Az elmúlt napok
margójára
Szlovákia nem szenved
hiányt
választásokban.
Az utóbbi években nem
igen akadt olyan év, amikor ne választottunk volna, s nem lesz ez másképp
az elkövetkező esztendőkben sem.

Még javában zajlanak a szóbeli érettségi vizsgák a régiónkban is. Az ország több mint hétszáz
középiskolájában mintegy 43 ezren érettségiznek. A magyar középiskolákban az anyanyelv
mellett szlovákból és egy kötelező idegen nyelvből, többnyire angolból vagy németből érettségiznek. A gimnáziumok esetében a negyedik tantárgy kötelezően választható, a szakközépiskolában a szaktantárgyból vizsgáznak a diákok. Március közepén került sor az írásbeli
vizsgákra, s a végső összesitésnél a kettő eredményét együttesen veszik figyelembe. Képünkön
a Tompa Mihály Református Gimnázium érettségiző osztálya Csízi Zoltán osztályfőnökkel.

Fotó: radics
Régiónkba látogatott Göncz Kinga egykori
magyar külügyminiszter, európai parlamenti
képviselő, aki Cakóban részt vett az Együtt
Gömörért szervezet kongresszusán, ezt követően az Esték a Gömöri Hírlappal sorozatban
Juhász Dósa János beszélgetett vele.
Részletek lapunk 2. oldalán

Fotó: gecse
Az idén is közösen rendezte meg anyáknapi ünnepségét a Szlovákiai Nők Uniójának Kerületi
Szervezete és Rimaszombat Városa, amelyen
átadták az Év anyja kitüntetést is. Az idén a
rangos elismerésben a 92 éves osgyáni
Végh Margit részesült.
Részletek lapunk 4. oldalán

Fotó: kresnye

Fotó: gecse
Újabb három jeles személyiség (Samuel Reuss,
Jozef Škultéty, Izabela Textorisová) mellszobrával bővült a rimaszombati Daxner téri
szoborpark. Bővebben a 4. oldalon

Figei Tibor világbajnoki és Európa-bajnoki
címet is szerzett, s nem utolsósorban újabb
rajongókat a japáni eredetű küzdősportnak, a
chanbarának. Lapunk 9. oldalán őt mutatjuk be.

Már ez év novemberében az urnák elé járulhatunk, ugyanis polgármestereket és
helyi képviselőket választunk. Jövő tavas�szal köztársasági elnöki, májusban európai
parlamenti képviselői, míg 2020-ban parlamenti választásokra kerül sor.
Bár időben legközelebb a helyhatósági
választások vannak, mégis az utóbbi hetekben a jövő tavasszal esedékes köztársasági elnökválasztástól volt hangos a sajtó.
A helyhatósági választások körül még síri
csend honol, Rimaszombatban ugyan már
akadt egy önjelölt a polgármesteri posztra,
aki már kirakta az első óriásplakátjait, de
mostanában mintha mindenkit jobban érdekelne, ki költözik a Grassalkovich palotába.
Miután Andrej Kiska jelenlegi köztársasági elnök bejelentette, hogy nem újrázik
az elnöki posztra, megszaporodtak azok,
akik szeretnének ringbe szállni a legfelső
méltóságért. A lehetséges elnökjelöltek között van a politológus Chmelár, az egykori
igazságügyi miniszter, Harabín, a külügyminiszter, Lajčák, a volt miniszterelnök,
Radičová, a volt megyefőnök, Kotleba, de
újabban már Bugár Béla sem zárta ki, hogy
megméretteti magát. Bugár abban a hitben
él ugyanis, hogy másodszor is átverheti a
választóit. S ne feledkezzünk meg Bugár
koalíciós partnereiről, Dankoról és Ficoról
sem. Ezek ugyan nagyokat hallgatnak, de
tudjuk, az ördög sosem alszik…
Apropó, Fico. A volt miniszterelnök bejelentette ugyan, hogy nem jelölteti magát,
de ez még abban az időben történt, amikor
a kormányfői székben ült. De ne feledjük
a szavait, amelyeket lemondásakor Kiskához intézett, miszerint nincs szándékában
távozni a politikából. S ugye ismerik azt
a Pozsony környékén keringő viccet is,
mely szerint a Smer-SD szűkebb vezetését
a Smer-SD elnöke, a képviselői klub elnöke és a volt kormányfő alkotják. A véletlen
folytán mindhármat Robert Ficonak hívják.
S ha egyszer ez a „szűkebb vezetés” úgy
dönt, hogy saját jelöltet állít a köztársasági
elnöki választásokra, ne nagyon lepődjünk
meg a jelölt személyén…
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Göncz Kinga volt régiónk vendége
Május 15-én tartotta az Együtt Gömörért
szervezet
második kongres�szusát, amelyre Cakóban került sor.
A szervezet vendége
volt Göncz Kinga
egykori
magyarországi külügyminiszter, volt európai
parlamenti képviselő, Göncz Árpád
magyar köztársasági elnök lánya.
A politikussal Rimaszombatban is
találkozhattak az
érdeklődők, ahol a
Három Rózsa Kávézóban az Esték a Gömöri Hírlappal című sorozatban Juhász Dósa János volt a beszélgetőpartnere.
A cakói kongresszuson részt vett Vavrek István roma
kormánybiztos-helyettes, valamint Váradi Dusan, a
Purt szervezet elnöke is. A vendégeket Bari Károly,
Cakó polgármestere köszöntötte, s történelmi eseménynek nevezte Göncz Kinga látogatását. Bari Aladár elnök üdvözlő beszéde után a cakói magyar alapiskola
diákjai rövid kultúrműsorral kedveskedtek a kongres�szus résztvevőinek, majd a himnuszok meghallgatása
után kezdetét vette a kongresszus hivatalos része. Bari
Aladár elnök és Horváth Csaba főtitkár tagsági okleveleket adott át az új tagoknak, így a szervezet tagsága az
eddigi 21-ről 26-ra bővült, ebből 7 község és 19 polgári
civil szervezet. A kongresszuson bizalmi szavazásra is
sor került, amelyen a résztvevők bizalmat szavaztak
a jelanlegi elnökség tagjainak, valamint Berky Gézát
a szervezet alelnökévé választották meg. A kongres�szus Horváth Csaba főtitkár javaslatára módosította
a szervezet jogi formáját, így a szervezet szeptember
elejétől polgári civil szervezetként működik a gömöri
régióban. A szervezet alapszabályzata nem változik.
A kongresszus tagjai foglalkoztak a novemberi helyhatósági választásokkal is, hiszen többen a szervezet
tagjai közül megmérettetik magukat polgármesteresetleg képviselőjelöltként. Horváth Csaba és Bari Aladár biztosították a jelölteket a szervezet támogatásáról
és készen állnak mindenben segítséget nyújtani nekik.

