
felelősséget visel. S a közelgő parlamenti választások előtt nagy hibát
követne el az MKP, ha ezt az eredményt sikerként könyvelné el, hisz
öt éve kisebb részvétel mellett 6,5
százalékot értek el. S van még egy
apróság, ami kellemetlenül érinthe-

ti mindkét pártot, mégpedig Simon
Zsolt minap alakult Magyar Fórum
nevű pártja, amely szintén a magyar
választók szavazatait szeretné elszippantani…
A vesztesek közé sorakozott fel a
három kormánypárt, a SMER-SD,
a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és
főleg a Most-Híd. Bebizonyosodni
látszik, hogy Bugárék végleg elveszítik szlovák szavazótáborukat,
amelyen nincs mit csodálkozni. Ha
a jelöltlistájukon szerepelhet a rimaszombati Járási Hivatal elöljárója,
aki látványosan szabotálja a szlovák
szervezetek által szervezett rendezvényeket (koszorúzások, május elsejei ünnepség, városi képviselő-testület ülése, amelyre több alkalommal
is hivatalos meghívót kapott), s mint
a kormány kinyújtott keze szándékosan döglött bogárra játszik, nos,
akkor nincs miért várniuk se a magyar, se a szlovák szavazatokra.
Lehet, hogy már ma legszívesebben átadná a hivatalát a Progresszív
Szlovákia képviselőjének, akik nagy
valószínűséggel jövő tavasszal úgyis
megfosztják a funkciójától...
Kotlebáék viszont azok közé tartoztak, akiknek volt okuk az örömre,
hisz járásunkban is remekül szerepeltek. Nagy fölénnyel győztek
Tiszolcon, a Szlovák nemzeti felkelés egykori központjában, ahol
184 szavazatot kaptak, amelyre
nem sokan számítottak. Ahogy 243
szavazatot gyűjtöttek be Nyustyán,
míg Rimaszombatban 480-at. S el
ne feledjük, Danko szülővárosában,
Nagyrőcén legyőzték a Szlovák
Nemzeti Pártot (SNS) is.
Nos, mindezekről (is) szólt az
EP-választás, alig kilenc hónappal a
parlamenti választások előtt…

Amatőr kézlenyomó versenyt rendeznek Füleken
A városi sportnap keretén belül amatőr kézlenyomó versenyt
(armwrestling) rendeznek június 22én, szombaton 09.00 órai kezdettel Füleken az FTC tornatermében,
amelyre minden érdeklődőt (férfiakat
és nőket) szeretettel várnak.

A Rákóczi Szövetség május 23-án Budapesten, a Szent Margit Gimnázium dísztermében ünnepelte fennállásának 30 éves jubileumát.
A Rákóczi Szövetség 2019. évi rendes
közgyűlésén felszólalt Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke, aki kérte a Rákóczi Szövetség támogatását a nemzeti régiókról
szóló európai polgári kezdeményezés
aláírásgyűjtéséhez. (2018 április 19-én,
Strasbourgban, az Európai Parlament Kisebbségügyi Munkacsoport ülésén
a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége az EP-képviselőknek mutatta be a
nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezést. Az Európai Bizottság
döntése értelmében 2019. május 7-i hatállyal bejegyezte a Székely Nemzeti
Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezését, így megkezdődhet az európai aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy az olyan nemzeti
régiók, mint Székelyföld vagy Dél-Felvidék több európai uniós fejlesztési
támogatáshoz jussanak.) Az ünnepséget Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke nyitotta meg. A Szövetség a 30 éves jubileum alkalmával köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik nélkül a Rákóczi Szövetség munkája nem
valósulhatott volna meg az elmúlt években. Az ünnepségen köszöntötték a
szervezet több évtizedig regnáló elnökét, Halzl Józsefet is.
• Május 22-én és 23-án tartotta közgyűlését a Szlovákiai Városok és
Falvak Szövetsége Pozsonyban,
amely új elnököt is választott Branislav Tréger, Liptóújvár polgármestere
személyében. Tréger már az első körben megszerezte a szavazatok abszolút többségét, így ő váltja Michal Sýkorát, Csorba polgármesterét. Tréger
2008 óta Liptóújvár polgármestere, 2009 óta a zsolnai megyei önkormányzat képviselője, 2015 és 2017 között annak alelnöke is volt.
• Queen emlékkoncert Tabáni Istvánnal, Follow the Flow, Hooligans,
Oláh Gergő, Nagy Feró és a Beatrice,
Szikora Robi és az R-GO várta az idei
JúniusFeszt nézőit Rimaszombatban, a szabadtéri színpadon. Képriportunk lapunk következő számában
található. Fotó: Kresnye András
• Salgótarjánban, a Nógrád
Megyei Fotóklub meghívására a József Attila Művelődési- és Konferenciaközpont
kiállítótermében mutatkozott be természetképeivel
Micsuda András.
• Camille Saint
Saëns Sámson és
Dalila című operáját
mutatta be a kassai Állami Színház
Sámson szerepében
Tóbisz Titusszal.

Jelenetek egy házasságból a Csavargófeszten

Megemlékezés

A fájdalomtól megfáradva csendben elaludtál,
mindenkit és mindent itt hagytál, ami fontos volt neked.
Csendben emlékezünk rád a temetőben,
gyertyafény mellett idézzük meg az emlékedet.
A sors nem engedte meg, hogy tovább légy velünk,
de a szívünkben örökké élni fogsz.
2019 június 7-én múlt egy éve, hogy itt hagyott minket
drága halottunk,

Vas Ferenc
(Rimaszombat)
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Szeretettel emlékszik rá bánatos családja

A Légy jó mindhalálig után újabb
csemege vár a rimaszombatiakra, a Csavargófeszt keretén belül
június 17-én, hétfőn 19.00 órától a
Városi Művelődési Központ színháztermének színpadán Ingmar
Bergman Jelenetek egy házasságból című színdarabját nézhetik
meg Kiss Szilvia és Gál Tamás tolmácsolásában.
A belépődíj 5 euróba kerül, s mivel kamaraelőadásról van szó, kb. 60 ember
foglalhat helyet az alkalmi nézőtéren. Jegyek a Tompa Mihály Könyvesboltban válthatók.

Gömöri Hírlap
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„Kérem, kapcsoljon be!”

os, ez a mondat hangzott el leggyakrabban
a Városi Képviselő-testület májusi ülésén,
amelyet május 28-án kezdtek a koradélutáni órákban, s június 4-én fejeztek be a késő
esti órákban. Bár az ülést Šimko József azzal zárta, hogy a viharos hangvétel ellenére
konstruktív döntések születtek, ám azt is hozzátette, ha egyes döntések és cikkek miatt a
bíróságon fognak találkozni, nem lesz együttműködés az elkövetkezendő esztendőkben.

A két nap alatt sok-sok téma terítékre került,
így a helyi oktatási intézményeknek nyújtandó támogatás, az erdők, a futballklub, a városi
közvilágítás effektivitásának növelése, a Téli
stadion, Kurinc, a helyi sport támogatásának új
alapokra helyezése, ahogy a helyi vállalkozások
intenzívebb támogatása is. Ahogy megtudtuk azt
is, Rigó László alpolgármester felfüggesztette
tagságát a Magyar Közösség Pártjában. Az új
tárgyalási rend miatt a megfelelő technikai lehetőségek híján a polgármesternek minden meg-

szólalás előtt kérnie kellett, hogy kapcsolják be
a mikrofonját, s ez egy idő után már rendkívül
nevetségesen hangzott, de Šimko József következetesen ragaszkodott a formulához, hogy ezzel
is jelezze, a Merjünk gyorsítani Klub képviselői
nem gondolták végig az elfogadott jogszabályt.
Az ülés elején két cég képviselőjét hallgatták
meg a városi közvilágítás effektivitásával kapcsolatban, a Merjünk gyorsítani Klub képviselői
a jelenlegi közvilágítást LED lámpákra szeretnék
lecserélni, s mint hangsúlyozták, ezzel jelentős
összegeket lehetne megtakarítani. A polgármester szerint inkább a Városi Közterület-fenntartó
Vállalatot (VKFV) kellene megtámogatni, s a
cég munkatársai maguk végeznék el a közvilágítás cseréjét. A VKFV a két nap során többször
is szóba került, a vitában heves vita robbant ki a
Kurincra közlekedő, s nagyon népszerű ingyenes
kisvonat miatt, a képviselők végül ígéretet tettek
arra, hogy annak működési költségeit beépítik a
júniusi ülésen előterjesztendő költségvetés módosításba. Eva Muráriková, a Városfejlesztési
osztály vezetője beszámolt arról is, hogy 7 ezer
köbméternyi fát vágtak ki, s a munka elvégzésére két cég jelentkezett, de csak egy teljesítette a
kiírt feltételeket. Heves vita robbant a városi főellenőr jelentése miatt, Csirmaz Miklós ugyanis
több szabálytalanságot is feltárt a posta melletti
tér felújításával kapcsolatban. Šimko hangsú-

