Váratlanul vadkacsák jelentek meg a
rimaszombati buszpályaudvaron, ahol
egy
kacsamama
nyolc
kiskacsáját
próbálta biztonságos
helyre terelni. Rövid
időre megpihentek az
egyik eső utáni pocsolyában, majd folytatták az útjukat…
Fotó: Kresnye András

Idén is díjazták
a legeredményesebb diákokat

Június 15-én iktatták
be hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét, Zuzana
Čaputovát, aki a
pártpolitikusnak állt
Andrej Kiskát váltja
a poszton.
Fotó: TASR

Rimaszombatban, a Városházán a közelgő tanév végén
már hagyományosan fogadták a mögöttünk hagyott tanév
legjobb diákjait, akiket Šimko József polgármester köszöntött, s az oklevél és virág mellett 20 eurós vásárlási
utalványt is átvehettek. A hangulatos fogadáson közreműködtek a helyi Művészeti Alapiskola diákjai, valamint
Páko Mária és tanítványai.
23 óvodást, alap- és középiskolás diákot jutalmaztak (mindegyiküket az adott oktatási intézmény jelölt a díjra), így az
idei tanévben elvégzett munkájáért polgármesteri elismerést
vehetett át többek között Mikos Fruzsina Blanka (Daxner utcai Óvoda), Szaniszló Dávid (Művészeti Alapiskola), Csíkfejes Ádám (Tompa Mihály Alapiskola), Sárközi Angelo (Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola), Pataky Sándor András
(Ivan Krasko Gimnázium), Hizsnyan Bálint (Tompa Mihály
Református Gimnázium) és Kristóf Krisztián (Magán Zenei
és Dramatikus Konzervatórium).
Martin Ambróz felvétele

Megmutatjuk – megéri!
Gömör és Nógrád helyi értékei, természeti kincsei és
kulturális öröksége címmel
tartotta meg idei projektnapját a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség Regionális Pedagógiai Központja,
amelyen 17 iskola mutatta
meg faluja, környéke értékeit.
Fotó: Virsinszky Tamás
Tóbiás Szidi koncertjével kezdetét vette a II.
Szombati Jazztival.
Fotó: Gecse Attila

Rekordszámú résztvevővel 12. alkalommal rendezte meg a rimaszombati Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola FourFest versenyét.
Fotó: Martin Ambróz

Az idén kétnaposra
bővült a JúniusFeszt,
amelyen
fellépett
Nagy Feró és a Beatrice, Oláh Gergő, a Republic, Tabáni István,
Hooligans, az R-Go és
a Follow the Flow.
Fotó: Kresnye András

Rekkenő hőségben június 15-én megnyitotta kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet. Szombaton 2 871, míg vasárnap
1 635 strandolni vágyó váltott belépőt.
Nagy veszteség
érte a rimaszombati közösséget, hosszú,
súlyos betegség
után 74 éves korában elhunyt
Dušan Rybár
gyerekorvos, a
rimaszombati
Zsidó Hitközség
vezetője.

Értesítjük olvasóinkat, hogy szabadságolások miatt lapunk következő száma augusztus 14-én jelenik meg. Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!
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Kétnaposra bővült az idei JúniusFeszt

A minden évben megrendező Júniusfeszt most más volt, mint
az eddigi. A szervezők az idén kísérleti jelleggel két napos szórakozást biztosítottak az érdeklődők számára. A sátrak alatt
sok finomság, játék, édesség, a gyereknapra is tekintettel gyerekeknek szánt programok, mint például arcfestés és kézműves alkotás, de sok egyéb más is várta a nagyérdeműt.

A színpadon már Tabáni István hangol zenekarával, és lassan,
de biztosan gyűlnek az emberek az amfiteátrumba. Elkezdődik a
Tabáni István által bemutatott Queen emlékkoncert, aki Freddie
Mercury testébe bújva idézi meg a legendás együttest. Őt követően felkészül a fiatalok kedvence, a Follow the Flow. A három fiatal
fiú tudja, hogyan szórakoztassa a fiatalokat, a színpadról sok-sok
energia árad a nézőtérre. Lassan lenyugszik a nap, és végre enyhül a nagy hőség. Már a Hooligans csapata készülődik, a rajongók a színpad melletti sátorban a lemezeiket is megvásárolhatják.
A banda olyan bulit csapott, hogy tombolt az egész amfiteátrum…
Másnap szintén nagy hőséggel és Oláh Gergővel kezdődött a nap,
aki mókás viselkedésével és jó hangjával szórakoztatta a közönséget. Később a Nagy Feró vezette Beatrice lépett fel, majd az
R-GO Szikora Róberttel, akik olyan hangulatot varázsoltak, hogy
mindenki alaposan kiszórakozhatta magát. Végül, de nem utolsó
sorban Voksán Virág állt a DJ pult mögé és pörgette a jobbnál
jobb slágerek mixeit. Az egyik főszervező, Cziprusz Zoltán érdeklődésünkre elmondta, hogy a két nap alatt mintegy kétezer
ember fordult meg a szabadtéri színpadon, s a legnagyobb sikert
az R-GO aratta. Mivel új műfajt próbáltak ki, s az eddigi egynapos fesztiválokat kétnaposra bővítették, így elégedettek az érdeklődéssel, s külön köszönetet szeretne mondani mindazoknak,
akik mindkét napon velük voltak, de hogy jövőre milyen lesz a
folytatás, azt még csak alapos elemzés után döntik majd el.
Kép és szöveg: Kresnye András

Rekordszámú versenyző a FourFesten

Rekordszámú résztvevője volt az idei, immár 12. alkalommal megrendezett FourFestnek. A V4-országaiból (Szlovákia, Magyarország, Csehország, Lengyelország) összesen 23 szakközépiskola 107 diákja érkezett
Rimaszombatba, hogy összemérjék tudásukat.

A hagyományoknak megfelelően idén is nyolc kategóriában versenyeztek a
szakmunkásképzős diákok, hogy ki-ki a saját szakterületén a legjobb teljesítményt nyújtva próbálja meg kivívni a zsűri elismerését. A rimaszombati
Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, a Városi Művelődési
Központ, az A-Z Gastro Kft, valamint Besztercebánya megye szervezésében megrendezett versenyen a pincérek, szakácsok, üzletkötők, baristák,
csaposok, sommelierek, fodrászok és kozmetikusok mutatták be, hogy mit
sikerült elsajátítaniuk az iskolai évek során. A FourFesten főként Besztercebánya megye szakiskolái szerepelnek, de a kezdetektől meghívást kapnak
a visegrádi országok hasonló képzést kínáló intézményeiből is. Közülük
többen is egymás testvériskoláinak
számítanak
és részt vesznek egymás
rendezvényein. Idén a
19 szlovákiai mellett 2
magyarországi
(Eger,
Kazincbarcika), két cseh
(Poděbrady, Kolín) és egy
lengyel szakiskola (Nowy
Sacz) diákjai vetélkedtek
Rimaszombatban.
„A célunk, hogy adott legyen a diákjaink számára
a fejlődés lehetősége és nemzetközi szinten is összemérhessék ügyességüket. Ezenkívül jó motivációt is jelent, valamint felkészülést a munkaerőpiaci kihívásokra, ahol hasonló versenyszellem tapasztalható. Ugyancsak
fontos szempont, hogy régiónkat és városunkat is bemutathatjuk vendégeinknek ezáltal” – emelte ki Jaroslav Bagačka, a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola igazgatója, a verseny főszervezője. A kétnapos
rendezvényt színes programsorozat kíséri, előadásokkal és koncertekkel
kiegészítve. Az első napon derelyefőző verseny volt a Fekete Sas étterem

udvarán, melyet az Ózdi SZC
Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
kazincbarcikai
csapata nyert meg. Vezetőjük
Parrag Csaba fekete szalaggal tisztelgett a pár nappal
ezelőtt elhunyt Benke László világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász emléke előtt.
A második napon került sör a különböző szakterületek versenyére.
A sommeliereknek borkülönlegességeket, a baristáknak és csaposnak kávéés italkülönlegességet kellett felszolgálniuk, míg a fodrászok esküvői hajviseletet készítettek. A vendéglátósok a híres emberek, míg az üzletkötők
a népi tradíciók témakörében terítettek asztalt. „Mi évek óta jövünk, eddig
legalább ötször voltunk már. Nagyon színvonalas és komplex a rendezvény,
amelyen több szakma is megmutatja magát. Azt gondolom, hogy a fejlődésünket ez szolgálja igazán. Egerből két pincérrel, két vendéglátóssal és
négy szakáccsal érkeztünk a főzőversenyre, valamint a látványkonyhára” –
mondta Németh Zoltán szakoktató, az egri vendéglátósok felkészítője, akik a
tematikus asztalt Puskás Ferenc személyisége, kedvencei borai és ételei köré
építették fel. A szakácsversenyben idén a borjúhús volt az alapanyag, amiből
45 perc alatt kellett egy ízletes ételt elkészíteniük a diákoknak. A versenyzőket az összes kategóriában bronz-, ezüst- és aranysávba sorolta zsűri, s az
ünnepélyes díjkiosztó gálán a legjobbak értékes elismerésben és jutalomban is részesültek. A hazai versenyzők közül a szakácsok között Ivan Krajec
ezüstsávos lett, a baristák között a zsűri különdíját érdemelte ki Lukáš Jakab.
A somelierek között Martina Nociarová a második lett, míg különdíjat Diana Vrbinská kapott. A kereskedelmi munkatársak mezőnyében Bronislava
Mlináriková nyerte a versenyt, a második helyen Viktória Boľfová végzett.
A pincérek versenyében a Viktória Turoňová–Monika Daniová kettős a harmadik helyet szerezte meg, míg a fodrászok között Vanesa Berkiová és Rebeka Ráczová a zsűri különdíját gyűjtötte be.
Az idén is megjelenik a FourFest fesztiválújság (mégpedig szlovák és magyar nyelven is), amely összegzi majd a 12. évfolyam történéseit.
Virsinszky Tamás, fotó: Martin Ambróz