A közös ebéd után a szervezet elnöksége Göncz Kingával tárgyalt a szervezet munkájáról, céljairól, valamint
a régió problémairól. Ezt követően Nemesradnótra és
Baracára látogatott a szervezet elnöksége kíséretében,
ahol mindkét helyen a község polgármesterével találkozott és ellátogatott a helyi magyar alapiskolákba is.
Nemesradnóton Pósa Lajos és Radnóti Miklós szobrait,
majd Baracán a Holokauszt Roma áldozatainak emlékére állított kopjafát koszorúzta meg. A program Rimaszombatban folytatódott, ahol először Vavrek István
kormánybiztos-helyettessel találkozott, akivel a hivatal
munkájáról, valamint az itt élő romák aktuális gondjairól tárgyaltak.
Göncz Kingával nyilvános fórum keretében, az Esték a
Gömöri Hírlappal sorozat aktuális estjén is találkozhattak az érdeklődők, amely során Juhász Dósa János, a
Gömöri Hírlap szerkesztője faggatta az egykori magyar
külügyminisztert. A beszélgetés során a rövid életrajzi
kitekintés mellett szóba került Göncz Kinga édesapja,
Göncz Árpád író, egykori magyar köztársasági elnök
is, de szóltak a rendszerváltás utáni közel három évtized magyarországi politikai fejleményeiről, a migránskérdésről, a határon túli magyarok választói jogáról, s
természetesen a magyarországi EU-s elnökség idején
kidolgozott roma stratégiáról is.
jdj, fotó: gecse

Elhunyt
Bauer Győző

Életének 76. évében elhunyt Bauer
Győző gyógyszerkutató, akadémikus, a felvidéki magyar közélet kiemelkedő személyisége. Több éven
át a Csemadok országos elnökeként működött. Évekig Szlovákia
ankarai nagykövete volt. Mintegy
300 tudományos dolgozatot írt.
A tudomány mellett a felvidéki
magyarság sorskérdéseinek is
mindig kiemelt figyelmet szentelt,
kezdeményezője volt a Selye János Egyetemért Alapítványnak is.
Bauer Győző akadémikus 1942.
május 31-én született Érsekújvárban. Orvosként, farmakológusként,
diplomataként tevékenykedett. Általános iskolába Magyarbélen járt,
1959-ben Galántán érettségizett,
1965-ben a pozsonyi Komenský
Egyetem Orvostudományi Karán
szerzett orvosi oklevelet. 1966–
1972 között a Csehszlovák Tudományos Akadémia prágai Farmakológiai Intézetében dolgozott, 1972-től
az SZTA pozsonyi Kísérleti Gyógyszerkutató Intézetének tudományos
munkatársa, 1990–1998 között igazgatója. 1990-ben a Szlovák Nemzeti
Tanács képviselője, 1991–1996 között a Csemadok elnöke, 2003–2007
között Szlovákia törökországi nagykövete. Kutatási területe a neurofarmakológia volt. 1987-től az SZTA
levelező, 1998-tól rendes tagja,
az MTA kültagja.Érdemeit többek
között a Magyar Köztársaság Elnökének Aranyérmével (2000);
Pribina-kereszttel (II. fokozat) és
A Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjével méltatták.
Bauer Győzőt Somorján helyezték
örök nyugalomra.