Az EP-választásokkal egyidőben újabb felmérést készített a
Merjünk gyorsítani Klub, amely során arra voltak kíváncsiak, a felsorolt nyolc tevékenység közül mit tartanak elsődlegesnek a város polgárai. Azt kérték a polgároktól, legalább
négy fontosnak vélt prioritást karikázzanak be. 1 156 polgár
töltötte ki a kérdőívet, s a legtöbben az ipari park és munkahelyek létrehozását tartották fontosnak (913 – 79%), ezt követte a fiatalok támogatása (859 – 74%), az EU-s projektek
érdemleges kihasználása (756 – 65%) és a kerekpárutak utak kiépítése (756 – 65%).
Az aszfaltozást 350 (30%) polgár, a Városkert és terek kiépítését 342 (29%), Kurinc
fejlesztését 260 (22%), míg a Városi Közterület-fenntartó Vállalat gépparkjának a
megújítását 191 (17%) polgár támogatta. A szervezők köszönetet mondanak minden
polgárnak, aki részt vett a felmérésben, s ígérik, hogy a végeredményt beépítik a
város költségvetésébe is.
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lyozta, ha minden esetben betartotta volna a törvényeket, akkor se ez a tér, se sok más projekt
nem valósulhatott volna meg. „Csak nem vonják
kétségbe, hogy a város érdekében tettem, amit
tettem?” – tette fel a költői kérdést, mire a Merjünk gyorsítani Klub képviselői bejelentették,
hogy az ügyészségre adták az esetet.
Újra téma volt a Téli stadion felújítása, amelyre a
kormány a feledi kihelyezett ülésén 100 ezer eurót szavazott meg, ahogy a futballklub is, amelynek vezetője jelezte, az idei évre megszavazott
összeg már elfogyott, s nem tudnak benevezni a
jövő évi bajnokságra sem. Mivel a már győztes
rózsahegyi fakó valószínűleg nem nevez be a II.
ligába, így a batyiak akár visszatérhetnének ide
is, de a jelenlegi támogatás legfeljebb az V. ligára lenne elegendő – mondta Miroslav Bitala, a
klub ügyvezetője. A klub jövőjéről valószínűleg
rendkívüli ülésen döntenek majd. A képviselők
egyhangúlag támogatták azt a szándéknyilatkozatot, hogy a város fogadja el a Szlovák Labdarúgó-szövetség stadionfelújítási ajánlatát, miszerint a szövetség 750 ezer eurót adna a közös
projektbe, míg a város minimálisan 500 ezret.
Természetesen nem maradhatott ki a folyamatos
vita sem az ipari park jövőjével kapcsolatban,
ahogy nem először volt szó a sportklubok támogatásának új koncepciójáról sem.
jdj, fotó: amb

Különleges könyvbemutatót tartott a Pósa Lajos Társaság a Csillagházban,
ahol Gyuricza Péter Visszidensek című kötete került bemutatásra. A disszidensek mintájára kreált visszidensek szó az egykori disszidensek illetve utódaik
visszatérésére utal. A rendszerváltás után (sőt egyesek már korábban is) sokan
tértek haza Magyarországra, a szülőföldre, s vagy végleg letelepedtek, vagy
kétlaki életet élnek. A két kötetben 12-12 ember mesél a migránslétről, az elfelé
vezető út rejtélyeiről és veszélyeiről, s a magyarságuk megtartásáról, amelyben
sokat segített a cserkészet és a népdalok. Mindannyiuk élete kész regény, s
ősszel már a sorozat harmadik kötete jelenik meg. Budapesten klubjuk működik, ahol rendszeresen találkoznak. Rimaszombatban Gyuricza Gábor (aki
csak névrokona a szerzőnek), Diego-Fedor Alice, Konthur Mária és a harmadik kötet leendő szereplője, Tőkés István mutatkozott be.

Június 17.:
Kucsera János előadása Rimaszombatban
Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban
címmel Kucsera János tart vetítéssel egybekötött előadást és könyvbemutatót június 17-én,
hétfőn, 17.00 órai kezdettel a rimaszombati
Csillagházban.
Az esemény szervezői – a Gömöri Ifjúsági Csoport és a Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl
Polgári Társulás – szeretettel várnak mindenkit a
rendezvényre.

Fotó: gecse

240 néző előtt, a III. liga 26. fordulójában a
losonciakat fogadta az MŠK labdarúgócsapata, s Köböl Máté 78. percben lőtt góljával 1:0 arányban győzött. Korai lapzártánk miatt a karasznói mérkőzésről nem
tudunk beszámolni (a Gemerské zvesti oldalán megtalálják a végeredményt), az idei
utolsó bajnoki mérkőzésre június 15-én,
szombaton kerül sor 16.00 órától, amelyen
a veszeleieket (Oravské Veselé) fogadják.
A rimaszombati csapat valószínűleg a második helyen végez, s ha a rózsahegyi fakó
nem nevez be a II. ligába, esélyük nyílik a
feljutásra is. Erről rendkívüli ülésen a városi képviselő-testületnek kell döntenie.

Június 22.: FLB-selejtező Balogfalán
Balogfalán, a helyi sportpályán rendezik meg
június 22-én, szombaton 09.00 órai kezdettel
a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság (FLB) selejtezőjét, amelyben a hazaiak mellett Rimaszombat, Sávoly, Balogvölgye, Túrócvölgye,
Fülek, Szentkirály, Egyházasbást és Sajóvölgye csapatai vesznek részt.

Az Együtt Gömörért saját irodát
nyit Rimaszombatban. Az elnökség az iroda igazgatói posztjára
Horváth Csabát, a szervezet főtitkárát, az Opre Roma szlovákiai
mozgalom vezetőjét nevezte ki
június 1-től.
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Képviselőink: Ivan Hazucha

860 szavazattal győzött a 4.
számú választókörzetben, s
immár harmadik ciklusban
képviseli a Nyugat-lakótelepen, Szabatkán és Kelecsényben élőket. A SMER-SD tagja, a Matica slovenská helyi
szervezetének élharcosa, aki
idén először megkoszorúzta
Petőfi Sándor szobrát is március 15-én. Bár testvérei közül
mindenki külföldön van, Ivan
Hazucha itthon maradt.
2010-ben került a városi képviselő-testületbe, s bár az
első négy év nagyon nem úgy alakult, ahogy eltervezte,
a társai többségével ellentétben 2014-ben és 2018-ban is
sikerült megőriznie a mandátumát. Gyerekkora óta érdekelte a helyi politika, s baloldali gondolkodású emberként
akkor lépett be a politikába, amikor az akkori baloldali
pártból (SDL) kilépett Robert Fico, s önálló útra lépett.
Bár mindig tisztában volt azzal, a politika nem túl tisztességes játék, s aki egyszer politikai pályára lép, az elveszíti
az erkölcsi tisztaságát. 2010-ben az akkori alpolgármester, Pavel Piliarik javasolta, hogy próbálkozzon meg a
képviselői pályával, s első kísérletre sikerrel járt. Ugyan
figyelmeztette Piliarikot, hogy a városi képviselők többsége orvos, tanár vagy jogász, míg ő munkásember, az
biztosította róla, hogy rá is nagy szükség van, hiszen más
szemmel nézi a város dolgait, mint azok. Azóta megszakítás nélkül a városi képviselő-testület tagja, s bár már
második ciklusban a testületi többség tagja, igazából
mindig ellenzéki maradt. Az első ciklusban folyamatosan
szemben álltak Šimko József polgármesterrel, amelynek
a végeredménye az lett, hogy gyakorlatilag a SMER-SD
frakciójának döntő többségét nem választották ujjá 2014ben, de ő maradt. Šimko túl kemény diónak bizonyult,
aki mediálisan is lehengerelte őket, de nem érzi jogosnak
azt az akkor általánosan megfogalmazott kritikát, hogy a
város fejlődésének a sírásói lettek volna. „Sok mindenben egyetértettünk a polgármesterrel, legfeljebb a részletekben voltak eltérések az elképzeléseinkben. Kurinc, az
aszfaltozás, a foci, a szemétszállítás – nagyobbrészt tá-