Gömöri Hírlap

Fotó: gecse

Véget értek a III. liga küzdelmei, a rimaszombati MŠK csapata utolsó mérkőzésén a veszeleieket (Oravské Veselé) fogadta,
s bár idegenlégiósok és tartalékok nélkül állt fel, 4:1 arányban
győzött. A hazaiak mind a négy gólját Lukáš Hrnčiar szerezte.
A rimaszombati együttes 30 mérkőzésen 60 pontot szerezve
(18 győzelem, 6-6 döntetlen és vereség) a második helyen
végzett a 68 pontos rózsahegyi fakó mögött, a harmadik helyen végzett námesztóiak 53 pontot, míg az 5. helyen végzett
fülekiek (akik elveszítették az utolsó két mérkőzésüket) 50
pontot szereztek. A rimaszombatiak beneveztek a III. ligába,
így a következő, 2019/2020-as évadban is ugyanott folytatják.
A Gömöri Ifjúsági Csoport
és a Kultúráért Gömörben
és Gömörön Túl Polgári
Társulás
szervezésében
Kucsera János, a müncheni Széchenyi Kör elnöke a
Csillagházban tartott könyvbemutatóval egybekötött vetítettképes
előadást 10 évszázad magyar emléFotó: gecse kei Bajorországban címmel.
A Körforgalom (Kruháč–Coworking
&
StartUp Center) több
izgalmas rendezvényt
is lebonyolított az elmúlt hetekben. Ezek
egyikének vendége
Marek Cirbus kollégánk volt, aki a Spartan Race-t mutatta be
a hallgatóságának.
Fotó: Martin Ambróz

Ünnepélyes keretek között a Rima-lakótelepen adták át a Žihadielko
projekt által a város polgárai jóvoltából nyert immár második játszóteret.

A nemzeti
összetartozás
évének
nyilvánították
2020-at

A Magyar Országgyűlés a nemzeti
összetartozás évének nyilvánította
2020-at, a trianoni békediktátum
100. évfordulóját. A képviselők 166
igen szavazat, öt nem ellenében és
egy tartózkodás mellett fogadták el
a parlament nemzeti összetartozás
bizottságának javaslatát. A határozat
kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország
területét szétdaraboló és a magyar
nemzet harmadát idegen államok
fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100.
évfordulójára emlékezve hozta döntését, „számot vetve e békediktátum
által okozott politikai, gazdasági,
jogi és lélektani problémák máig
tartó megoldatlanságával, de egyben
erőt merítve a külhoni magyarság
megmaradásba vetett hitéből és
értékelve a 2010-ben megkezdett
határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”.
Az Országgyűlés kimondta, támogatja az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok
és filmalkotások készítését, amelyek
erősítik a magyarság országhatárok
feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét.

Lapszélre
– Ideje az azonnali elmenetelnek
Azt írják, állítólag Fülek és Tiszolc között új vasúti kocsikat állíta- hogy legalább ne fél hatra érjek Rimaszombatba. Természetesen
nak forgalomba. Jó lenne hinni… a szomorú valóság viszont az,
hogy pénteken a rekkenő hőségben a Pozsonyból Kassára tartó
gyors 150 percet késett. Zólyomban egy órát vártak rá, majd félig
üresen otthagyta a csatlakozás, amely így szinte üresen érkezett
meg Kassára. Ma délelőtt a zólyomi gyors Füleken robbant le.
Az utasokat leszállították, majd egy óra múlva érkezett egy helyi
beosztású motorosvonat, amelyre nagy nehezen felkapaszkodtak a bőröndökkel megpakolt turisták. Emiatt persze s a szlovák
államvasutak tragikus logisztikája következtében a többi helyi
illetőségű vonat is bőségesen késett. Több füleki vasúti alkalmazott is megkörnyékezett, írjam már meg, mert ez végtelenül
tisztességtelen az utasokkal szemben. Közben a minisztérium,
– amelynek vezetője egy Most-Hidas magyar ember, bizonyos
Érsek Árpád –, arról számol be lelkesen, hogy új közvetlen
vasúti járat indul Kassa és Munkács között, de arról a távolabbi
terveikben sincs szó, hogy esetleg visszaállítanák a Kassa–Feled
közötti 2011-ben megszüntetett közlekedést.
De olvassunk el pár olvasói véleményt:
„Pozsony–Kassa gyors klíma nélkül, rettenetes koszban heti
szinten kétszer megtenni... Nobel-díj!!! A késés folyamatos,150
perc iszonyat volt, egyszerűen nincsenek szavak már...”
„Rajta voltam azon az átkozott vonaton pénteken. 8.00-kor indultam Pozsonyból, és 16.15 órakor érkeztem Rimaszombatba.
Úgy, hogy Zólyomból busszal voltam kénytelen folytatni az utat,

újabb jegyet váltva. Egy hét éves gyerekkel abszolváltam mindezt. Pozsony–Rimaszombat 8 óra alatt. A miniszter úrnak és
minden illetékesnek azt kívánom, hogy szarjanak sünt!”
„Az a legbosszantóbb, hogy leszarják
az egészet. Hol van
a beígért csatlakozás
a gyorsvonatokhoz,
hol vannak ilyenkor
a megválasztott képviselőink – úgy országos, mint megyei
szinten... és meg mennyi »hol vannak van« a tarsolyomban!
A Most-Híd közlekedési szakijai addig jutottak, hogy kirakatták
a magyar településneveket az állomásokon, ahol még a vonatok
sem állnak meg. Lásd. Rimaszécs..., és sok más településnek is
csak ez jutott. Közben más régiókban meg ingyen fuvarozzák
az utasokat. Nincs ingyen fuvar, mindennek megvan az ára.
Ennek az ára pl. az is, hogy koszos, korszerűtlen szerelvények
közlekednek. Már ahol. Feledtől Pelsőcig pedig még a koszos
személyvonat sem közlekedik.”
S ezek csak a nyomdaképes vélemények. S hol van még a nyár
vége? De nincs már kedvem napi szinten elemezni a szlovákiai
vasúti közlekedést, de a múltkori kijelentésem, hogy Érsek takarodj, lassan már nem is lehetne aktuálisabb.
Juhász Dósa János
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Dušan Rybár halálára
Egyszemélyes
intézmény volt. Mind
Rimaszécsen, ahol
ő volt Rimaszécs
doktor bácsija, de
Rimaszombatban
is, ahol fáradhatatlanul szervezte
a Zsidó Hitközség
mindennapjait. Tudtuk, hogy súlyos beteg, mégis az utolsó percig töretlen hittel hitette el velünk, hogy minden a legnagyobb rendben, s a terveiről beszélt.
Most 74. életévében mégis itt hagyott
bennünket.

Nem egyszer járt benn a szerkesztőségben
is. Hozta a híreket, biztatott bennünket, s
velünk együtt reménykedett, lap lesz továbbra is. S hozta a híreket az általa szervezett rendezvényekről, tavaly ősszel a
Rimaszombat, a tolerancia városa címet
viselő rendezvényéről, amelyen megnyíltak
a zsidó temető kapui is, de bemutatták Kertész Lilly Mindent felfaltak a lángok című
memoárjának a szlovák fordítását is.
Évtizedekig volt gyerekorvos Rimaszécsen,
ahol éjt nappallá téve tette a dolgát, minden
roma gyereket ismert, s ha azok nem mentek hozzá a kötelező ellenőrzésre, akkor ő
ment utánuk. Volt, amikor kölcsönautóval,
hogy meg ne ismerjék. Ha megmentesz
egy életet… – mondja a Talmud, s Dušan
Rybár halálosan komolyan vette a Talmud
intelmeit. De egy pillanatra nem feledte
zsidóságát sem, rendíthetetlenül szervezte
a helyi zsidó hitközség életét, a számtalan
rendezvény mellett, amelyek mindig az
együttélés mellett tettek hitet, s amelyen a
múlt felelevenítése mellett (lásd. Kertész
Lilly emlékének ápolása) kiállt a többnemzetiségű város békés együttélése mellett is,
nagy szerepe volt a holokauszt-emlékmű
felállításában az egykori zsinagóga helyén
(Mag Gyula alkotása), ahogy az egykori
gettó falán található emléktábla leleplezésében is. A holokauszt-emlékműnél a zsidók
mellett rendszeresen a romák is emlékezhetnek a porrajmosra, a roma holokausztra,
figyelmeztetve, hogy soha többé.
De Dušan Rybár mindent tudott a régió zsidóságának a történelméről, amikor megtudta, hogy balogfalai vagyok, rögtön sorolta,
kik és hol élnek a nagyvilágban. Tavasszal
a Gömör-Kishonti Múzeumban találkoztunk a gömöri egykori fürdőéletet bemutató
kiállításon, majd a Közösen Gömör Felvirágoztatásáért roma szervezet romavilágnapi
megemlékezésén, ahol megkapta a szervezet díját.
Amikor utoljára nálam járt, ugyan beszélt
a súlyos betegségéről, de mégis végtelenül
optimista volt, hisz tudta, nagyon sok dolga
van még ezen a Földön. S bár most elment,
tudjuk, minden élet addig tart, amíg el nem
felejtik. Dušan Rybár szerencsés ember,
hiszen örökéletre ítéltetett. Köszönjük azt,
hogy itt volt köztünk, nem lesz könnyű tovább vinni azt, amit félbehagyott, de nincs
más lehetőségünk.
Juhász Dósa János
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Képviselőink – Rigó László