Köszönetnyilvánítás

Ismeretlen tettes magyar nyelvű
vulgáris feliratot pingált a
rimaszombati katolikus templom
falára. Május 19-én szakadó
esőben az esti órákban került a
felirat a falra, de a biztonsági kamerák nem nyújtottak megfelelő
segítséget az elkövető kézrekerítésére. A gyalázatos feliratot azóta
eltávolították.
Fotó: jdj

Telt ház előtt értékelte ki a Baross-terv gazdasági támogatásának első
fordulóját a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Baross Alapítvány.
A Csillagházban megtartott rendezvényen részt vett Menyhárt József, az
MKP országos elnöke is. „Örömmel nyugtázhatom, hogy régiónk országos
viszonylatban az egyik legsikeresebb és legtöbb nyertes pályázatot érte el.
Csak hinni kell a sikerben és sikerülhet. Gömör jobban teljesít, megyünk
tovább!” – jelentette ki Cziprusz Zoltán városi képviselő.
Fotó: szervezők

Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek szóbeli, vagy írásbeli
gratulációját, mellyel jókívánságaikat fejezték ki abból az alkalomból,
hogy 2018. május 4-én a Városi
Képviselő-testület ünnepi ülésén
megkaptam Rimaszombat Városdíját. Egyúttal köszönöm azoknak is,
akik erre javasoltak, illetve szavazatukkal támogattak.
Pelle Tibor

Gömöri Hírlap

Június 15-én indul
a szezon Kurincon

Megújult aszfaltszőnyeg, kivilágított kerékpárút, új játszótér és változatlan árak – ezekkel az újdonságokkal várja június 15-től a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet a nyaralókat.
S remélhetőleg jó idővel.

alatti gyerekek ingyen használhatják
a sátortábort, 15 éves korig 3 eurót
fizetnek/éj, felnőttek 5 eurót. Egy gépkocsi tartózkodási ára 3, a karaváné és
a pótkocsis gépkocsié 5, motorkerékpáré 1€.

Július 31-ig hétfőtől csütörtökig és
vasárnap 09.30 órától 20.00 óráig,
pénteken és szombaton 21.00 óráig
várják majd a látogatókat. Augusztus
14-ig a zárás 19.00 órára, illetve pénteken és szombaton 20.00 órára módosul, augusztus 15-től a szezon végéig
egységesen 18.00 óráig tart nyitva a
strandövezet. A belépők árai az elmúlt
évhez képest nem változnak, az egész
napos belépő felnőtteknek 5 euróba
kerül (17.00 óra után augusztus 15-ig
3 €, augusztus 15. után 1,50 €). Három éven aluli gyerekek ingyenesen
látogathatják a strandövezetet, 3 és 15
év közötti gyerekek, 62 évnél idősebb
nyugdíjasok és ZŤP-igazolvánnyal
rendelkezők 3 eurót (17.00 óra után
1,50 €) fizetnek. A hónapos belépő 50
eurót kóstál. A sátortábor használatáért 3 eurót fizetnek sátranként. 6 év

A sportlétesítmények (minigolf, tenisz, strandröplabdapálya) már várják
az érdeklődőket, mégpedig 12.00 és
20.00 óra között. Az idei év újdonsága a szörfkölcsönzés, amely egy órára
5 euróba kerül. Az egy órás kölcsönzést követően minden megkezdett negyedóra után egy eurót számolnak fel.
A részletes árjegyzéket megtalálják a
www.rimavskasobota.sk oldalon.
Június 15-től az idén is közlekedik
majd az ingyenes turistavonat, amely
kedvező időjárás esetén a már megszokott menetrend szerint szállítja az
utasokat. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat fenntartja magának a jogot,
hogy kedvezőtlen időjárás vagy a medencék fertőtlenítése idején egy-egy
napra a strandövezetet bezárja.
jdj

A Sclerosis Multiplex Klub
május 12. és 25. között az idén
is megrendezte A napraforgók
napja címen nyilvános gyűjtését.
Az önkéntesek ezen idő alatt
járták a várost, s gyűjtötték az
önkéntes támogatásokat. Május
16-án a Matej Hrebenda Könyvtár előtt várták a támogatásokat,
ahol a klub tagjai számot adtak
a tevékenységükről, de magáról
a betegségről is. Az összegyűjtött támogatást elsősorban rehabilitációs kezelésekre használják fel – árulta el Darina Kovácsová, a klub vezetője. Fotó: amb