mogattuk a polgármestert, úgy, ahogy a későbbiekben is,
így most is” – mondja Hazucha. A második ciklus sokkal
nyugodtabb légkörben telt el, eleve kisebbségben voltak, s nagyon reméli, hogy most is megnyugodnak majd
idővel a kedélyek. A politika a kompromisszumkeresés
művészete, s a legtöbb ügyben hasonlóak a vélemények,
legfeljebb a végeredményhez nem mindig ugyanazon az
úton szeretnének eljutni. Sok olyan már elindult kezdeményezés van, ahol nem igen van lehetőség már új utakat
kipróbálni, így Kurinc is nagyrészt kiépült, de nem tartja
fölöslegesnek a most kiírt versenypályázatot, hiszen egyrészt ezzel lehetőséget adnak fiatal tervezőknek a megméretkezésre, viszont tudja azt is, hogy túl sok lehetőség
már nincs a szinte kész projekt megváltoztatására. „Kurinc a szívügyem, ahogy a Városkert is, amelynek a revitalizációját annak idején én magam kezdeményeztem losonci példára, de egyetértek a kollégáimmal abban, hogy
be kell tartani a játékszabályokat, még akkor is, ha így
sokkal hosszadalmasabb egy-egy építkezés kivitelezése.
Kurincon túlzsúfolt a víkendház-övezet, ahogy a város által épített parkolóknál sem tartották be a törvényi előírásokat” – mondja Hazucha, aki szerint az egyedüli járható
út az lenne, ha meghallgatnák egymást, s még a testületi
ülések előtt megegyeznének a főbb elvekben. Volt rá példa már az idén is, hogy összejöttek a Magyar Közösségi
Házban, s megegyeztek pár alapvető kérdésben, de legutóbb hiába várták a polgármestert…
Hazucha ugyan nem tagja a Merjünk gyorsítani Klubnak,
de lépéseikkel nagyrészt egyetért, s ő is vallja, mindent
csak törvényes alapon lehet kivitelezni, még akkor is, ha
így sokkal bonyodalmasabbnak és hosszadalmasabbnak
tűnik is kivitelezés. A Merjünk gyorsítani Klub nagyon
tehetséges fiatalemberekből áll, akiknek a többsége vállalkozó, s ezáltal szabadabban gazdálkodnak az idejükkel
is, mint ő, aki a vízművektől (ahol a szennyvizek csatornázásával foglalkozik) ritkán tud elszabadulni. Bár a
cég francia tulajdonban áll, a fizetések most is nagyon
alacsonyak, s Rimaszombat mellett még a Nagyrőcei járás többsége is hozzájuk tartozik. Amikor a beszélgetést
készítjük, is többször hívják, s két hívás között zárjuk
az eszmecserénket. „Nem csak az a gond, hogy nincs
munkalehetőség, hanem az is, hogy nagyon alacsonyak

Angyalok érintése – Bozó Ágnes kiállítása a Városháza Galériában

„Az életben vannak pillanatok, mikor különösen hálás vagy minden
mosolyért, kevés szóért, ölelésért,
érintésért és a segítő kézért. Aztán meglátsz valahol egy fotót, ami
megérint. Megnézed ma, holnap és
holnapután is. Folyton azt kérdezed
magadtól, mit akar nekem mondani?! Aztán kezedbe fogod az ecsetet
és a kép életre kel a vásznon előtted” – írja egyik képe alá Bozó Ágnes, akinek az első kiállítását a Városháza Galériában nyitották meg a napokban, s az július 13-ig lesz látogatható.
Bozó Ágnes 1975 július 15-én született Rimaszombatban, s apró lépésekkel jutott el a
festészetig. „Játssz a színekkel! Rakd fel a vászonra! Tégy fel fehéret, sárgát, pirosat,
zöldet, lilát, kéket. Játssz a színekkel. Engedd el a kezed! Közben mosolyogj! Engedd
el a tegnap történteket! Csak te vagy itt, a vászon és szivárvány minden színe. Mind
a tiéd. Újra gyermek vagy. Ennek az állapotnak élvezd minden percét és pillanatát!”
– fogalmazza meg az ars poeticáját a művésznő, aki a megnyitón ízelítőt is adott a
technikájából, s azt is megtudtuk, hogy a képeket akár meg is vásárolhatjuk a kiállítás
helyszínén, a Turisztikai Információs Központban.

Fotók: gecse

a fizetések” – mondja Hazucha, aki ötük közül egyedül
maradt idehaza. Testvérei mind külföldön élnek, s ő is
csak azért maradt itthon, mert lokálpatrióta, s annak idején nem akarta magukra hagyni idős szüleit. Mára már a
lánya is felnőtt, önálló életet él, s ő is nagyon örülne neki,
ha változnának a feltételek régiónkban, s emelkedne az
átlagbér. Sok család esett szét úgy, hogy a család egyik
tagja kiment dolgozni, a másik pedig a gyerekekkel itthon
maradt. Ha viszont mindkettő kiment, akkor már nagyon
nehezen képzelhető el a visszaút, a bizonytalan helyzet
nem túl vonzó. Még nagyobb gond, hogy az itthon maradottak többsége már nem igazán alkalmas potenciális
munkavégzésre, s bizony, ha most a csoda folytán jönne
egy komolyabb cég, hozhatnák a munkásokat Ukrajnából
vagy Szerbiából – összegzi a helyzetet Hazucha, aki szerint mégis minden lehetőséget meg kell próbálni.
Ivan Hazucha a SMER-SD oszlopos tagja, s nem érzi
jogosnak Šimko József polgármester egyoldalú támadásait, szerinte a kormány mindegyik kihelyezett ülésén
támogatta a régiót, s ő maga is mindent megtett azért,
hogy maga a város is kapjon támogatást, így a tiszolci
kihelyezett ülésen a Dobšinský Alapiskolát, legutóbb
pedig a Téli stadiont támogatták. „Sajnos, mivel nagyon
kevés a potenciális vállalkozó a városban, nagyon kevés
az adóbevétel is. Losoncnak kétszeres a költségvetése,
mint Rimaszombatnak, amely nagyrészt az állam által
visszaforgatott adókból tengődik, legfeljebb egy-egy telket, épületet tudunk alkalmanként eladni” – összegzi a
város helyzetét Hazucha, aki nagy hazafiként a közös cél
érdekében képes volt a nemzeti érzelmeit is félretenni, s
március 15-én közösen koszorúzott a magyar hazafiakkal. „Megegyeztünk, hogy nem nyitunk meg máig fájó
sebeket, a város fejlődése fontosabb mindennél, bár mást
jelent számomra 1848, ahogy Petőfi szerepe is”, s mielőtt
a sokadik telefon után feláll, hogy elbúcsúzzon, még a
városi lapokkal kapcsolatban megjegyzi, legjobban annak örülne, ha magánkiadásban jelennének meg, a mai
helyzetben viszont nem bánná, ha legalább 2-2 oldallal
bővülnének, hogy több anyag férjen el bennük.
jdj/amb

Gömöri Hírlap

DMT és Ipolyi sok-sok gömöri díjazottal

Az elmúlt hetekben két országos versenyre is
sor került, Dunaszerdahelyen 44. alkalommal
rendezték meg a Duna Menti Tavaszt, míg
Rozsnyón tizedik alkalommal az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyt. Mindkét helyen remekeltek a gömöriek és a nógrádiak,
sok-sok díjat elhoztak.

A Duna Menti Tavasz képzőművészeti versenyén az I. kategóriában (1-4. évfolyam) a tornaljai Gruľo István, míg a II. kategóriában (5-9.
évfolyam) a szintén tornaljai Horváth László és
Bocko Mira Szófia (mindhárman a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola) tanulói
munkáját ismerték el.
A bábosok mezőnyében két gömöri csapat, a a
feledi Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Meseláda Bábcsoportja és a gömörfalvai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Harkácsi Pimpó Bábcsoportja is gyémántsávos
minősítést érdemelt ki. Előbbiek Makó Kovács
Erika rendezésében Az égig érő fa történetét,
• Zsúfolt ház előtt mutatta be a kassai Thália Színház Rimaszombatban és Feleden is
a Légy jó mindhalálig című musicalt Dudás
Péter rendezésében. Nyilas Misi szerepét a
serkei Antal Márk játszotta, aki a Tompa
Mihály Református Gimnázium diákja.

utóbbiak Dolinsky Irén, Csutor Vezér Zsófia
és Vezér Klára rendezésében a Vörös Rébéket
mutatták be. A szerkesztett játékok kategóriában a bátkai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Huncutkák Színjátszó Csoportja ezüstsávos minősítést érdemelt ki a …mert játszani jó! előadásáért (rendezte: Hencz Annamária). Pár hete
ezzel az előadással a Tompa Mihály Országos
Szavalóversenyben megnyerték a lírai színpadok kategóriáját. Gyémántsávos minősítést
kapott a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Színt Vivők Színjátszó
Csoportja a Színházasdi előadásáért, amelyet a
füleki Laboda Róbert rendezett. A színjátszók
között ezüstsávos minősítést hozott haza a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Kincskeresők Színjátszó Csoportja
a Malac Julcsa előadásáért (rendezte: Mészáros
Piroska és Okos Zsuzsa), aranysávos minősítést
szerzett a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó Csoportja a Csudahalott előadásáért (rendezte: Laboda
Róbert és Kotiers Éva), míg a Szvorák Zsuzsa
rendezte Zsibongó Kisszínpad A kis kuruc előadásáért gyémántsávos minősítésben részesült.
A Tehetségdíjat az idén az almágyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Napraforgó Bábcsoportja
kapta a Pöttöm Panna című mesejátékáért, amelyet Milen Gabriella rendezett. S nem utolsósorban gömöri kézbe került a Dusza István díj is,
amelyet a szlovákiai magyarság kulturális felemelkedése érdekében a Duna Menti Tavaszon
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként az

Fotó: gecse

•Nemrég nyert a
TESCO pályázatán a Halász utcai
Óvoda, amit olimpiai nappal ünnepeltek meg.