A rimaszombati Városi
Képviselő-testület immár
legrégebben regnáló képviselője. 2006 óta folyamatosan képviseli a város, s
főleg az első körzet (Óváros-Tormás-Felsőpokorágy) lakóinak az érdekeit.
2010 óta alpolgármester.
2018-ban a körzetét megnyerve 695 szavazattal
végzett az első helyen.
Rigó László pedagóguscsaládból származik, édesapja a régió legendás pedagógusai közé tartozott,
de feleség és egyik fia is pedagógus (a másik viszont rendőrtiszt). Ő maga is 30 évig működött a
Műszaki Szakközépiskolában, ahol sokáig a szakmai gyakorlati oktatásért felelős igazgató-helyettese is volt. Nagyon nem értett egyet azzal, hogy a
jó működő iskolát beolvasztották a Mezőgazdasági
Szakközépiskolába, de ez volt a feltétele annak,
hogy az a felújításához szükséges EU-s támogatást megkapja. Bár nem fizetett alpolgármesterként
még három évig tanított az összevont iskolában (az
egykori épületben ma a Magán Zenei és Dramatikus Konzervatórium működik), 2014-ben elfogadta Šimko József felkérését, s immár második
ciklusban főállású alpolgármesterként dolgozik,
egyúttal megyei képviselő is.
Mint mondja, maga is meglepődött, amikor 2010ben a Cifruš Istvánt váltó Šimko először felkérte
az alpolgármesteri posztra, a Tátra Szállóban leültek egy kávéra, s mivel mindketten elkötelezettek
voltak a város fejlesztése érdekében, megegyeztek.
Kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, aszfaltozás, Városkert átépítése, a Tompa Mihály tér revitalizálása –
ezek lettek a kitűzött a prioritásaik, amelyek jórészt

teljesültek is – értékeli az elmúlt nyolc esztendőt
Rigó László, aki szerint amíg az első közös ciklusban sok-sok csatát kellett megvívniuk a testületben
többséget alkotó SMER-SD képviselőivel, a második ciklusban már jóval zökkenőmentesebb volt az
együttműködésük az MKP-s többségű testületben,
bár a fociakadémia ügyében nem sikerült dűlőre
jutniuk, ahogy az érvényes testületi határozat ellenére még mindig nem áll Arany János szobra sem.
Előbbi valószínűleg már veszett fejsze nyele, amelyért Rigó elsősorban a diósgyőrieket teszi felelőssé, akik számára meglepő módon nem írták alá a
testület által elfogadott utolsó határozatot, amely
mindössze egy-két helyen tér el az általuk kidolgozott javaslattól. Abban viszont reménykedik, hogy
ha megkésve is, de Arany János szobra állni fog a
Tompa téren.
„Kurinc viszont igazi sikertörténet” – mondja
Rigó, s nem igazán érti, mi szüksége van az ún.
paszportizációra és átvizsgálásokra, amelyek időt
és pénzt vesznek el a várostól. Mint látja, a Merjünk gyorsítani Klub képviselői most kezdik észrevenni magukat, s amit elvettek a költségvetésből,
azt most a viták során szép lassan visszacsepegtetik – utal a Városi Közterület-fenntartó Vállalatnak
utólag megítélt összegekről, hisz ezek nélkül a
város élete működésképtelenné válik. A polgárok
értékelik az elvégzett munkát, nem véletlen, hogy
a polgármester hatalmas fölénnyel nyerte a tavalyi választást, ahogy ő is az első helyen végzett a
körzetében. Ahogy hangsúlyozza, korrekt és tisztességes az együttműködése a polgármesterrel, s
amíg az első választási időszakban még nem voltak
konkrét feladatkörei, fizetett alpolgármesterként
most az iskolaügyért felel. Nem könnyű és egyszerű feladat, hisz a kormány szinte mindent ráhárított az önkormányzatokra. „Azt hittem, évente

Megmutatták, tényleg megéri!

Tizenegy esztendeje, Ádám Zita kezdeményezésére 2008-ban Sajógömörön
indult útjára a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Regionális Pedagógiai
Központjának pedagógiai projektnapja,
amely elsődleges céljaként a régió értékeinek felmutatását határozta meg, s azóta
született már könyv (A hely, ahol élünk) is
a kezdeményezés nyomán, s immár évente töretlenül várjuk a következő projektnapot, amelyre az idén Rimaszombatban,
a Tompa Mihály Alapiskola tornatermében került sor.
Gömör és Nógrád helyi értékei, természeti
kincsei, szellemi és kulturális öröksége –
Megmutatjuk, megéri! – ezt a kissé hosszúkás címet viselte az idei projektnap, amely
egy-egy település, régió helyi értékeire
fókuszált, s a projektnapba bekapcsolódó
17 iskola (Fülektől Várgedén át Dernőig)
minden lehetséges eszközt felhasznált, hogy
élvezetesen mutassa be, miért is érdemes
hozzájuk ellátogatni. A diavetítéstől a dramatizált emlékfelmutatáson és a Legyen Ön
is milliomoson át a rappelésig számtalan
módon cserkészték be a helyi értékeket, s a
régió nagyiskolái mellett évek óta rendszeresen olyan kisiskolák is megjelennek, mint
a cakóiak, a dernőiek, a szádalmásiak vagy a
rimaszécsi speciális alapiskolások. Egy-egy
projektbe átlag 15-20 diák kapcsolódik be,
akik az egész tanév folyamán ismerkednek a
választott témakörrel, s keresik a megfelelő

formát az összegyűjtött anyagok színvonalas felmutatásához. Természetesen a helyi
adatközlőket is megkeresik, így a nagybalogiak ezúttal is Pál Dénes bácsi útmutatásai
alapján készültek (az előadás, akár a Duna
Menti Tavasz szerkesztett játékok kategóriájába is bőven elférne), a füleki Mocsáry
Lajos Alapiskola diákjai egy vetélkedő keretében mutatták fel nagyon szellemesen az
értékeiket, a várgedeiek dramatikus játékot
kerítettek a helyi fürdő történetéből, míg a
sajógömöriek egészen a rapig elmerészkedtek.

A projektnapnak egyre nagyobb a visszhangja, az idén az SZMPSZ országos elnöke (Fekete Irén) mellett még Czimbalmosné Molnár Éva, egykori pozsonyi magyar
nagykövet is ellátogatott a rendezvényre,
aki kérdésünkre hangsúlyozta, hogy példaértékű rendezvényről van szó, amely a régió
értékeinek felmutatása mellett segíthet akár
az itthon maradásban is.
jdj, fotó: virsinszky

sor kerül majd egy-egy városi oktatási intézmény
felújítására, hisz egyedül a Hostinský Alapiskolát
sikerült még az előző polgármester idején felújítani, de az évente rendelkezésre álló 160 ezer eurós
összeg erre nagyon kevés, ráadásul több épület is
katasztrofális állapotban van, s nincs év, hogy ne
kelljen balesetveszélyes helyzetet sürgősen elhárítani. A város fenntartásában hét óvoda és öt alapiskola van, valamint a Relax Szabadidőközpont és
a Művészeti Alapiskola, s az éves költségvetésben
ezek fenntartására 9,2 millió € van. Talán nem
véletlen, hogy évek óta nincs vezetése a város iskolaügyi szakosztályának sem, a felkínált fizetésért
nem akadt eléggé bátor jelentkező.
Bár Rigó László hosszú évek óta városi és megyei
képviselő is, nem tartja magát politikusnak., csakis
köztisztviselőnek, akinek egyetlen feladata a város
és a régió lakosságának a képviselete nemzetiségre, fajra és vallásra való tekintet nélkül. „Életem
nagy részét ebben a városban éltem le, s nem mindegy, hogy milyen körülményeket teremtünk a gyerekeinknek és az unokáinknak, s remélem és bízom
benne, hogy a testületben most látható feszültségek
idővel a múlté lesznek, s mindkét oldal rájön arra,
hogy nincs értelme a folyamatos háborúskodásnak.
Ahogy látom, előbb-utóbb a másik fél is rájön arra,
hogy a lakosság nagy része elégedett a városvezetés munkájával, s konkrét eredményeket vár el
a városfejlesztés érdekében.” Kérdésemre, hogy
miért is függesztette fel a tagságát az MKP-ban,
csak annyit válaszol, hogy hosszabb ideje komoly
feszültségek vannak közte és egyik képviselőtársa
között, aki az utóbbi időben hevesen támadja a polgármestert, ezért úgy döntött, amíg a helyzet nem
tisztázódik, inkább függetlenként folytatja.
jdj/amb