Az idén is megrendezte Rimaszombat
ingyenes egészségügyi napját a Dôvera
egészségügyi biztosító. A Fő téren
ingyenes vizsgálatok egész sorát végezték el, így az érdeklődők
megmérethették a vérnyomásukat, a
vércukorszintjüket, a testzsírtömegüket,
megállapíthatták a vércsoportjukat, de
akár a stresszszintjüket is. Fotó: amb

Május 12-én közös erővel
nagytakarítást rendeztek a Rozsnyói,
Szövetkezeti és Iskola utcában.
Fotó: amb
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Dénes György
mindörökre
megmaradt gömörinek
„Gömörben, Pelsőcön születtem, hegyes-völgyes tájon. Elbűvölő ez a vidék, nehéz elszakadni tőle, s nem is lehet. Költészetem, életem
ma is oda kötődik, ezért bukkan fel olyan
sűrűn a természeti kép” – írja valahol Dénes
György, a harmadvirágzás költészetének igazi elindítója. S bár élete túlnyomó részét Pozsonyban élte le, megmaradt gömörinek. Szülőfaluja nem is lett hűtlen hozzá, emléktábla őrzi az emlékét
és a helyi alapiskola is a nevét vette fel. A 11 éve halott Dénes
György 95 éve született.
„Kit a zord természet űzött//s féltében istent teremtett,//áll most
roppant álmok között//csillagokra vágyó gyermek,//hitetlen erős
hitében//a mindenség tengerében” – 1973-ban írja egyfajta ars
poeticaként a Szemben a mindenséggel című versében. Ekkora
már a szlovákiai magyar irodalom jelese, akinek első verseskötete, a Magra vár a föld 1952-ben jelent meg. „Szocialista tavaszunk
hírnöke ez a verseskötet” – írja a kötet előszavában Egri Viktor,
s ugyan ez inkább a kornak szól, mintsem a kötetnek, bár tagadhatatlanul Dénes sem tud akkor még szabadulni a korszellemtől.
A szlovákiai magyar irodalom ahogy 1918-ban, úgy 1948-ban is
szinte a teljes táptalanságból indul, s Dénest egy-egy verssel megelőzi ugyan a losonci Gály Olga, a garamkövesdi Gyurcsó István
vagy a szintén gömöri Kovács István, mégis rá figyel fel először
a szlovákiai magyar versszerető közvélemény. A gömörhorkai papírgyári munkás 26 évesen az Új Szó munkatársa lesz, innen kerül
át a rádióba, ahol évtizedekig az irodalmi műsorokat szerkeszti.
Nyugdíjazása után ezt a posztot lánya, Lacza Éva veszi át. Boldog
idők, amikor még hangszalagra kerültek íróink és költőink, amikor még hangjátékok is szép számmal készültek. A hatvanas években Dénes közéleti lírája elhalkul, s költészetében megjelenik az a
melankolikus és egyre gazdagabb érzelemvilágú költészet, amely
a harmadik nemzedék egyik legjelentősebb költőjévé teszi. Nem
szól gyakran, de minden egyes kötete igazi örömünnepe a szlovákiai, s egyúttal az egyetemes magyar lírának is. Az idő börtönében, Mélység fölött, Szemben a mindenséggel, Fenyéren boróka,
Virágzó némaság, Elfogy a fény, Hajnaltól alkonyatig, Hattyú éji
dala – s ahogy megjelenik az elmúlás élménye is a költészetében, úgy válik egyre elmélyültebbé a lírája. „A vágyból csínján
kortyolj, s ne hazudj// magadnak bűvös angyalszárnyat,//merülj
örvénybe, s fuldokolni tudj,//kapkodván leget, fölkísértő árnyat.”
– olvashatjuk Légy hű magadhoz című, arspoetikus versében,
amelyben arra kéri az olvasóját: „Légy kemény, mint a csiszolt
gyémánt éle,//magadhoz hű, bár veszteségek árán//elfolyt az élet,
ösvényed kimérve,//ne szunnyadozz kerted kaszált virágán.”
Weöres Sándorhoz hasonlóan megérinti őt a gyermeki lét, s azon
kevesek közé tartozik a magyar irodalomban (nálunk Simkó Tibor
és a szintén gömöri Tóth Elemér társaságában), akik nem parancsra, hanem belső kényszerből fordulnak a legfiatalabb olvasókhoz.
1974-ben jelenik meg a Tücsökhegedű című kötete, ezt követően
munkássága szerves részévé válik a gyerekek megszólítása, így
azok 1984-ben a Pipitér, 1987-ben a Bükkfamakk, 1991-ben a
Zebramadár, 1994-ben a Sétálni ment három kalap, 1999-ben a
Kenderkóc, 2000-ben A tüsszentős király, 2002-ben a Toronyiránt
száll a csóka, míg 2003-ban a Vaskabóca című kötetének örülhettek.
„Dénes György egyike azoknak a csehszlovákiai magyar költőknek, akiknek a verseiben a megmaradásért, nyelve, kultúrája
és önazonossága megőrzéséért mindennapos küzdelmet folytató
néptöredékének, nemzeti kisebbségben élő közösségének legsúlyosabb gondjai a legközvetlenebbül – ám korántsem a puszta
demonstrációs és üres szólamok szintjén – szólalnak meg” – ös�szegzi költészetét Bodnár Gyula. S ugyan lakcíme Pozsonyhoz
köti, lelkében véglegesen gömöri marad: „Ki itt él, szépen éljen//
az erdős, tündéri vidéken,//hol a tölgyesben kedves csíz dalol,//
karsztvizek törnek elő a föld alól.//Ahol vén szirtek suttognak regét//És mindörökre céltalan a lét.”
Juhász Dósa János
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Az osgyáni Végh Margit
lett az Év anyja