• Május 25-én Komáromban, a Duna Menti Múzeum dísztermében rendezték meg az V. Felvidéki Tehetségnapot.
Az ország legkimagaslóbb versenyeredményeket elért
diákjait és felkészítő tanáraikat díjazták. Rimaszombatot
mind a Tompa Mihály Alapiskola, mind a Tompa Mihály Református Gimnázium képviselte. Előbbi iskolából
Csíkfejes Ádám kilencedik osztályos tanuló vett részt a
rendezvényen. Ádám rendkívül tehetséges mind a természettudományok, mind a nyelvek területén. Ebben az
évben országos szintig jutott a Szép magyar beszéd és a
Poznaj slovenskú reč versenyeken, 1. helyezést ért el a kémiai olimpia kerületi fordulóján. Felkészítő tanárai: Mács
Gyöngyi, Talpas Kamarás Eszter és Farkas Csizmadia
Zsuzsanna. A Tompa Mihály Református Gimnáziumot
két diák képviselte, a
természettudományok kategóriájában Makši Samuel Richárd
(mentorai: Máté Szilvia, Vincze Norbert), míg
a társadalomtudományok kategóriában Ostrihoň
Dávid (mentora: Katarína Pivníková).
• 13. alkalommal
találkoztak
és mérték össze
tudásukat a Vámos Települések
Gyermekei Budapesten.
Nem
hiányozhattak a
megmérettetésről
a
vámosbalogi
gyerekek sem.
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a runyai származású Kamenár Horváth Éva
kapott, aki nélkül nem lenne Tompa Mihály Országos Szavalóverseny sem. Kamenár Horváth
Évát Szabó Csilla laudálta, a díjjal járó emlékplakettet, Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását és az emléklapot Huszár
László adta át.
Június 3-án és 4-én Rozsnyón immár tizedik alkalommal került sor az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjére, amely már
hagyományosan a gömöri és nógrádi versenyzők
fölényét hozta, így csak az aranysávos versenyzők nevét közöljük.
Aranysávos minősítést szerzett a péterfalai
Ádám Levente, a tornaljai Heinrich Zsófia, a füleki Mag Dániel, a rimaszombati Radics András,
a gömörsídi Rézműves Helena (I. kategória), a
füleki Botos Máté János, Marek Patrícia, Mihalovics Zsófia és a feledi Máté Ágnes (II. kategória), a csákányházi Bobák Melisa és Fajd Laura, a rozsnyói Danko Gábor, a füleki Hizsnyai
László, a simonyi Ruzsó Chiara és a tornaljai
Veréb Fanni (III. kategória).

jdj, fotó: a szervezők

Fotó: amb

• A Bátkai Értékmentők
képviselték Felvidéket a
Hungarikum vetélkedő
döntőjében Lakitelken,
ahol a felvidékiek által elért eddigi legjobb helyezést, a 6. helyet (egyben
a külhoniak által elért legjobb helyezés) szerezték
meg. A Bátkai Értékmentők csapata és egyben a Tompa Mihály
Református Gimnázium diákjai: Ferencz Edina, Hencz Bálint
Péter és Nagy Valentina. Felkészítő pedagógus: Gyurán Ágnes,
a Bátkai Alapiskola igazgatóhelyettese.

Fotó: amb

• Május 28-án, a Gömör-Kishonti Múzeumban nyílt meg a Romano dživipen – Rómsky život – Roma élet című képzőművészeti verseny XII. évfolyamának legsikeresebb munkáiból nyílt
kiállítás. A kiállítás kurátora Ľudmila Pulišová, aki lapunknak
elmondta, a versenyt még 1996-ban hozták létre, amikor a múzeum a roma kultúra bemutatására specializálódott. Az idén a
Rimaszombati, Nagyrőcei és Poltári járásokból 20 iskola nevezett be, mégpedig 161 rajzzal. A képeket szeptember elsejéig
lehet megtekinteni.

hu.rimavskasobota.sk
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„De gitározni is tudok ám” – Beri Áron a Zeneakadémiára készül

V

an már vagy öt éve, hogy először
találkoztunk a Snétberger Zenei
Tehetségközpont
zárókoncertjén
a budapesti Zeneakadémián, ahol
magával a központ Kossuth-díjas,
világhírű alapítójával, Snétberger
Ferenccel lépett fel. Pár évvel később nemcsak a No na garganta-t
játszotta el nagy sikerrel, hanem
magát az estet is ő vezette. A Gömör
legdélibb csücskéből, Serényfalváról származó nagyon szerény fiatalember a Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnázium tizenegyedikes diákja, s már eltökélten készül a felsőfokú tanulmányaira.
Beri Áron Serényfalváról, igazi, kétoldali zenészcsaládból származik.
Serényfalva egy 940 lakosú település
Gömör déli csücskében, nem messze
Putnoktól. A második világháború után
Nagybalog és Uzapanyit lakosaival

együtt a község jelentős részét vitték
el háromnapos, „málenkij robot”-ra.
Áron büszkén mondja, hogy mind
anyai, mind apai ágon számos zenész
van a családjában, bár édesapja már
csak hobbiból gitározott, s tőle leste el
az alapokat is. Ő egyébként a katasztrófavédelemnél dolgozik kéményseprőként, anyukája otthon a háztartást
vezeti, s volt-van dolga bőven, hiszen
hatan vannak testvérek. „Két bátyám
közül az egyik egyetemista a másik
pedig szeptemberben kezdi a tanulmányait, szintén egyetemen. Van még három kisebb testvérem, de ők még nem
állnak pálya előtt” – mondja Áron, aki
szintén nem akar lemaradni a bátyjai
mögött. „A testvéreim is játszanak
hangszereken, van dobos és hegedűs
is a családban” – sorolja. Czakó Erika
tanárnőt követve Nyíregyházán kötött
ki, s nem bánta meg. Fokozatosan építi
fel a repertoárját, s egyre több versenyen vesz részt. Az idén például Vácott, a IX. Országos Gitárversenyen a
II. korcsoportban lett harmadik, míg
a vajdasági Bácskatopolyán rendezett
nemzetközi versenyen nem is talált
legyőzőre. „12 éves koromban az akkori gitártanáromtól hallottam először
a Snétberger Zenei Tehetségközpontról, ahová felvételt nyertem, s azóta
is a központ diákja vagyok” – mondja
Áron. A központról tudni kell, hogy a
Balaton mellett, Felsőörsön található,

előbb a diákok a nyári szünetben hat
hetes közös kurzuson vesznek rész,
ezt követi egy őszi, majd egy tavaszi 3-3 hetes kurzus. Minden év egy
közös gálakoncerttel zárul, s mindig
más helyszínen. Koncerteztek már a
Művészetek Palotájában, a Zeneakadémián, a MOM Művelődési Központban, Veszprémben, míg az idén
a Pesti Vigadóban adtak nagyszabású
koncertet. „Nagyon megfogott Feri
bácsinak az egyéni stílusa, amit én is
mindenképpen el akartam sajátítani”
– magyarázza, miért is van ott szinte
a kezdetektől a központban. „A központban eltöltött évek alatt számos
helyen játszhattunk Magyarországon
és külföldön is. A legnagyobb élményem az első nagyzárókoncerten volt,
amikor a Liszt Ferenc Zeneakadémián
játszhattam együtt Feri bácsival” –
meséli élményeit Áron, akit az idén
műsorvezetőként is befogtak. Áron
egyébként mindenevő, de ami nagyon
közel áll hozzá, az a klasszikus, a jazz
és a rockzene, de van pár popszám is,
amit szívesen meghallgat, így Michael Jacksont is. „Rengeteg zeneszerzőt
szeretek, de akit kiemelek, az Johann
Sebastian Bach.” Rákérdezek, ismeri-e a rimaszombati származású gitárvirtuózt, Andreas Váradyt, s jön is
gyorsan a válasz: „Andreas egy fantasztikus gitáros, s nagyon szeretem
hallgatni Őt is”. A központban ter-