Emléktáblát állítanak
Kolár Péternek

A Csemadok Kassai Városi Választmánya domborművel ellátott emléktáblával kíván tisztelegni a szervezet néhai elnöke, Kolár Péter emléke előtt. A bronztábla a kassai
Csemadok-székház belső udvarának falát díszíti majd, és a
tervek szerint még az idén elkészül.
A gömöri gyökerekkel rendelkező,
Csízből illetve Rimaszécsről induló
Kolár Péter (1947-2017) meghatározó
személyisége volt nemcsak a kassai,
de az egész felvidéki magyar közéletnek: évtizedeken át a városi, majd az
országos Csemadokban titkári és elnöki munkakört töltött be, valamint
a Thália Színház igazgatójaként tevékenykedett.
Az emléktábla elkészítéséhez szükséges összeget részben a Magyar
Kormány által folyósított anyagi támogatásából, valamint abból
az összegből fedezik, melyet a Csemadok az idén Kassa Város
Díjában részesülve juttatásként kapott. A teljes költség azonban
ennél még néhány száz euróval magasabbra rúg, így a nyilvánossághoz fordulnak segítségért. A szervezők kérik mindazokat,
akik fontosnak tartják Kolár Péter emlékének megőrzését, lehetőségeikhez mérten támogassák az emléktábla ügyét.
Adományaikat személyesen a kassai Csemadok titkárságára
(Kovács utca 38.), vagy átutalással az alábbi számlaszámra lehet
eljuttatni:
IBAN:SK71 5200 0000 0000 0559 7424. A megjegyzés rovatban, kérjük, írják be: Kolar.
A gyűjtés 2019. szeptember 30-án zárul.

Gömöri Hírlap

Merre vezet tovább az esélyteremtés útja?
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A Ternipe Egyesület és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja június 15-én nemzetközi szakmai konferenciát
szervezett Rimaszombatban, a Csillagházban.
Az Esélyteremtő együttműködés című találkozóra az Erasmus+ Esélyteremtő Együttműködési
Hálózat Kialakítása elnevezésű projekt keretében került sor.
A rimaszombati összejövetel célja a 2016-2019 között megvalósuló projektben elért eredmények, jó
gyakorlatok ismertetése, a projekt során elkészült
Utak és hidak című módszertani kézikönyv bemutatása, valamint a projekt fenntarthatóságának, további együttműködések lehetőségeinek továbbgondolása volt. A projekt alatt megtapasztalták, hogy
azok az emberek, akik a gyerekekért élnek, s értük
szeretnének tenni, tudnak egy nyelvet beszélni.
„Sok jó és elkötelezett kollégát ismerhettünk meg,
akiknek azt üzenem, hogy ne adják fel, s remélem, hogy tovább tudjuk vinni ezt a programot” –
mondta a konferencia megnyitásakor a főpályázó,
az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és
Továbbképző Intézet igazgatója, Majorosné Lasányi Ágnes, aki egyben a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetségének (MATEHETSZ) az
alelnöke is. Tratnyek Magdolna, a magyarországi
Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és
Továbbképző Intézet pedagógiai szakértője bemutatta az Esélyteremtő Együttműködési Hálózat Kialakítása elnevezésű projektet. Az együttműködés
az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
valósult meg. A stratégiai partnert a Kedves-ház
program jelentette. Az innovatív termék pedig az
Utak és hidak módszertani kézikönyv lett.
A projektbe minden országból bázisiskolákat vontak be. A Felvidékről ez a tornaljai Kazinczy Ferenc
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola volt. A célcsoport a tanárok voltak. Az előkészítő szakaszban
felméréseket végeztek, képzéseket tartottak. Segítették az iskolákat, hogy a módszerek beépüljenek
a gyakorlatba. A fejlesztési szakaszban készítették
el a kiadványt. „A számításaink szerint 3.000 családot értünk el. Eredményesek voltak a szakmai
műhelyeink, partnerség és barátságok alakultak ki,
amelyek segítik a további munkát” – nyilatkozta
Tratnyek Magdolna. Felvetődik, hogy vezet-e tovább ez az út, de abban bízik, hogy további partnerekre találnak. A családokkal való kapcsolatépítés
tapasztalatairól Vavrek Hubay Gabriella, a rimaszécsi székhelyű Ternipe Egyesület vezetője, a tornaljai
Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa szólt. Elmondta, hogy a projektben a tornaljai 19 pedagógus mellett a nemesradnóti
óvoda és alapiskola 2-2 pedagógusa is részt vett.
Mint kiderült, jelentős az igény a kevésbé formális
tevékenységre, ahol beszélgetésre, szabad, kötetlen
találkozókra, foglalkozásokra van lehetőség. A tanároknak a családlátogatásoknak köszönhetően sikerült magasabb bizalmi szintre lépni a szülőkkel.
Így beleláthattak azoknak a családoknak az életébe,
ahonnan származnak a gyerekek, akikkel dolgoznak az óvodában, iskolában. A bizalomért meg kell
dolgozni, meg kell nyerni a szülőket, hogy az oktatási intézmény hasznos a gyerekeknek. Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy minden
pedagógusszövetség azon dolgozik, hogy az információáramlás megfelelő legyen. Megosztották
egymással azokat a jó gyakorlatokat, amelyekre az
elmúlt három évben szert tehettek. Hangsúlyozta,
egy-egy projekt sikere a további fenntarthatóságon
múlik, s ez függ az önkormányzatok támogatási
hajlandóságán. „Ezen a téren kérdőjelek vannak.

Viszont ha nem fog felépülni a megfelelő támogatási rendszer, akkor ezek a szakmai szervezeteink
által létrehozott lehetőségek csak elméleti szinten
maradnak meg. Számunkra minden gyermek fontos, akik a magyar nyelvű oktatásban részt vesznek”
– szögezte le Burus-Siklódi Botond.
A mobilitásban megvalósult képzések tapasztalatairól szólt Lázár Péter, aki feleségével, Bordács Margittal a Kedvesház-pedagógia megalapítói, mely
Nyírtelken működik. Bemutatták a legsikeresebben
alkalmazott gyakorlatokat is a Kedvesház-pedagógia gyakorlati alkalmazása mentén. Dienes Edit, a
Nemesradnóti Óvoda igazgatónője megerősítette,
hogy a szülőkkel jó a kapcsolatuk, s a bizalomépítés sikeres. Bemutatta a négy lépéses hídépítést a
családokkal, amely a beiratkozással, a személyes
kapcsolatfelvétellel kezdődik, majd a nyitott nappal
folytatódik és közös értékeléssel végződik. Tímár
Csilla, a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa a Kedvesház
sikerét abban látja, hogy a gyerekekhez szeretettel
fordulnak, s a program a gyerekek lelkéről szól. Ezt
szolgálják a család- és álomrajzok, a névjátékok.
Czetner Hajnalka szintén a tornaljai alapiskola alsó
tagozatos pedagógusa a családi napokról szólt. Kiemelték, a hátrányos helyzetűek életéből általában
hiányzik a rendszeresség. A Kedvesház-pedagógia megerősíti a gyerekeket, akik küzdővé válnak.
A résztvevőkben elindít egy másfajta látásmódot.
Az Utak és hidak – módszertani kézikönyv segítségül szolgál a program gyakorlati felhasználásához,
s ahhoz is, hogy képzőket képezzen. „Ennek az
anyagnak a felsőoktatásban is helye van” – hangsúlyozta Kőpatakiné Mészáros Mária, a magyarországi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa, a kézikönyv lektora. A kiadvány
1.000 példányban jelent meg, magyar, szlovák és
román nyelven hozzáférhető az interneten. 22 szerző munkája. Pedagógusoktól pedagógusoknak szól.
Ravasz Ábel szlovákiai romaügyi kormánybiztos
előadásában szólt a szlovákiai oktatási helyzetről, s
hangsúlyozta, hogy Vavrek István parlamenti képviselővel azt a célt tűzték ki, hogy elérjék a kötelező óvodalátogatást. Elmondta, 2021-től vezetik be,
ennek érdekében 110 óvoda épül Szlovákia-szerte.
Szólt az Omama-programról, a Prim-programról,
utóbbi 150 településen működik, s asszisztensek
kerülnek az oktatók-nevelők mellé, kiváltva a dajka-rendszert. A családi munkakoordinátor feladata
az óvodán kívül van, végigjárja a közösségeket, s
elmondja, hogy miért fontos az óvodát látogatni.
Az ötévesek számára már most is ingyenes az óvoda. A hátrányos helyzetűek számára pedig idén januártól ingyenes az étkeztetés. Nagy ellátórendszert
módosítottunk – sorolta. „Az alapiskola szintjén a
szegregáció legnagyobb megjelenése a speciális iskolában ill. a nulladik évfolyamban van, ahová csak
roma gyerekek járnak. Szépen lassan próbáljuk leépíteni, de nem egyszerű. Ott a legnagyobb a gond,