Három új szoborral
gazdagodott a Daxner tér

Már hagyományosan május közepén rendezi meg anyák napi
ünnepségét a Szlovákiai Nők
Uniójának Kerületi Szervezete
és Rimaszombat Városa, amelyen átadják az Év anyja kitüntetést is.
Az idén öt édesanya kapott nevezést a díjra, közülük sorsolással a 92
éves osgyáni Végh Margit került ki győztesen.
Végh Margit a második világháború vérgőzös éveiben ment férjhez Végh
Jánoshoz, akivel közösen egy fiút s egy lányt neveltek fel. A háború után
szövőnőként dolgozott a Rimatexben, később évtizedekig a helyi földműves
szövetkezetben. A helyi Csemadok aktív tagjaként szervezte a helyi kultúrát
is. Margit asszony még ma is önellátó, gondozza a kertjét, s kedvenc étele a
gulyás. A legtöbb örömet azonban öt unokájától, s egyszem dédunokájától
kapja.
Az Év anyja kitüntetés mellett harminc édesanya vehetett át elismerő oklevelet, mégpedig: Mária Cibuliaková, Kéry Gabriella, Monika Koncošová,
Blažena Svinčiaková, Irena Vetráková, Jolana Kalianková, Elena Kováčiková, Svetlana Cirbusová, Kovács Márta, Hanobík Ilona, Eliška Nôtová,
Aurélia Šupenová, Martina Bálintová, Lőrincz Eleonóra, Benyo Mária,
Vlasta Botlíková, Marcela Nývltová, Eva Svoráková, Mária Zacharová,
Elena Brndiarová, Eva Podstaveková, Mária Gregorová, Elena Ľuptáková,
Eva Škorňnová, Mária Varechová, Mária Spodniaková, Mária Hedvigiová,
Emília Tomková, Anastázia Výbošteková és Helena Husárová, akiket a Rimaszombati, a Nagykürtösi, a Poltári és a Losonci járásból választottak ki,
s akik között akad tanár, orvos, egészségügyi nővér, ahogy háztartásbeli is.
Az ünnepségen köszöntötte a megjelent édesanyákat Šimko József, Rimaszombat polgármestere, Irena Belohorská, a Szlovákiai Nők Uniója Igazgatótanácsának elnöke és Štefan Harabin volt igazságügyi miniszter is.
Az ünnepség végén Peter Stašák és vendégei, Pavol Stašák és Dominika
Kleistová léptek fel.
Gecse Attila felvételei

Egy este Feszty Árpád szalonjában címmel tartott előadást a Csillagházban Görbe
Márk művészettörténész. a
rimaszombati Csillagházban.
A Pósa Lajos Társaság által
szervezett Légy Lámpás előadás-sorozat utolsó tavaszi
rendezvénye sok érdeklődőt
vonzott, folytatás ősszel.
Fotó: szervezők

Pár nappal a Múzeumok éjszakája előtt
új kiállítást nyitottak a Gömör-Kishonti
Múzeumban, immáron az ötödiket 2018ban. A murányi kőedény emlékezete
címet viselő tárlat a rozsnyói Bányászati
Múzeummal közösen jött létre,
és szeptember másodikáig várja
az érdeklődőket.
Fotó: Ferleťák Júlia