mészetes, hogy mindenki megpróbálkozik a zeneszerzéssel is, így Áron is
írt már saját darabokat, sőt a jazzben
természetes az improvizáció is. Szólóban vagy zenekarban képzeled el a
jövődet? – érdeklődöm, hisz a gitár
így is, úgy is jól használható hangszer.
„Igazából a gitár is hasonló hangszer,
mint a zongora, mert szólóban és zenekarban is egészen jól el lehet lenni
vele. Nagyrészt egyedül koncertezem,
de néha-néha kisebb, nagyobb formációkban is” – jön a válasz, s már igazából csak egy dologra vagyok kíváncsi,
mivel köti le a szabadidejét. „Amikor
éppen nem gitározok, ami ritkán van,
akkor általában a családdal vagyok
vagy horgászom. S mielőtt rákérdezne, barátnőm még nincs, elég kevés
időm van, és eléggé kell koncentrálni a főtárgyamra. Szerintem egyszer
majd csak betoppan, amikor épp nem
számítok rá.”
Beri Áron nagyon tudatosan építgeti a
karrierjét, s ahogy tervezi az elkövetkező éveket, a Zenekadémia befejezése után szeretne egy kis elismertségre
szert tenni, szeretne tanítani és boldog,
sikeres életet élni. „S találkozunk még
műsorvezetőként is?” – zárom a beszélgetésünket, mire jön is az azonnali
válasz: „Akár, de gitározni is tudok
ám!”

„A kóruséneklés számomra a szabadságot jelenti” – Jakab József
J

övőre ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját a Füleki Pro Kultúra férfi énekkar,
amelyben jelenleg is zajlik a generációváltás. Az
egyházasbásti származású Jakab József a kórus
idősebb tagjai közé tartozik. Tulajdonképpen
az egész életét a kórusnak, annak működésének
szentelte. Őt kérdezzük a zenével és a kórussal
való kapcsolatáról.
Hogyan került kapcsolatba a zenével?
Öt éves voltam amikor édesanyám unokatestvére, a
falu kántora, a kezembe adott egy kis feles hegedűt
és ezzel megpecsételte a zenéhez fűződő további
sorsomat. Önszorgalomból megtanultam hegedülni
és a karácsony esti misén már együtt játszottuk a karácsonyi énekeket – ő orgonán, én
pedig hegedűn. Hegedülni Kuloványi Lajosnál, az akkori füleki zeneiskola igazgatójánál, Lehár Ferenc volt tanítványánál tanultam. Később a rimaszombati gimnáziumi
évek alatt az iskola zenekarában játszottam.
A középiskolai éveket követően megszakadt a kapcsolata a zenével?
Nem szakadt meg. Ellenkezőleg. Az egyházasbásti körzeti orvos, MUDr. Blaskó
László a kultúrát igen kedvelő ember vette kezébe a medvesaljai kultúra irányítását és
nem is akárhogyan. Az aktív és odaadó munkájának köszönhetően számtalan sikert
értek el a medvesaljai kultúrcsoportok. Így lettem én is tagja az általa megalapított
népi zenekarnak, amely kísérte a Tavaszi szél vizet áraszt… országos versenyen induló szólóénekeseket. Már ekkor elkezdtem a népdalénekesi próbálkozásaimat, amit
később a füleki Kovosmaltba kerülve, az ottani Csemadok égisze alatt is folytattam.
A ragyolci járási döntőt követően több járási szintű, a Csemadok által szervezett kulturális rendezvényen is szerepeltem. A hetvenes évek elején szerveződött újjá a füleki
férfikórus. Ezek az érdembeli változások az akkori Csemadok elnök, Kómár Tibor
nevéhez kötődtek. Barátaim szavára hallgatva így lettem tagja az 1920-ban megalakult füleki férfikórusnak, amely a régiónk legrégebben működő kultúrcsoportja.
A taglétszám ekkor ötven főre emelkedett. A kórus művészeti irányítását Csaba Miklós, a helyi zeneiskola igazgatója látta el. Az énekkari munkára nagy hatással volt az
1973-ban Füleken megrendezett kórustalálkozó, amelyen a Magyar Tanítók Énekkara is szerepelt Janda Iván karnagy és Vass Lajos Erkel-díjas zeneszerző közreműködésével. E két szaktekintély komoly hatással volt a kórus későbbi működésére, amely
során az sikert sikerre halmozott.
Tudna erről mesélni?
A kórusnak 1992 volt a megújhodás éve. A kórus élére Fehér Miklós karnagy került.

A zeneileg művelt, karnagyi képességekben kiemelkedő karnagy szinte profi szintre
emelte a kórust. 1993-ban még ezüst, de attól kezdve háromévente, immár nyolc alkalommal aranykoszorús minősítéssel tért haza a kórus a galántai Kodály Napokról.
Kétszer a zsűri dicséretével és ebből egy ízben a legtöbb pontszámot elérve abszolút
győztesként lett első. Részt vettünk és aranyminősítéssel tértünk haza Szerencsről, a
magyarországi férfikórusok minősítő hangversenyéről.
Ez gondolom lehetőséget is adott jelentősebb szereplésekre.
Számtalan helyen és alkalommal szerepeltünk úgy itthon, mint külföldön. Ezek közül
megemlítem a Pesti Vigadóbeli szerepléseket (1999, 2002), Budapesten a Magyar
Kultúra Alapítvány székházában rendezett koncertet, a Zeneakadémiai hangversenyt.
Részt vettünk Debrecenben a Kossuth szobor avatásán és ezt követően koncertet adtunk a Debreceni Nagytemplomban. Megemlíteném még a finnországi koncert körutakat (1995, 2001, 2005), a sepsiszentgyörgyi, gyergyószentmiklósi és salgótarjáni
hangversenyeket. Sikeresen szerepeltünk és képviseltük Szlovákiát Pécsett a II. Világ
Bordalfesztiválon és ugyanitt a XVI. Európai Bordalfesztiválon. Ezen kívül sok-sok
hazai és külföldi szereplés van mögöttünk úgy belföldön, mint külföldön. A kórus
szívesen szerepel a környék falvainak a rendezvényein, templomi hangversenyeken
és a füleki ünnepségeken.
Tart fenn a kórus baráti kapcsolatokat más éneklőcsoportokkal?
A kórus szoros szakmai és baráti kapcsolatokat tart a Budafoki Vegyes Karral, a Füleki Melódia Női Karral, az Ózdi Vegyes Karral, a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórussal, a Tiszaföldvári Vegyes Karral, a ragyolci Jázmin Női Karral, a Losonci
Ozvena Vegyes Karral és legújabban a Jászberényi Vegyes Kórussal.
Mit kapott a kórustól a hangjáért cserébe?
Elsősorban egy zárt, de az ide érkezők részére egy nyitott közösséget, amit a zene
iránt való szeretet tart össze. A kórusban igaz barátokra leltem, akik az évek során
lelki közelségbe kerültek hozzám. Felejthetetlenek számomra azok a sikerek és az
ezt követő örömök, amiket egyes jelentősebb szereplések után átéltem. Az évek során fokozatosan kialakult egy kapcsolat köztem és a kórus között, amely az évek
múlásával még inkább elmélyült. Fiatalon kerültem a kórusba. Az elmúlt majdnem
ötven év alatt szinte már teljesen kicserélődött a kórus tagsága. Hála Istennek még, ha
nehéz is újabb tagokat verbuválni, mindig jöttek újak. Az idősek, akikre felnéztem,
mint példaképeimre már a mennyei kórust erősítik. Elmondhatom, hogy a kóruséneklés számomra a szabadságot jelenti, szebbé teszi mindennapjaimat. Betanulni egy
új zeneművet egy koncert alkalmával ezt előadni és részesévé válni egy új harmónia
születésének csak az tudhatja, aki belép egy kórusba. Ezek az élmények tartják bennem a kóruséneklés szeretetét.
Az odal anyagát írta: Juhász Dósa János, archív felvételek
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Június 15-16.: XX. Füleki Várjátékok

Június 15-én és 16-án kerül megrendezésre
a Füleki Várjátékok 20., jubileumi évada,
amely rendezvény minden évben több száz
hazai és külföldi látogatót vonz a középkori erődítménybe. A szombati, 15.00 órakor
kezdődő főműsor keretében fegyver- és
harcmodor-bemutatókat,
verbuválást,

Június 21.:
Emléktáblát avatnak Gácson

solymászbemutatót, H&B párbajokat
és történelmi táncokat láthatnak az
ideérkezők, de ugyanakkor középkori
zene, ételkóstoló, valamint gyerekeknek és felnőtteknek szóló interaktív
programok is színesítik a rendezvényt.
A legkisebbeket ezen felül óriásbábos
előadás, gyermekcsata és mutatványosok szórakoztatják. A rendezvény,
melyet kézműves vásár is kísér, ez
alkalommal a történelmi mesterségek
bemutatására fókuszál. A várjátékok
különleges nyitóeseménye lesz az
egykori füleki várkápolna harangjának
átadása, melyet Slíž Róbert harangöntő
készít el az előző nap folyamán, június
14-én. Az öntőforma a szombati rendezvény során kerül felnyitásra, majd a
harang a letisztítást követően az egykori várkápolna helyére kerül. Vasárnap
zajlik a Füleki Farkasok PT szervezésében a XIII. Nemzetközi Történelmi
Íjászverseny a Nógrád Íjásza címért és a
Füleki Vár Védője rangért. A versenyben
különböző kategóriákban mérhetik össze
tudásukat a jelentkezők, akik előzetesen a
http://archery3d.sk szlovák nyelvű honlapon, illetve a rendezvény helyszínén regisztrálhatnak.