ahol a gyerekek nem is járnak óvodába, ezért gondolom, hogy nagy előrelépést jelent majd a kötelező óvodalátogatás” – mondta. A Mindenki számára
nyitott iskola program keretében plusz asszisztenst
is tudnak az iskolák alkalmazni. A középiskola tekintetében az tapasztalható, hogy minden negyedik
gyerek lép be, a főiskolai szintre pedig a roma gyerekek csupán töredéke jut el.
Szlovákiában 450 000 roma él. 400 településen működik terepmunka, 200 településen van közösségi
központ. Egészségügyi asszisztenseket is tudnak
foglalkoztatni, nekik az a feladatuk, hogy pótolják
azt a hiányt, ami az orvosok közötti összekötést
jelenti. Hangsúlyozta, hogy sok mindenen kell változtatni, hogy előre tudjunk lépni, mert Szlovákia
átaludta az elmúlt 30 évet a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatása terén. „Az idén készülő roma közösségek atlasza megpróbálja felmérni, ahová érdemes
állami támogatást vinni. 2013-ban 1 072 roma településről tudtak. Igyekszünk ezeket a településeket
jobban bevonni, megismerni” – mondta Ravasz
Ábel. A konferenciát pódiumbeszélgetéssel zárták
a projekt létjogosultságáról, továbbéléséről, együttműködési lehetőségekről. Bárczi Zsófia, a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja úgy a kerekasztal-beszélgetésen, mint A szlovákiai magyar pedagógusképzés helyzete című előadásában vázolta minden
szakmabeli óhaját, hogy legyen nagyobb átjárhatóság a felsőoktatás és a szakma között. Ez úgy tükröződik, hogy legyen gyakorlatorientált a képzés.
Bodon Sándor, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola
igazgatója elmondta, hogy nagyon sok közös vonást
vett észre a Kedvesház és a saját iskolája között. „Iskolánk 1986-ban alakult azzal a szándékkal, hogy
tehermentesítse az iskolát, ahol a gyerekek nem tudtak lépést tartani a tananyaggal. S én egyáltalán nem
érzem, hogy a speciális iskolában szegregálnánk a
gyerekeket. Sőt, nálunk a gyerekek a legboldogabb
éveiket töltik. A gyerekek pszichológiai kivizsgáláson esnek át, s szülői beleegyezéssel kerülnek ide.
Az alapiskolák utolsó padjaiból kerülnek hozzánk,
nálunk pedig központi figyelmet kapnak. Minden
gyerekben megtaláljuk a pozitívumot, gyerekeinkkel országos megmérettetésen is megjelenést vállalunk, nekik az alapiskolából rendezvényeken nem
volna reális a részvétel. Iskolánkon családi légkör
uralkodik. A pedagógusokkal közös hangot találtunk, s az iskolát igyekszünk olyan szintre hozni,
hogy megállja a helyét a többi iskola mellett” –
emelte ki Bodon Sándor.
„Ha azt akarjuk, hogy az iskolába ne csak szenvedni járjunk be, ahhoz nekünk kell megtenni az első
lépést. Azt szeretném kérni, hogy mindenki a gyereket nézze a tanulókban. Mi arra esküdtünk, hogy
tanítsunk” – szögezte le Vavrek István, a Ternipe
Egyesület alapítója zárszavában.
Kép és szöveg: Pósa Homoly Erzsébet
(www.felvidek.ma)
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Mintegy 1,5 millió euróból megújult a hatvanas években épült füleki Városi Művelődési Központ,
vagyis ahogyan a mai napig sokan
ismerik, a klub. A napokban a belteret adták át a nagyközönségnek,
nyáron a színpadtechnika újul
meg, jövőre pedig a homlokzat is
új külsőt kap. Az előtérben a magasból Szent József miniatűr szobra figyel minket, amelyre a felújítás során leltek a munkások.
Zsúfolt ház előtt adták át a közönségnek a megújult kultúrházat, a klubot,
és Agócs Attila polgármester a megnyitón rövid „füleki kultúrház”-történetet is tartott. Mint megtudhattuk,
az első, kultúrházként is számon tartott épület a katolikus templommal
szemben álló katolikus olvasókör
és legényegylet volt, amely később
a gimnáziumnak adott otthont, ezt
követően pedig a zeneiskola céljait
szolgálta koncertteremként.
A harmincas években Hulita Vilmos gyárigazgató és polgármester
kezdeményezésére színházteremmel bővítették a Vigadó épületét.
A rendszerváltás után is ez az épület
szolgálta a kulturális csoportokat, és
ide költözött a Városi Honismereti
Múzeum is.
A hatvanas években épült fel a Kovosmalt jóvoltából a régió legnagyobb kultúrháza, amelyet a város
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„Most már miénk ez a ház”

2011-ben vásárolt vissza a szakszervezettől, s ide költözött a művelődési központ a város kulturális
csoportjaival együtt.
Az épület az eltelt ötven év alatt
korszerűtlenné s elavulttá vált, a
fűtést sem lehetett már tisztességesen biztosítani, amíg a színházterem
felső soraiban ülők szaunáztak, az
alsó sorokban a nagykabát is elkelt.
„Nagyon vegyes érzelmeim voltak,
amikor átvettem a művelődési központ igazgatását” – mondta el érdeklődésünkre Illésné Kósik Andrea
igazgatónő. Fordulat akkor következett be, amikor Agócs Attila vette át
a város igazgatását, s mint egykori
néptáncos, mindent megtett, hogy
támogatást szerezzen a kultúrház
felújítására. Ez végül saját forrásból,
hitelekből és az akcióterv támoga-

tásából össze is jött, s mintegy 1,5
millió euróból teljesen megújult az
épület. Első lépésben az épület belterét adták át, a székek mellett kicserélték a nyílászárókat, új szigetelést
kapott a tető.
A megnyitón jelen volt Ravasz
Ábel romaügyi kormánybiztos is,
aki szerint ez a kultúrház is annak
a bizonyítéka, hogy itt vagyunk és
itt is akarunk maradni. „Sokan azt
hiszik, hogy ebből a régióból mindenki csak menekül, holott a nógrádi és a gömöri emberek többsége
nem szeretné elhagyni a szülőföldjét, s azok is, akik elmentek, ha lehetőség nyílik rá, és a feltételek is
megteremtődnek hozzá, szeretnének
hazatérni. Legyen ez a mai épületátadó legfontosabb üzenete is” –
hangsúlyozta Ravasz, aki kiemelte

Kecsőben koncertezik az Omega

A Tűzvihar című európai koncertkörútja keretében június utolsó péntekén Kecső községben
koncertezik a legendás Omega. A fellépés részleteiről Kóbor János, a zenekar frontembere,
a szervezők részéről Török Adrienn és Elemér,
illetve Lőrincz Gyula, Kecső polgármestere
adott tájékoztatást.
Az 1962-ben alakult legendás banda a 60-as és a
70-es évek legnépszerűbb magyarországi együttese a határokon túl is egyre inkább berobbant
a köztudatba. A legnagyobb áttörést az 1968-as
angliai turné hozta meg számukra. A keleti blokkból való „egzotikum” kihangsúlyozására a menedzsment erre az időre Omega Red Star névre keresztelte az együttest. Nyugat-Európában is
egyre népszerűbbek lettek. A csapatot „Kelet - Európai Rolling Stones” néven is jegyzik. Felvidéken 2019-ben az ún. Tűzvihar (Stormy Fire) turnéjuk alkalmából a dunaszerdahelyi székhelyű
elóKONCERT iroda szervezésében június 28-án, pénteken immár Kecső község festői szépségű,
regényes völgykatlanban kialakított szabadtéri színpadon, az úgynevezett Kecső Arénában (némileg az 50 évvel ezelőtti hatalmas réten létrejött Woodstock-i rockfesztivál példáját követve) lépnek
színpadra – természetesen a kihagyhatatlan lézer és egyéb látványos, tüzes elemekkel is erősítve.
Mindezt megerősítette a május végi kecsői sajtótájékoztatón személyesen az Omega frontembere,
Kóbor János „Mecky”, aki hangsúlyozta, hogy az Omega nem tesz a koncertek között különbséget
és ragaszkodik a tőlük eleve elvárt, megszokott minőségi, élvezetes látványhoz is. Az ez évi Tűzvihar-koncertet, amely dinamikusabb, pörgősebb, „best of Omega” slágerekből áll – Szlovákiában
Somorja után kizárólag Kecsőben tekinthetik meg az érdeklődők, ahol a koncert alatt lobog majd a
hagyományos, hatalmas tábortűz is.
A program:
18.00 – kapunyitás, helyszíni jegyárusítás, tábortűz
19.15 – 20 15 vendég a Pál-Baláž Karmen & Band, live
20.45 – 22.45 OMEGA
A koncert végén tűzijáték lesz.
Jegyár a kecsői koncertre: elővételben 25 € (helyi és pelsőci községháza, rimaszombati és tornaljai
Tompa Mihály Könyvesbolt, rozsnyói Turisztikai Információs Központ, valamint a ticketportal hálózatán), a helyszínen 30 €
Bővebb infó, jegyek rendelése: www.elokoncert.sk, elokoncert.ds@gmail.com, +421 905 654 349
Mindenkinek felhőtlen és felejthetetlen szórakozást kíván az Omega együttes és a szervezők!