Ünnepélyes keretek között három
új mellszobrot (Izabela Textorisová, Samuel Reuss és Jozef Škultéty)
avattak fel a Daxner téri emlékparkban. A város vezetése mellett
az ünnepségen részt vett Marián
Gašper, a Matica slovenská elnöke is.
2006-ban a Matica slovenská helyi
szervezetének kezdeményezésére
alakították ki az emlékparkot a Daxner téren, amely az anyagi lehetőségek függvényében évről-évre bővül.
A most átadott három szoborral
együtt immár 19 neves gömöri nemzetébresztő, irodalmár, kiemelkedő
személyiség szobra található a Daxner téren, köztük Bakulíny, Francisci, Dobšinský, Vansová és Krasko
szobra is.
Az átadó ünnepség az evangélikus
templomban vette kezdetét ünnepi
istentisztelettel, majd a Daxner téren
Šimko József polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki hangsú-

lyozta, hogy nélkülözhetetlen a múlt
ismerete ahhoz, hogy jövőnk is biztosított legyen. „A múlt nélküli nemzeteknek nincs jövőjük” – emelte ki
beszédében a polgármester.
Reuss szobrát Anna Kišáková,
Škultéty és Textorisová mellszobrát
Milan Ormandík öntötte bronzba, s
ahogy az ismertetőben is elhangzott,
előbbi kettő nagyon fontos szerepet
játszott a 19. századi szlovák nemzetébresztési kísérletekben, míg
Textorisová volt az első szlovák
botanikus. Reuss a Kishonti Tudós
Társaság tagjaként Dobšinskýval
együtt népmeséket gyűjtött és ő
alapította a nagyrőcei könyvtárat,
amely ma az ő nevét viseli.
Jozef Škultéty a Matica slovenská
gondnokaként, 36 évig szerkesztette a Slovenské národné novinyt, s
ahogy annyira szerette volna, túlélte Masarykot. 94 évesen hunyt el,
1948-ban.
jdj, fotó: gecse

Június 30-ig tekinthető meg a Gömör-Kishonti Múzeumban a hónap műtárgya, amely
ezúttal nem más, mint a bőrszüttyő, amelyből
14 van a múzeum tulajdonában. A bőrszüt�tyőket feltehetőleg disznó- és tehénpásztorok,
parasztok, fuvarosok használták, mégpedig
többnyire Dél-Szlovákiában.
A múzeum tulajdonába fokozatosan kerültek
a hatvanas-nyolcvanas években, az utolsó 1991-ben. A szüttyők többsége
a XX. század elején készülhetett, s többségük az adott mesterség jegyeit
viselte magán. Egyikükön a magyar címer is megtalálható. A szüttyők gyártójának többsége ismeretlen, csak az egyiken található a mester szignója:
„KLIMO PÁL, BESZTERCZEBÁNYA. Klimo Pál 1870 és 1906 között működött Besztercebányán, s több esetben együttműködött egy selmecbányai
bőrművessel, Jeszenszky Somával is.
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Értékeket mutat(ott) fel
a 110 éves Tompa Mihály Alapiskola

5

Alapításának 110. évfordulójára emlékezett Értékeink című műsorával a Tompa Mihály Alapiskola, amelynek a neve és épülete többször
is változott a 110 év folyamán, de ahogy az alkalomra megjelent kötet
szerkesztői, Angyal László és Tóthné Madarász Csilla fogalmaznak,
lényegét tekintve mégis megmaradt ugyanannak a szeretett alma maternek.
A Városi Művelődési
Központ színházterme
két alkalommal is zsúfolásig megtelt, hogy az érdeklődő közönség megtekinthesse az Értékeink
címmel előadott műsort,
amely az iskola diákjainak jóvoltából nemcsak
annak mindennapjaiba
(korcsolya- és úszótanfolyam, focitorna) nyújtott betekintést, hanem a
magyarság értékeit is felmutatta az Aranycsapatig
és Kukoriig bezárólag.
Az esti közönséget Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója
köszöntötte, aki ünnepi beszédében kiemelte, hogy nem a patinás épületet kell elsősorban ünnepelni (amely 1907-ben épült fel, s egy évre rá az
1908/1909-es tanévben indult meg az oktatás), hanem azokat az embere-

Balázs Bettina (Almágyi Alapiskola)
Édesanyámnak
Mennyi éjszakát maradtál ébren
keserves sírásomat hallgatva
hány éjszakát aludhattál ugyan nyugodtan?
Nem vagyok én se rossz, se jó gyerek
de érted, hidd el, mindent megteszek!
Árkon, bokron, fákon vágok keresztül,
hogy neked Édesanyám jót tegyek.
Köszönni sem tudom, mennyit tettél értem
köszönni sem tudom, mennyi szeretetet kaptam
tőled.
Rossz időkben, búban nevettél,
még ha neked fájt is, te vígan teregettél.
Rossz időben, búsan
sírtam védtelen, Te bejöttél
s mindent elkövettél, hogy
ne fájjon annyira a fejem.
Megköszönni sem tudnám, pedig akarnám
mindent, mit Te adtál
Köszönök szépen mindent szeretett Édesanyám!