Izgalmas előadások a Körforgalomban

Csontváry Kosztka Tivadar (18531919), festőművész, gyógyszerész
halálának 100. évfordulója alkalmából
június 21-én, csütörtökön, 16.30 órai
kezdettel emléktáblát avatnak
Gácson, az egykori gyógyszertár épülete előtt (Béke utca 12/11).

Június 22-23.
Kirándulás Csontváry nyomában
A losonci Phoenix Lutetia Polgári Társulás Csontváry nyomában címmel kétnapos autóbuszos kirándulást szervez június 22-én és 23-án (szombat és vasárnap).
Jelentkezni június 18-ig lehet.
Első nap indulás Losoncról (érdeklődés
esetén az autóbusz Rimaszombatban is
megáll), látogatás Kisszebenben, Iglón és
a Tarajka-völgyben. Vacsora és szállás Kakaslomnicon.
Másnap indulás Selmecbányára és Gácsra.
Érkezés Losoncra kb. 18.30 órakor.
Részvételi díj 55 €, az ár tartalmazza az autóbusz költségeit, az illetékeket, a szállás
költségeit, egy-egy vacsorát és reggelit, az
idegenvezető költségeit.
Bővebb infó: 0917/290 998, 0905/176 343

Június 21.: Miroslav Janšto és a restaurálás folyamata

Június második felében több izgalmas beszélgetéssel
is várják a rimaszombatiakat a Körforgalomban, a
Bartók Béla 20/A-ban. Június 20-án, csütörtökön
17.00 órától Marek Cirbus újságíró, a Spartan Race
sikeres résztvevője lesz a vendég, míg 26-án, szerdán 17.00 órától a nyári kikapcsolódási, túrázási
lehetőségekről beszélgetnek.

Június 28-29:
IX. Balogvölgyi Rockfesztivál Nagybalogon

Az 1967-es születésű videfalvai Miroslav Janšto restaurátor az utóbbi
években több fontos munkán is dolgozott a Gömör-Kishonti Múzeumban,
akinek a múzeum igen sokat köszönhet. Az általa restaurált munkák segítségével a restaurálás folyamatába és
titkaiba is betekintést nyerhet a látogató. A rendhagyó tárlat megnyitójára
június 21-én, pénteken kerül sor 15.00
órakor, s az szeptember elsejéig lesz
megtekinthető.

Június 28:
Mulatási party a szabadtéri színpadon

Egésznapos
programok
Balogvölgyi szabadegyetem,
Gyereksarok,
Hagyományőrzők
Könyvbemutató –
Tóth Zoltán:
Révülés
Bővebb infó:
Tóth Zoli
(0949/038 872)

Június 28-án és 29-én, pénteken és szombaton rendezik
meg a IX. Balogvölgyi Rockfesztivált a nagybalogi focipályán. Napijegy 10 €, bérlet elővételben 12 €, helyszínen
15 €, gyerekeknek 6-14 éves korig 5 €, 6 éves kor alatt ingyenes, nyugdíjasoknak és mozgáskorlátozottaknak pedig
1 €. Jegyek elővételben kaphatók a rimaszombati Tompa
Mihály könyvesboltban.
Program:

Június 28. (péntek)
16.00 Kapunyitás
18.00 Alldevils
20.00 AB/CD
22.00 Republic
00.30 Blues Company

Június 29. (szombat)
18.00 Felvidéki Kárpátia
20.00 Örökség
22.00 Deák Bill Gyula
00.30 Helldiver

A tavalyi nagy siker
után ismét várja a
mulatós zene kedvelőit a Mulatós party
június 28-án, pénteken 18.00 órától
Rimaszombatban,
a szabadtéri színpadon.
Belépő elővételben 8
€, a helyszínen 10 €,
6 éves korig ingyenes. Kapunyitás 16.00
órakor. Jegyek a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban
kaphatók.
Fellépők: Jolly &
Suzy, Nótár Mary,
Bódi Csabi, Felvidéki
Mulatós Mesterhármas, Hollósy Adrián, Kis Grófo, Maco Mamuko, Tomáš Botló, Gipsy Trio, DJ. Tota.
Eladó kétszobás kertes ház nem messze Tornalja központjától.
280 m2, ára: 43 500 €. Tel.: 0903/61 52 69, 0918/800 059 GH-43/19
Felvásárlok és javítok antik bútorokat (tálalók, komódok,
feliórák). Tel: 0918/088 743
GH-48/19
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„Voltak időszakok, amikor egyszerűen nem tudtam írni” – Foglár Gábor
„Minden fellelhető anyagot átolvastam, korabeli újságokat, a városi testület jegyzőkönyveit, melyekben
például a város élelmezéséről is olvastam, vagy az újságokban a spanyolnátháról” – mesél az íráshoz szükséges történeti háttérmunka jellegéről az almágyi Foglár Gábor, akinek most jelent meg Ítéletidő című első
regénye. A Könyv Guru kiadó gondozásában kiadott
kötet szerzőjével a felvidéki magyarság évszázados dilemmájáról, a görcsös alkotás hátrányairól beszélgetünk, de arról is, mennyire lehet történelemkönyvként
olvasni történelmi regényét.
A 100 éve elszakított Felvidéken játszódik az Ítéletidő, amely két hivatalnok párhuzamos történetét vázolja fel, akiknek az ellenállás vagy behódolás alapdilemmájára kell válaszolniuk az életükben. Az utóhangban
az olvasóknak feltett kérdést: „Én vajon mit csinálnék, ha ez történne
velünk (újra)?” – feltette önmagának is? Hogyan válaszolna rá?
Úgy érzem, ha valaki elolvassa ezt a regényt, és kicsit beleéli magát a szereplők helyzetébe, akkor elgondolkodik rajta: „Én mit csinálnék?”. Vagy épp
azon gondolkodik el, jól döntött-e egyik vagy másik szereplő. Mindenképp
le kellett pörgetnem magamban azt, hogy én miként viselkedtem volna ebben
az időben. Úgy gondolom, minden viselkedésformát és lehetőséget megvizsgáltam és belefoglaltam a regénybe. De hogy én hogyan válaszolnék rá, az
nehéz kérdés. Az ember hajlamos elhamarkodott válaszokat adni. Ha tényleg
egy ilyen helyzetben lennék, tudnám, mit kell tennem. De addig, minden
válasz csak találgatás és fikció lesz. Ha konkrét választ kellene adnom, akkor
azt mondanám: ellenállás.
Mit gondol, ennyi idő távlatából mennyit változott a felvidéki magyarság alapkérdése? Az Európai Unió és a 21. század kihívásai milyen új
kérdéseket szülnek?
Az impériumváltás után, 1918-tól, majd 1938-tól egyre többen adtak hangot
annak, hogy a Magyarországtól elszakított területen kialakult a „felvidéki
szellem”. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a felvidéki magyarság már nem
magyarországi, hanem az ő hazája már Szlovenszkó, vagyis a Felvidék. Ehhez az országhoz lojális és megbékélt már a sorsával. Bár az is igaz, hogy a
felvidéki magyar lakta régiók soha sem voltak egységesek, így ez a kifejezés
csak részben valós. Úgy gondolom, hogy mi, felvidéki magyarok egyre inkább eltávolodtunk attól az érzelmi világtól, ami még 100 évvel ezelőtt volt
az emberekben. A mai időkben már nem egy új állam alakulása a legfőbb
kérdés, hanem az, hogy a meglévőben magyarok tudunk-e maradni, s hogy
unokáink is magyarul fognak majd beszélni, vagy beolvadunk szép lassan.
Hogyan ötvözte a valóságot és a fikciót az Ítéletidőben? Mennyire lehet
„történelemkönyvként” olvasni a regényét? Vannak esetleg családi vonatkozásai is a történetnek?
Dilemmában voltam, mennyire legyen tele történelmileg is élt személyekkel
Fráter Zoltán: Radnóti Miklós
(Holnap Kiadó)
Radnótiról
írni könnyű.
Nincs olyan
középiskolás, aki
ne ismerné
verseit, kivált a bori
noteszben
fennmaradtakat, az
élni akarás és a hivatástudat torokszorító példáit. Szerelmi költészete
a mai napig népszerű, sőt egyre több
lányt hívnak Fanninak. S ki ne emlékezne a Nem tudhatom... harmadik
sorában olvasható jelzős szerkezetre:
„messzeringó gyerekkorom világa”?
Eltűnt gyerekkorunk megnevezésére már önmagában is használjuk a
„messzeringót”.
Igazi költőről elég csak annyit mondani, hogy költő, hozzátéve, hogy
az egyetemes kultúrán belül melyik
nemzet irodalmát gyarapította műveivel, vagyis milyen nyelven írta verseit. Radnóti Miklós egyszerűen és a
legteljesebb mértékben magyar költő.