még, hogy szerinte Agócs Attila a
régió egyik legtehetségesebb polgármestere, aki mindent megtesz
azért, hogy a fülekieknek érdemes
legyen itthon maradniuk. „A füleki
művelődési központ nemcsak a helyiek, hanem az egész régió épülésére szolgál” – ezt már Illésné Kósik
Andrea igazgatónő hangoztatta, aki
annak idején vegyes érzelmekkel
vette át az épület kulcsait, s nagyon
várta, hogy elkezdődjenek a felújítási munkálatok. Nem volt persze
könnyű dolguk a felújítás ideje alatt,
ugyanis az épületben dolgozó csoportoknak a felújítás egy éve alatt is
biztosítaniuk kellett az üzembiztos,
nyugodt működés feltételeit. Ezt
többnyire a helyi iskolák tornatermeiben oldották meg, de egy-két
szomszédos település kultúrháza is
besegített.
A megnyitón nemcsak a művelődési
központ csoportjai, hanem a helyi
oktatási intézmények csoportjai is
részt vettek. „Egy új világba léptünk be, s most már elmondhatjuk,
tényleg miénk ez a ház” – ezekkel
a szavakkal vágta át a vendégekkel
együtt a szalagot az igazgatónő.
Nyáron a színháztechnika újul meg,
jövő tavasszal pedig a homlokzat is
új külalakot kap, teljessé téve a füleki Városi Művelődési Központ megújítási munkálatait.
jdj, fotó: Schnelczer Zoltán

A Gömör-Kishonti Múzeum
műtárgya júliusban:
Peter Michal Bohúň lelkészportréja

Júliusban a Gömör-Kishonti Múzeumban a hónap műtárgya Peter Michal Bohúň
(1822-1879) evangélikus lelkészt ábrázoló portréja, amely
a hónap végéig tekinthető
meg. Bohúň a gömörhorkai
gimnáziumban tanult, Štúr hívei és a szlovák nemzetébresztők közé tartozott. A képet a
Művészetért Alapítvány segítségével sikerült az idén
felújítani A felújítási munkákat Andrea Ševčíková
végezte el.
Bohúň a tizenkilencedik század közepén több evangélikus lelkész portréját is megfestette, a most kiállításra
kerülő portré a tiszolci evangélikus paplakból került a
múzeum tulajdonába.
Peter Michal Bohúň az árvai Nagyfaluban (Veličná)
született, apja evangélikus lelkész volt. Itt kezdte iskoláit is, majd Gömörhorkán folytatta a tanulmányait,
ahol magyarul is megtanult. Lőcsén kereskedelmet,
Késmárkon jogot tanult, majd 1843-ban Prágában már
festészetet tanult a német Christian Rubennél. 1851-52ben Nagyrőcén élt, majd Liptószentmiklósra költözött,
ahol egy evangélikus lányiskolában festészetet tanított.
1865-ben elhagyta Szlovákiát és Galíciába költözött,
ahol egy Lipnik pri Białej nevű falucskában telepedett
le. Itt is halt meg 1879 május 20-án tüdőgyulladásban.
Portrék mellett vallásos képeket is festett, legismertebb
portréján Ján Francisci Rimavskýt ábrázolja önkéntes
kapitányként – tájékoztatta lapunkat Kolár Angelika
művészettörténész.

Gömöri Hírlap

Fotó: gecse

Rimaszombatban
rendezték
meg a Nyári Rátermettségi Verseny járási fordulóját, amelyen
a Tompa Mihály Alapiskola diákja, Jakubec Sebastián Dávid
egyetlen ponttal lemaradva az
aranyéremről a második helyezést érte el.

Két érettségi találkozó résztvevőit
fogadta az elmúlt
hetekben Rigó László alpolgármester.
Az egyik osztály
még a Közgazdasági Középiskolában
érettségizett 60 évvel ezelőtt, 1959ben, míg a másik 10
évvel később a Gimnáziumban. A közös
a két osztályban,
hogy előbbinek az
osztályfőnöke, utóbbinak az igazgatója
volt Danis Tamásné.

Június nyolcadikán immár hetedik alkalommal rendezték meg a Tauris Group
napját, amelyen az alkalmazottak mellett azok családtagjai is hivatalosak
voltak. A színvonalas rendezvényen a
Fidlikanti népi csoport szórakoztatta a
résztvevőket, megkóstolhatták Ľubomír
Herko főszakács grillspecialitásait, de
más egyéb finomságok is vártak azokra, akik a rekkenő hőségben is a Taurist
választották. A nyílt napon jelen volt a
Tauris Group vezérigazgatója, Richard
Duda is, amely az IMT Smile koncertjével zárult.
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Az Oxymoron Polgári Társulás
által szervezett idei CsavargóFeszten az ifjabbak láthattak
bábelőadást, a középiskolások
Petőfi Sándor Apostol című elbeszélő költeményével ismerkedhettek meg Borbély Sándor
előadásában, míg a felnőttekre
Ingmar Bergman Jelenetek egy
házasságból című darabja várt
a Csavar Színház előadásában
(Gál Tamás és Kiss Szilvia).

A napokban ünnepelte gyerekei Komáromban, június közepén tartották az
és unokái körében 70. születés- idei Jókai Napokat, amelyen régiónkat
napját Juhász Katalin, a Wass a füleki Apropó Kisszínpad képviselte.
Albert Nyugdíjasklub oszlopos A zsűri elnöke Hizsnyan Géza volt, de
tagja, akinek e kerek jubileum- köszöntötték a szlovákiai magyar színjáthoz mi is szeretettel gratulálunk. szás legendáját, Beke Sándort is.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, káli és a szervezők

Mindenkit vár Kurinc!

Ahogy már beszámoltunk róla, június 15-én megnyitotta kapuit a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezet, amely az alábbi menetrend szerint várja a látogatókat:
Június 15-től
közlekedik
az ingyenes
turistavonat
is. A Városi
Közterület-fenntartó
Vállalat egyúttal értesíti
a nyilvánosságot, hogy a
fedett uszoda
június 24. és
szeptember
02.
között
zárva tart.
A cég egyúttal figyelmezteti
a
strandolókat,
hogy tartós
rossz
idő
esetén a kurinci strand
is zárva tart. A nem várt fejleményekről a város internetes oldalán
(www.rimavskasobota.sk) tájékozódhatnak.

Eljött a 2018/19-es tanév vége is, már
mindenütt lezárták az érdemjegyeket,
pénteken minden diák megkapja a bizonyítványát. De mielőtt még eljött volna a
bizonyítványosztás ideje, minden iskola
kirándulásokkal, erdei iskolával, városnézéssel, kulturális rendezvények látogatásával zárta az évet. Képünkön nagybalogi
kisiskolások erdei iskolában.

Július 31-ig
hétfő
9.30 – 20.00
kedd
9.30 – 20.00
szerda 9.30 – 20.00
csütörtök 9.30 – 20.00
péntek 9.30 – 21.00
szombat 9.30 – 21.00
vasárnap 9.30 – 20.00
augusztus 1-14. között
hétfő
9.30 – 19.00
kedd
9.30 – 19.00
szerda 9.30 – 19.00
csütörtök 9.30 – 19.00
péntek 9.30 – 20.00
szombat 9.30 – 20.00
vasárnap 9.30 – 19.00
augusztus 15-től
hétfő
9.30 – 18.00
kedd
9.30 – 18.00
szerda 9.30 – 18.00
csütörtök 9.30 – 18.00
péntek 9.30 – 18.00
szombat 9.30 – 18.00
vasárnap 9.30 – 18.00
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Június 27.:
Carlos Egry
a 39. Zenei
Tavaszon

Mexikói vendéggel folytatódik a 39.
Zenei Tavasz, amelynek június 27én, csütörtökön 19.00 órától a Városi Művelődési Központban Carlos
Egry hegedűművész lesz a vendége. Zongorán közreműködik Matej
Arendárik. Az est díszvendége Peter
Michalica hegedűművész lesz.
Az esten J. S. Bach, G. F. Händel, W.
A. Mozart, E. Ysaÿe, C. Saint-Saëns
és Bartók Béla művei hangzanak el.
A belépő 3 euróba kerül (a Zenebarátok Köre tagjai 2 eurót fizetnek).

Július 02:

Vallásos elemek a felvidéki irodalomban

A Szövetség
a Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája
szervezésében
július
2-án,
kedden 14.00
órai kezdettel
a Magyar Közösségi Házban (Daxner
u. 35.) Erdélyi
Géza nyugalmazott református püspök tart előadást Vallásos elemek a felvidéki irodalomban címmel.