Röviden
Természettudományi Vetélkedőt rendez-

ket, akik ezt megtöltötték és ma is megtöltik élettel,
szeretettel, magyarsággal. Az igazgató köszönetet
mondott a volt és jelenlegi pedagógusoknak is, így
elődjei munkáját is méltatva. Emléklapot vehetett
át Babróczky Ilona, Bodon Jenő, Csank József és
Csúsz László, míg az alkalomra megjelent kötetben számba veszik az iskola neves diákjait is, akik
az elmúlt évtizedekben öregbítették az iskola és a
város jó hírnevét. Az esti ünnepségen a város nevében Rigó László alpolgármester köszöntötte az
ünneplőket, s az iskola vezetését, s köszönte meg, hogy áldozatos munkájukkal nagyban hozzájárulnak a helyi magyarság megmaradásához.
jdj, fotó: gecse

Gyereknapra
Szajkó Valéria

(Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat)

Pumpi és krumpli

Élt egyszer egy krumpli,
Úgy hívták, hogy Pumpi.
Egyszer aztán Pumpi,
lát egy csomó krumplit.
Én vagyok az Pumpi,
ti vagytok a krumpli?
Szia Pumpi!
Én vagyok Dumby, ő pedig Bunty.
Ha tovább mutatkoztak volna be a krumplik,
Tovább mesélt volna Pumpi.

Balog Boglárka
(Tompa Mihály Alapiskola)
Az öregasszony meg a kutya
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony. Ez az öregasszony egy kis faluban élt.
Nem született neki se fia, se lánya. Volt egy
férje. Már ötven éve házasok voltak. Ennek
az öregasszonynak a férje nagyon beteg volt.
Az öregasszony levest akart főzni, de nem volt
hozzávalója otthon. A falunál volt egy közeli üzlet, oda el is ment, s megvette a hozzávalókat. Hazafelé indult, s ahogy kilépett a bolt ajtaján, meglátott egy kutyust. Szegény nagyon sovány volt.
Az öregasszony megsajnálta és hazavitte a kutyust. Otthon megfürdette, megitatta és megetette. A férje is nagyon örült neki.
Nagy boldogságot hozott nekik a mindennapjaikba, s a kutyussal együtt boldogan éltek, amíg
meg nem haltak.

A 26. alkalommal meghirdetett Aranytáj (Zlatá krajinka) pályamunkáiból válogattunk.

tünk az Ivan Krasko Gimnáziumban,
melyen régiónk több iskolája képviseltette magát. A vetélkedő biológiai és
földrajzi ismereteket magába foglaló
kérdésköreit iskolánk diákjai készítették elő (Pataky András és Hosszúréti
László – a II.C osztály tanulói). A vetélkedő gyakorlati része a különböző
állati hangok, -nyomok és -maradványok felismeréséből állt. A jelenlévő
diákok bizonyították, hogy kiváló ismeretekkel rendelkeznek az adott tantárgyakból. Szoros küzdelem mellett a versenyt végül a füleki gimnazisták
nyerték, a 2. és 3. helyen iskolánk tanulói ill. a Tompa Mihály Alapiskola
diákjai végeztek. A résztvevő diákoknak gratulál a nagyszerű teljesítményhez és további sok sikert kíván Ferencz Judit és Munka Judit.

A levelező fordulókat és az elődöntőt
követően a Tompa Mihály Református Gimnázium öt diákja jutott
be a Katedra Matematikaverseny
országos döntőjébe, amelyet május
4-én rendeztek meg Dunaszerdahelyen. A 6. osztályosok kategóriájában
Molnár Sándor, a 7. osztályosok
kategóriájában Csúsz Réka, a 8.
osztályosok között Czeglédy Levente, Hizsnyan Bálint és Makši Samuel Richard képviselte a Tompa Mihály Református Gimnáziumot.
Makši Samuel Richard első helyen végzett és a többiek mindnyájan
sikeres megoldók lettek. Makši Samuel Richard előzőleg Szabadkán
vett részt az 5. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, amelyen
harmadik helyezést ért el.

hu.rimavskasobota.sk
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Múzeumok éjszakája Rimaszombatban és Füleken

Rimaszombatban és Füleken is
csatlakoztak a Múzeumok éjszakája idei évfolyamához. Amig Rimaszombatban mintegy ötszázan,
addig Füleken közel kétezren vettek részt a már hagyományosnak
számító rendezvényen. Utóbbi
helyen – ahol három új kiállítást
és várkaput is avattak – számos
rimaszombati is megfordult.