a regény. Végül is úgy döntöttem, a legfőbb szereplők, mint a polgármester,
a jegyző, vagy az orvosok legyenek hitelesek, hisz az ő neveiket ismerjük.
Nem szerettem volna azonban megsérteni a még élő leszármazottakat, így
csak tárgyilagosan próbáltam bemutatni őket. Az események fő vonulata
mind történelmileg hiteles, időrendi sorrendben halad, a forrásokkal igazolt eseményeket pedig sikerült a történetbe csempésznem. Tehát ha csak
az idővonalat nézzük és a nagyobb történéseket, akkor igen, lehet történelemkönyvként is olvasni. Más kérdés a kitalált személyek kérdése. Nem
volt forrásom olyan személyről, aki ténylegesen, közemberként élt ebben az
időben a városban, nem éltek rokonaim, őseim sem a városban. Úgy gondoltam, hogy olyan személyeket hívok életre, akik szinte minden helyszínen ott
voltak és első kézből láttak mindent. A két főszereplő és azok barátai teljes
mértékben fiktív személyek, s szinte mindenki, aki velük kapcsolatba kerül.
Leginkább arra törekedtem a regény megírásakor, hogy azt a légkört megteremthessem, amely az elképzelésemben élt a korról.
A kötet végén jelezte, hogy könyvtári, levéltári kutatásokat is végzett az
írás előtt. Minek kellett utánanéznie, és nagyjából mekkora részét tette
ki ez a munka az egész könyv megírásának?
Egy történelmi korba helyezett történetben mindennek a helyén kell lennie.
S annak érdekében, hogy tényleg bele tudjam élni magamat is a történetbe, mégis elvonatkoztassak, minden fellelhető anyagot átolvastam. Korabeli újságokat, a városi testület jegyzőkönyveit, melyekben például a város
élelmezéséről is olvastam, vagy az újságokban a spanyolnátháról. A könyv
megírásának első fázisa tehát a kutatás volt, ami nagyjából 3-4 hónapot ölelt
fel. Ezek a hónapok nem csak a kutatás miatt voltak fontosak, hanem azért is,
hogy leülepedjen bennem minden, amit a korról olvastam.
Mi okozta a legnagyobb nehézséget a regény megírása során? Hogyan
lendült át eze(ke)n?
Voltak időszakok, amikor egyszerűen nem tudtam írni. Hiába ültem a gép
előtt, hiába néztem a jegyzeteimet, nem segített semmi. Ilyenkor nem görcsöltem rá, nem erőltettem, mert tudtam, hogy az nem az igazi. Ekkor mindig
mással foglalkoztam: olvastam, filmet néztem, egyéb dolgaimmal foglalkoztam vagy épp a természetbe mentem, hogy feltöltődjek.
Tanári munkája mellett íjkészítéssel és bőrművességgel is foglalkozik.
Mikor van ideje írni? És mi az, ami inspirálja, segíti az alkotásban?
Mivel több dologgal is foglalkozom, ezért be kell osztanom az időmet. Mindig érzem azt, hogy mi az, amivel épp abban a pillanatban foglalkoznom
kell. Amikor megérzem azt, hogy írnom kell, akkor leülök és dolgozni kezdek. Ha ihletet kapok egy új fordulatra, akkor a jegyzeteimhez fordulok és
oda írom le. Különleges rituálém nincs. Szerintem nem ezen áll vagy bukik
egy történet. De ha valamit meg kellene említenem, akkor azt mondanám,
hogy a teljes nyugalom az, amire szükségem van, ha írok.

Lehotai Aladár: „Málenkij robot” –
Gömöriek a szovjet lágerekben
(Hagyományok és Értékek PT –
A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma)
„A málenkij robot
és a szovjet lágerek
világa akár a huszadik századi európai
történelem jelképe
is lehetne. Az értelmetlen szenvedés, a
diktatúrák elvakultságának, az ember
elállatiasodásának a szimbóluma. És persze
a túlélésben való remény és az újrakezdés
jelképe is. Egy olyan történet, amely az
akkor és az itt, vagyis Közép-Kelet-Európában élők közül bárkivel megeshetett. Az
ugyanis, hogy a térségbe győztesen bevonuló szovjethatalom kit és miért hurcol el,
hogy aztán rabszolgaként dolgoztassa, sok
esetben tényleg a vak véletlen műve volt…
A téma iránti elkötelezettség, a kutatómunka
iránti elszántság és a saját közösségének a
múltja iránti tisztelet az, ami ezt a könyvet
megszülte. Egyfajta tisztelgésként nem csupán nagybalogi, uzapanyiti és serényfalvai,
hanem valamennyi, a diktatúra lágereibe
hurcolt magyar és nem magyar áldozat előtt”
– írja a kötet előszavában Simon Attila.

www.konyv.guru
Újlaki Csaba: Mesés játékok
(Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület)
A Tompa Mihály Gömöri Kulturális
Egyesület Alkotók és Alkotások című
sorozatának 19. darabjaként jelent meg
Újlaki Csaba Mesés játékok című kötete. A könyv segítségével számos régi
gyerekjátékot meg tudunk csinálni.
„Újlaki Csaba különleges értékű munkásságának megörökítését és terjesztését,
népszerűsítését rendkívül fontos feladatunknak tartjuk. Napjainkban ő az egykori
népi barkácsoló játékkészítésnek legjobb
gyakorlati ismerője és különösen ő a legelhivatottabb továbbfejlesztője, a jelenbe és jövőbe átmentője. A falusi gyermekek a természetben
talált anyagokból maguk késztették el játékaikat és a játékkészítést is
játékszerű foglalkozásuknak tartották. Ez a kultúra sajnálatos módon
napjainkban már vidéken sem létezik, az urbanizáció leértékelte mind
a játékkészítéssel való foglalkozást, mind pedig az efféle, természeti
anyagokból készült játékokkal játszást. Ezzel eltűnt a fiúgyermekek életéből az alkotás első iskolája – ami a mai fiatalság munkakultúrájának
hiányosságain meg is látszik. Újlaki Csaba nagyszerű kollekciót állított össze, amelynek alapját az egykori barkácsoló játékkészítés képezi,
anyaga is túlnyomó részt a természetből származik. Ugyanakkor megmutatja, hogy a fizika törvényszerűségeinek ismeretével, a fogtechnikus
szakmai és műhelybeli felkészültségével milyen remek fejlesztések lehetségesek. Egyes esetekben mai korunk anyagait – részben hulladéknak tekinthetőket – is új életre kelti, felhasználja” – írja a kötet előszavában Györgyi Erzsébet néprajzkutató.
A kötetek megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
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Nagybalogi fiatalok óceánjáró hajón

mikor e sorok megjelennek, Szendrei Róbert már a Cristal tengerjáró fedélzetén
Írország felé tart. Öccse, Gerhard még itthon
várja a következő utat, amely Japánba vezet
majd. A két nagybalogi fiatalember évente alig
pár napot tartózkodik otthon, táncosként élik
a világukat óceánjáró hajókon. S bár a szüleik
nem könnyen engedték el őket, most már boldogok, hogy fiaik megtalálták az életük értelmét, s egy alkalommal őket is kivitték, hadd
lássák, milyen is a tengerjáró élet.