Július 15-21.:

Gombaszög: Idén hat színpadon szól a zene
Ennyi zenei helyszín még sosem szolgálta a táborozók szórakozását, mint amennyi közül idén
válogathatnak majd a Gombaszögi Nyári Tábor
résztvevői. Első körben mutatjuk a három legnagyobb zenei színpadon, idén ki mindenki lesz
látható és hallható július 15. és 21. között. Természetesen nem maradhatnak el a hagyományos
vitafórumok, előadások és sportakciók sem.
A nulladik nap estéjén, július 15-én rögtön a Bohemian Betyars koncertjén pihenhetik ki a táborozók a sátorállítás fáradalmait a Kocsmakertben,
rögtön utána pedig a Transnomad zenéje tölti meg
a völgyet. Másnap, július 16-án sok táborozó álma
válik valóra, hiszen Gombaszögön először Majka
dalaiba is belehallgathatnak kicsit a Csemadok Stage
előtt, másnap (júl. 17.) pedig ugyanitt Magyarország
egyik legújabb és legnépszerűbb hip-hop csapata, a nemrég Szakács Gergővel kiegészült Follow
the Flow lép fel. A fiúk után a Kocsmakertben egy kicsit lágyabb dallamokon az Anima Sound
System repít majd más világokba. Július 18-án ugyanitt Odett készíti elő a terepet az Intim Torna
Illegálnak a Csemadok Stagen-en, ahol péntek este már a párkányi jóvilágvan majd pedig Rúzsa
Magdi lép fel.
Minden napra jut belőle, ezért a rockerek és a metál szerelmesei idén különösen elégedetten távozhatnak a táborból, hiszen a műfajt legkülönfélébb előadók képviselik. A sort Köteles Leander
legújabb formációja, a Leander Kills kezdi, amely kedden, a Csemadok Stage-en indítja a metál
vonalat a völgyben, hogy majd aztán a norvég progresszív rockot játszó SKAAR pénteken a Kocsmakertben kiteljesítse azt. A felvidéki Mágyel Dávid a dobok mögött csak hab a tortán, de annyit
elárulunk, hogy nem ők lesznek az egyetlenek, akik progresszívvé változtatják majd a völgyet.
Csütörtökön a ROAD rázza fel a táborozókat a Csemadok Stage-en, majd rögtön utána a Kocsmakertben az Alvin és a mókusok a punkot hozzák el Gombaszögre. A sor ugyanitt vasárnap záródik
a Pásztor testvérek alapította Anna and The Barbies közreműködésével.
Aki idén Gombaszögre látogat, az ízelítőt kaphat a szlovákiai magyar kortárs könnyűzenéből is.
A bemutató szerdán kezdődik a Kocsmakertben, a farnadi Estendon fellépésével. Az idén első
lemezüket megjelentető csapat után a Szifon teraszt a hazai együttesek veszik birtokba. A sort a
dunaszerdahelyi Arizóna kezdi, amely megmutatja a hazai magyar zene egy újabb részletét, majd
csütörtökön a somorjaiak következnek. Elsőként a The Butchers játszik egy kis blues-rockot,
amely csapatot Mucha Attila, a gombaszögi sör, a Foltos Szalamandra gazdája is erősíti, majd a
Renton and the Error Jam a pszichedélia, a grunge, a punk, a rock és a blues izgalmas elegyével
tölti be a völgyet. Pénteken a már jól ismert EndOrFin táncoltatja meg a táborozókat, őket a gútai
Túlon Tool váltja egy kis “ős-zenével”, szombaton pedig a csallóközcsütörtöki Armidával zárul a
sor, akik a változatosság kedvéért, metállal búcsúztatja az idei tábort.
A szervezők az alternatív, underground zenei előadókkal sem spóroltak. A nulladik napon a Kocsmakertben a trance egy sajátos megközelítésével a Transnomad érkezik, kedden pedig egy igazi
tánczenekar, a Csaknekedkislány, valamint a Kardos Horváth Janó vezette Kaukázus lesz a hangulatfelelős. Akiknek ez nem lenne elég, megbolondíthatják az estéjüket a Szifon terasz fellépőivel, a
még egészen fiatal Abigél elnevezésű trióval, vagy a alter-under-punk-rocknrollt képviselő Flashjettel. Másnap a peredi Takács Noémi „levendula-popos” formációja, a Noemo, valamint a Loyal
zenekar folytatja az alter-vonalat. Pénteken a méltán népszerű Ricsárdgír lép fel, amelynek zenéje
a lakodalmastól a rappig terjed, az i-re a pontot pedig szombaton, a több mint 40 éves beat-rock
együttes, a Trapéz teszi fel.
Idén igazi különlegességben is része lehet a táborozóknak, ugyanis az István, a király rockopera-turné egyik megállója a Csemadok Stage, amelyen szombaton 21.00-tól látható az előadás.
A főbb szerepekben Feke Pál, Vadkerti Imre, Derzsi György, Kovács Koppány, Simon Boglárka
és Tóth Gabi.
Ha ez még nem lenne elég, komolyzenei, népzenei sátor, valamint a Szoba chill is várja majd a
lazulni vágyókat. A kedvezményes hetijegy még július 7-ig vásárolható, ugyaneddig a Galántai és
Vágsellyei járás lakói egy előzetes regisztráció után ingyenes hetijegyet válthatnak a táborba. További részleteket a www.gombaszog.sk és a hivatalos Facebook-oldalon találnak az érdeklődők.

Megemlékezés

Július 24-én lesz két esztendeje, hogy örökre
itt hagyott minket a szeretett férj, édesapa,
nagyapa és dédapa,

DOBOS FERENC
(Rimaszombat).

GH-55/19

Akik ismerték, szenteljenek az emlékének
egy néma pillanatot. Köszönjük.
A gyászoló család

Eladó Nissan Visia, 1,4 motor, 56 kWatt. Tel.: 0915/15 15 46

GH-42/19

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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Ferdinandy György: Sziget a víz alatt (Scolar Kiadó)
"A '60-as évek derekán egy fiatal férfi érkezik egy
apró trópusi szigetre. Egy magyar férfi - Párizsból.
Most még magányosabb, mint amikor '56-ban elhagyta hazáját – a válás után felesége és fia Európában maradt. A hegyekben kezdi el új életét, ahol a
rabszolgák unokái álmodnak egy szebb jövőről. Tanítani kezdi őket az egyetemen, ám hamar kiderül,
hogy nem ókori filozófiát, hanem földrajzi és történelmi alapismereteket kell átadnia nekik – a fiatalok
semmit sem tudnak saját múltjukról és jelenükről,
történelemkönyveiket a gyarmatosítók írták: eddig csak amerikaiak
mesélték el Puerto Rico történetét.

Április végén még a Nemzetközi Könyvfesztiválra került sor Budapesten, június közepén pedig már 90. alkalommal került megrendezésre az Ünnepi Könyvhét, amelyet az átalakítás alatt álló Vörösmarty tér helyett ezúttal pár méterrel
odébb, a Duna partján rendeztek meg. Több gömöri újdonság is megjelent, így
a magyar irodalom két 84 éves doyenje, Ferdinandy György és Tőzsér Árpád
új kötete, de először dedikált az Ünnepi Könyvhéten Foglár Gábor is, aki Ítéletidő című regényével debütált. Fotó: Lovas Róbert
A pozsonyi Zichy-palotában adták
át az Irodalmi Alap
díjait a tavalyi év
kimagasló irodalmi
teljesítményeiért.
A szlovákiai magyar
könyvkiadók
ös�szesen kilenc kötetet
terjesztettek fel Madách-díjra (2013-ban
még 24 alkotás került
elbírálásra). A háromtagú testület elnöke Jitka Rožňová költő, műfordító, irodalomtörténész volt, aki mellett Veres István és Szalay Zoltán döntött a 2019-es
elismerésekről. Nagyon szép gömöri sikerek születtek, hiszen a Madách-díjat a
tornaljai Bárczi Zsófia kapta, Vidéki lyányok énekeskönyve című regényéért,
amely a Phoenix PT gondozásában látott napvilágot. A nívódíjat a rimaszombati Juhász Katalin vehette át Nyeretlen című verskötetéért, amely a Nap Kiadónál jelent meg decemberben, s amelyet januárban az Esték a Gömöri Hírlappal
sorozatunkban is bemutattunk. Műfordítás kategóriában Csanda Gábort díjazták Viera Kamenická okítva szórakoztató Pozsonyi zsidó mesék című kötetének
lefordításáért, amely a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás kiadásában jelent meg.
Fotó: Somogyi Tibor (Új Szó)
Június 11-én a lévai Reviczky Társulás szervezésében a Medvesalján,
Dobfeneken élő és alkotó
Farkas Ottó találkozott
olvasóival, aki többek
között a napokban megjelent Ahol elkártyázták
Madách Ilonkát című kötetét mutatta be. Áprilisi
játékunkban mi is arra
voltunk kíváncsiak, ki
dolgozta még fel Farkas Ottó mellett a basa sípja történetét. Természetesen
Szombathy Viktor és Veres János volt a helyes válasz. Sorsolással a szerző
dedikált könyvét nyerte Kováčik Ilona és Varga Erzsébet olvasónk. Mindkettőjüknek szeretettel gratulálunk.

Budapest mellett
Prágában is megrendezték a könyv ünnepét,
amelynek
magyarországi vendége
Jónás Tamás volt.