Úgy ötévente találkozom Robival és Gerivel, s
amikor 2007-ben először a látókörömbe kerültek,
egyik ismerősöm hívta fel rájuk a figyelmemet.
Mindketten a rimaszombati Impulz táncosai voltak, Robi több táncversenyt is megnyert, de már
Geri is a bátyja nyomdokaiban lépegetett. Robi
akkor kezdett a rimaszombati Kereskedelmi Akadémián, s öccsével ellentétben ő végig szlovák
iskolába járt. A kereskedelmi befejezése után színésznek készült, s fel is vették a besztercebányai
Művészeti Akadémiára. „Nagyon zsúfolt évek
voltak azok” – emlékszik vissza azokra az évekre
Robi, hiszen a tanulás mellett folyamatosan versenyekre járt, s mivel anyagilag nem állt valami jól,
még tanított is. Többnyire napi 3-4 órákat aludt, s
idővel kiégett. Kedves tánctanára, Schwartz Gyula, – akinek sikereit köszönhette – javasolta, hogy
kipróbálhatná a tengeri hajózást, s megadott egy
telefonszámot. A telefonszám a Latin Dance Klub
menedzseréé volt, s amikor a számot felhívta, egy
teljesen új fejezet kezdődött Robi életében. A klub
kiválogatja és felkészíti a táncosokat, majd az arra
érdemeseknek szerződést kínál. Így jött el 2016
október negyedike, amikor először lépett fedélzetre. Ahogy mondani szokás, egy zabszem nem
fért volna… De tudjuk, minden kezdet nehéz.
„Bizony, nem könnyen engedtük el Robit, hisz
hallottunk a Costa Concordia 2012-es tragédiájáról, amelynek magyar áldozata is volt” – szól
bele a beszélgetésünkbe az éppen palacsintát sütő
édesanya, Szendrei Mónika, aki szeretné kiélvezni azt a különös pillanatot, hogy mindkét fia itthon
van. Robi tegnap jött meg a budapesti próbáról, s
most írta alá az újabb szerződését, amely immár
a második közös szerződése lesz a barátnőjével,
Enikővel, akivel együtt táncol. „Tudja, minden
szülő aggódik, ha a fiát messze veti a szülői háztól
a Sors, s különösen így van ez nálunk, cigányoknál.” – teszi hozzá, de ma már szerencsére a nagy
távolságot is megrövidíti a technika. „A hajókon
minden szobában van vezetékes telefon, s ha épp
azon nem elérhetőek, akkor ott van a facebook, a
messenger, s ha nincsenek is rajta, látom, mikor
voltak elérhetőek utoljára, s az mindig megnyugtat” – mondja Mónika, aki férjével együtt tavaly

meg is látogatta a fiúkat, s egy hetet ők is eltöltöttek az egyik hajón. „Ahogy láttuk, aranyéletük
van, s a jó kereseti lehetőség mellett azt csinálják,
amit szeretnek” – nyugtatja meg magát az édesanya.

A magamfajta mezei újságíró legfeljebb elképzelni tudja, milyen is lehet egy 6-7 ezer főt befogadó,
16 emeletes hajó, amelyen gyakorlatilag önálló
élet zajlik, bevásárlóközpontokkal, éttermekkel,
bárokkal, sportolási lehetőségekkel, masszázsközponttal, fitneszteremmel, színházakkal. Egy
ilyen 16 emeletes hajón a 6-7 ezres vendégsereghez 2 ezer fős kiszolgáló személyzet is tartozik,
akik mindannyian elvégeznek egy hajósvizsgát,
amely felkészíti őket az esetleges váratlan eseményekre is, mint vihar, tűz, ütközés egy másik hajóval, bomba, kalózok – de eddig ők szerencsére
ilyennel nem találkoztak. „Egyszer mondták be,
hogy tűz van, a hat nagy motor egyike ugyanis
nagyon felmelegedett, s megszólalt a detektor,
de szerencsére gyorsan lefújták a riadót” – meséli Robi, s ilyenkor bizony az ő munkaköri kötelességeik közé tartozik az utasok megnyugtatása
is. Azt is megtanulják, egy esetleges menekülés
esetén mi a teendő, s bizony az utolsó pillanatig
tartaniuk kell a frontot, s az ő esetükben nem igaz
az ismert mondás, miszerint ugye a patkányok
hagyják el először a süllyedő hajót… S ha már
víz, akkor a mentőmellény mellett a személyzetnek természetesen kötelező tudnia úsznia is.

Mivel ezeken a hajókon a világ minden részéről
vannak utasok, alapkövetelmény több világnyelv
ismerete. Robi 15 évig tanult németül, de ma már
angolul és olaszul is kitűnően beszél, míg Geri
már a franciával és a spanyollal is megbirkózik.
A Costa cég vendégei között elsősorban olaszok,
franciák, kínaiak és spanyolok vannak – így nem
árt, ha ezeket a nyelveken legalább alapszinten
megértetik magukat. Az első szolgálati napon tartanak szimulációt is, hogy a legfontosabb teendőket begyakorolhassák. Az amerikai hajókon sok
a különóra, délutánonként pedig közös táncórák
vannak. Esténként előbb mintegy 20 perces
show-műsort mutatnak be, majd a vendégek rendelkezésére állnak. Az amerikai hajókon főleg
standard és latin táncok a menők, de a csapatukban vannak zenészek és énekesek is.
A választék bőséges, ahogy általában van francia,
kínai étterem, úgy a vendégek különböző bárok
közül is választhatnak, ital és zenei műfaj szerint
is, így a sörbár mellett akad dzsesszbár és country
bár is. Ők a személyzettel ellentétben bármelyik
étteremben étkezhetnek, de mint mondják, mértékkel, óvatosan kell étkezni, egyébként meg nem
válogatósak, szinte mindegyik konyhát megkóstolták már.

Geri esetében nem is volt kérdéses, hogy a bátyja
nyomdokaiba szeretne lépni. Robival ellentétben
ő végig magyar iskolába járt, szintén a rimaszombati Kereskedelmi Akadémián érettségizett, majd
egy évet édesapjával Bécsben dolgozott, hogy
megkeresse a pénzt, amely elegendő lesz elindulni
a saját útján. Ja, s hogy ne feledjük, ő is versenytáncolt, évekig az a Farkas Orsolya volt a partnere, aki kinőve őt, később Baka Tamás partnere
lett, akivel ma már Szlovákiai legjobb táncospárjai közé tartoznak. S amikor Robi főnöke szólt,
hogy táncost keres, azonnal jelentkezett. „Nagyon
sokat kellett megtanulnom egyszerre” – összegzi
az első időszakot Geri, de nem bánta meg. Később a Costa Deliziosán szolgált, ahol 3x30 perces showműsorok vártak rá. „Nagyon fárasztó
volt, de imádtam amúgy” – mondja, majd a mediterrán államok után következett a Karib-szigetek,
Kajmán szigetek, Jamaica, Mexikó – s többnyire
amerikai és kanadai turisták voltak a hajó vendégei, de találkoztak magyar és szlovák turistákkal
is. Amíg Geri emlékeiben elsősorban Mexikó,
maradt meg, na és a közös úszás a delfinekkel,
addig Robit az északi fjordok varázsolták el, a
vízesések és a tiszta levegő. De járt a Hawaii-szigeteken, Hollywoodban, San Franciscóban és
természetesen a hírhedt Alcatrazban is. Robi a
hajón ismerkedett össze a barátnőjével is, akivel
együtt táncolnak és nemrég írták alá a második
közös szerződésüket. Mivel Robi már tapasztalt
hajósnak számít, ezúttal ő lesz a táncosok főnöke
is. Enikő egyébként Szarvasról származik, amely
nincs is annyira közel Nagybaloghoz, így nem
könnyű összeegyeztetni a magánéletüket, amikor
hajón kívül vannak. Robival ellentétben Gerinek
még nincs tartós kapcsolata, s ahogy mosolyogva
megjegyzi, egyelőre nem is szeretne.
Ahogy az elején írtam, Robi már ismét úton van,
ezúttal a Cristal fedélzetén, amely Olaszországból
indult, s a négy hónap alatt az EU-t járják körül
Írország, Skócia és Izland érintésével. Geri június
16-án száll hajóra, mégpedig Japánban a Costa
Neoromantica fedélzetén. Ez egy kicsi hajó, amelyen 1 500 ember fér el, s csak japáni kikötőkben
áll meg.
Ami pedig a jövőjüket illeti, egyiken sem tervezik, hogy hajóról menjenek nyugdíjba. Bár
szép számmal vannak olyanok, akik 15-20 évig
is csinálják, s nem tudnak kiszállni belőle. Robi
jövőképe Amerikában van, ahol szeretne táncot
tanítani, míg Robihoz hasonlóan Geri is szeretné
még pár évig folytatni, aztán szeretne idehaza egy
kis boltot nyitni.
jdj, fotó: Kresnye András, valamint archív