Tőzsér Árpád: Lélekvándor (Napkút Kiadó)
„Ha […] meg kellene határoznom, hogy mi is történik a mítoszokkal és a mítoszok szerepkörébe utalt
történetekkel Tőzsér Árpád költészetében […] azt
mondanám: lírai metempszichózis, lélekvándorlás
zajlik itt. De semmiesetre sem a boldog lelkeké.
A költő nem idealizálja a mitikus figurákat: megmutatja, hogy éppen azért képesek átlépni a mi
időnkbe, mert szenvedésük és nyomorúságuk
minden különbözőségük ellenére örök rokonainkká teszi őket”– írja Angyalosi Gergely 2007-ben
A mítosz mint a líra
alapanyaga című. tanulmányában Tőzsér
Árpád (1935) lírájáról.
Az idős, Pozsonyban
élő költő új verskötetében a mítoszoknak és a
„lírai metempszichózisnak” központi, versstrukturáló szerepük van, de „a mítoszok szerepkörébe utalt” újabbkori történet itt már legalább annyi, mint az antik világképző mese. Igen, a lélekvándorlás itt is tovább folyik, de többnyire
olyan formában, hogy az ismert ókori „lelkek” azokat a történeteket és
azt a történelmet is bevándorolják és magukhoz alakítják, amelyeknek/
amelynek így vagy úgy már mi magunk (az olvasók) is tevékeny részesei voltunk vagy lehettünk volna. S még másabb szóval: a valódi mítoszok (sokszor a klasszikus irodalomból ismert történetek) újraírásainak
jegyében a jelen történései is „mitizálódnak”, múlttá válni látszanak s
léttanulságokkal szolgálnak.
Ardamica Zorán: Barbárrá hülyülés – Publicisztikai írások 2011-2013
(Media Nova M és Nap Kiadó)
A Media Nova M és a Nap Kiadó együttműködésével jelent meg a Füleken élő Ardamica Zorán 2010-2013 közötti publicisztikai írásainak
gyűjteménye, amely a számára lényeges témákban rajzol ki egyfajta történés-ívet. „Olyat, amilyen a történésekkel való ismételt szerzői és olvasói foglalkozást legitimálja, s amely füzérként
tán a múló, napi közéleti/politikai kríziseinken
túl az aljasan megbúvó vagy éppen mind evidensebbé váló, de általánosodó társadalmi trendekre és következményeikre világíthat rá” – írja előszavában a szerző.
Az írások többsége internetes hírportálokon jelent meg, szó esik bennük a tusványosi szabadegyetemről, Kotlebáról, Domemanről, a migrációról és még sok minden másról
Szalay Zoltán: Faustus kisöccse – Felőrlődési regény (Kalligram)
A szlovákiai magyar író 1955. december 1-jén született
egy szlovákiai magyar kisvárosban – ekként indul a kötet,
mely az életrajz álarca mögül újabb és újabb, bámulatos
érzékenységgel és nyelvi bravúrral egymásba ágyazott történetet bont ki. Bármely keret – legyen az egy életé, legyen
az egy regényé – paktum. De hogy ez kivel, mikor és milyen feltételekkel köttetett meg, csakis a végén lehet világossá. „Valamennyi kimondott és pláne leírt szónak következményei vannak” – ebben a pokolban kell egyezségre
jutnia mindenkinek a saját maga megfestette démonokkal.

hu.rimavskasobota.sk
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Budapest után Balogvölgye következik
Az
utóbbi
években
szinte minden évben kiállítással
jelentkezik
a
rimaszombati
Városháza Galériában Kresnye
András.
A még mindig
csak 22 éves fiatal nagybalogi
fotós kamaszkorában jegyezte
el magát a fotózással, s bár fodrásznak tanult ki, s jelenleg a
nagybalogi községházán a kamerarendszert
figyeli, szabadidejében kizárólag a fotózás köti
le, sok-sok esküvő, családi esemény hivatalos
fotósa volt az utóbbi időben. Szeptember elején a rimaszombati Városháza Galériában nyílik az új kiállítása, amely Balogvölgyét mutatja
be.
Még alig volt tizenéves, amikor édesapjától fényképezőgépet kapott ajándékba, s azóta nem volt
olyan nap, hogy ne kattintotta volna a fényképezőgépét vagy a mobilját. Előbb csak a természetet fotózta, s portrékat készített a barátairól és a
családtagjairól, de idővel megérkeztek az első
megrendelések. „Van, amikor hetekig nincs lakodalom, most viszont hetek óta nincs szabad hétvégém” – mondja András, aki gyorsan hozzáteszi,
egy-egy fotózás nemcsak abból áll, hogy az esküvő napján a fiatal pár rendelkezésére áll, a sokszor
500-600 képen még nagyon sokat kell dolgozni,
míg azt tiszta szívvel kiadja a kezéből. Nagybalogon még az előző polgármester, Csúr Tibor
biztosított számára egy helyiséget, amelyben berendezte a stúdióját. Egyre többen jönnek szerte a
környékről portréfotózásra, ahogy ő is sokat ingázik, hisz a lakodalmakon kívül akad más családi
esemény – születésnap, keresztelő is. Egyedül a
temetéstől irtózik, s bár már hívták, arra gondolkodás nélkül nemet mondott. „Már csak a jogosítvány hiányzik, hogy teljesen mobilis legyek”
– mosolyog András, aki Rimaszombatban tanult
ki fodrásznak, majd Tornalján le is érettségizett.
Nagyon szereti a felsorolt munkákat, de az igazi
élményt mégis a művészi fotózás jelenti a számára, s ha van egy kis ideje, egyik fotós barátjával
járja a természetet, de nagyon sok művészi portrét
is fotózott már. Nem titkolja, egyik nagy álma,
hogy aktokat fotózzon, s azokat ki is állítsa, de
ezen a vidéken ezt teljesen irreálisnak tartja, hisz
még modell sem igen akadna. „Van egy-két bevállalós fotóalanyom, de náluk is van egy bizonyos határ” – mondja András, s hogy hol is van ez
a határ, azt az első kiállításán láthattuk is.
A három évvel ezelőtt a Gömöri Fotóklub rimaszombati galériájában megtartott tárlaton a füleki
Micsuda Andrással és a balogfalai Mihályi Szabolccsal közösen mutatkoztak be, a tematikus
kiállítás a Nők a tájban címet viselte, nem véletlenül. Mindhárman a saját modelljeikkel dolgoztak,
s a női szépséget ötvözték a gömöri táj szépségeivel. Ezt követte a Bangyó fele címet viselő
első önálló kiállítása, amelyen tájképeit és női
portréit tette közzé. Ezt a tárlatot már a rimaszombati Városháza Galériában mutatta be, de ahogy

az első, ez is eljutott szülőfalujába, Nagybalogra
is, ahol a Csemadok helyi alapszervezete karolta
fel a fiatal tehetséget, s most már elmondhatjuk,
hogy nincs Csemadok évzáró Kresnye András
kiállítása nélkül. A Nők a tájban bemutatkozott
Füleken, Balogfalán és Várgedében is. Az első
önálló kiállítás után jött az ötlet, hogy önálló tárlaton mutassa be kedvenc városát, Bécset. Mivel
a nővére ott él, nem egy alkalommal fotózta már
Közép-Európa egyik legszebb városát, s ez adta
a következő önálló tárlat témáját, amelyet levélben köszöntött az akkori bécsi főpolgármester is.
Tette ezt annak ellenére, hogy az ifjú alkotó észrevette a nagyváros sötétebb oldalát is, s ezt fotóin
is megmutatta. Bécs után Budapest következett,
és mivel Budapestet sok-sok szál fűzi Gömörhöz,
a kiállítás ezt külön hangsúlyozza. Izsó Miklós,
Blaha Lujza, Ferenczy István, Darvas Iván vagy
a szintén gömöri családi kötelékekkel bíró Ferdinandy György egyaránt a magyar művészet legjelesebb képviselői közé tartoznak. A József Attila-díjas, minap Magyarország Babérkoszorúja

díjat elnyert Ferdinandy György maga is lelkesen
köszöntötte a tárlatot: „Lehetséges-e, hogy az
ember egyszer csak, nyolcvanévesen, felfedezi a
szülővárosát? A helyet, ahol több mint fél évszázadon át – legalábbis úgy hitte – nyitott szemmel
és szívvel járta annak macskaköves útjait? Kresnye András képeit nézegetve elszégyellem magam. Milyen gyönyörű a hely, ahol születtem, és
igen, milyen rosszul láttam eddig, miközben azt
képzeltem: ismerem. Ez az ifjú ember istenáldotta
művész. Felfedezi és egy neofita friss szemével
láttatja Budapestünket, a Kárpát-medence festői fővárosát. Mégsem turistakalauz ez a képsor.
A Dunán grasszáló sétahajók alatt vidáman úszkál
a sűrű szemét realizmusa. Újrafelfedezés? Köszönöm, András, hogy megmutattad nekünk egy fiatal művész szemével, szeretett szülővárosunkat!
Hogy volt hozzá erőd, elszántságod, szemed és
szíved!” (A szöveg megtalálható Ferdinandy Különös boldogság című új kötetében is). A tárlat
eljutott Kresnye András két egykori iskolájába,
Bátkába és a rimaszombati Magán Szakközépiskolába is. Kubačka Gizella, az iskola igazgatója
nagyon büszke Andrásra, s nagyon bízik abban,
hogy Andrásnak sikerül kiteljesítenie kivételes
tehetségét, hiszen azon kevesek közé tartozik, aki
nemcsak néz, hanem lát is.
S bár mostanában sorjáznak a megrendelések,
se esküvőkből, se születésnapokból nincs hiány,
András már javában készül a következő kiállítására is, amely saját szülőföldjét, a Balogvölgyét
mutatná meg a maga valóságában. A tárlat kurátori tisztét Pál Dénes, a Balogvölgye tanító bácsija vállalta el, aki pár éve a Balogvölgy múltja és
hagyományai című kötetében már összefoglalta
a 15 község történelmét, s nagy örömmel vette,
hogy ifjú földije fotókon is szeretné megörökíteni
ebben a mai szegénységében is csodálatos vidéket, s ha a kiállítás mellett (amelynek megnyitója
Rimaszombatban lesz szeptemberben, de szeretnék vele bejárni az egész Balogvölgyet) még egy
képeskönyvet is sikerül összehozni, az méltó párja lesz a két éve megjelent történeti összefoglaló
kiadványnak.

Juhász Dósa János, fotók: Kresnye András