2018 – a nyolcasra végződő történelmi évszámok jegyében zajlik,
hisz (Cseh)Szlovákia számára az
1918-as, 1938-as, 1968-as év is mérföldkőnek számít. Rimaszombatban
a vámosi (Mýto pod Ďumbierom)
Anthropoid klub tartott katonai bemutatót, míg Füleken két kiállítás is
a második világháborút idézte meg.
A Gömör-Kishonti Múzeumban is
volt szó a második világégésről, hisz
nemrég nyitották a klenóci Karol
Pajer klenóci antifasiszta ellenálló
életét bemutató tárlatot, aki tanított
és verseket is írt, de bemutatta tárlatát Roland Neupauer, hallhattunk
Veronika Rízová jóvoltából a biodiverzitásról, s megismerkedhettek
az érdeklődők Danka Bakšová fazekaszaluzsányi fazekasmesterrel is.
Kinyitotta kapuit a Városi Galéria,
ahol a Divosud mutatott be részleteket legutóbbi díjnyertes előadásából
(Háztűznéző), s a Művészeti Alapiskola is csatlakozott a rendezvényhez, akik harmadik alkalommal tartották meg a Színházak éjszakáját,
mégpedig rekordszámú, hét előadást
felvonultatva.
Füleken tizenegyedik alkalommal
csatlakoztak a Múzeumok éjszakája
rendezvénysorozathoz, s a Vármúzeum három új kiállítást is nyitott.
A Honismereti Múzeumban Hazavár-lakk címmel Schnelczer Zoltán
gyűjteményéből nyílt új tárlat (a régi
füleki képekből összeállított kiállítását nemrég láthattuk a rimaszombati
Városháza Galériában). „Évek óta
gyűjtöm a régi füleki és környékbeli
fotókat, s tavaly bejött hozzám egy
férfi, s egy egész sorozatnyi 6x6os képet hozott, amely az édesapja
Don-kanyarban készült fotóit tartalmazta. Először nem is hittem el,
hogy ezek egy amatőr fotós munkái”
– mondja Schnelczer. A képek hátán
frappáns képalák is találhatók, s azt
is megtudhatjuk, melyik hol készült.
Kurszk, Szmolenszk, Repjinka,
Oszino, Rogovatoje, Archangelszkoje – a magyar történelem egyik
legtragikusabb eseményének, a
Don-kanyari katasztrófának egyes
állomásai. A fotósnak (akit az utódok a névtelenség homályában
hagytak) szerencséje volt, ugyanis nem a frontvonalban szolgált,
hanem tartalékos honvédként se-

gédgyógyszerészként, igy életben
maradt 200 ezer társával ellentétben,
akik a hómezőkön vesztek. A tárlatot Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti
Múzeum munkatársa nyitotta meg,
aki érdeklődésünkre elmondta, hogy
évekig az első világháborúval foglalkozott, s izgalmas feladat volt elkalandoznia a második világháború
éveibe. „Nagyon fontosnak tartom
ezt a gyűjteményt, hisz izgalmas
adalékkal szolgál a Don-kanyari
katasztrófához, s főleg a katonák
hétköznapjait hozza emberközelbe”
– teszi még hozzá a történész.
A képeket röviddel a háború
előtt Losoncon hívták elő, majd
évtizedekig borítékba zárva várt
a sorsára (a különleges tárlatot
augusztus harmadikáig tekinthetik meg).
S ha már a második világháborúnál tartunk, a januárban
megnyitott barlangok egyikét is
kiállítóteremmé alakították át.
Mesiarik Marián, a Vármúzeum
munkatársa elárulta, hogy amikor télen feltárták a barlangokat,
fogalmuk sem volt, mire is szolgáltak ezek eredetileg. Később
kiderült, hogy légvédelmi folyosóként a második világháború vége felé készültek, ugyanis
Fülek stratégiai városnak számított, ugyanis a Kovosmalt
akkor már rég hadiüzemként
működött, a vasútállomás pedig fontos csomópontként, így
a helyiek nagyon féltek a bombázásoktól. Az elmúlt hónapok
a kutatómunkával folytak, még
élő szemtanúkat is felkerestek, s
végül 19 panel, valamint a gyárban készült hadiipari termékek
segítségével állandó tárlaton
idézik fel az akkori füleki min-

dennapokat. A harmadik tárlat a prágai Náprstek Múzeumból érkezett a
Bebek-toronyba, s a Távol-Kelet
titkaiba nyújt betekintést Gésa és
szamuráj címmel, s szeptember kilencedikéig várja az érdeklődőket.
A nap során volt még handpan előadás, korabeli fegyver- és harcművészeti bemutató, s koncertet adott a
Slovak Tango.
A rendezvény keretén belül „nyílt
meg” a vár új kapuja is, Szabó Ottó
alkotása. Agócs Attila polgármester

hangsúlyozta, hogy sikerült mintegy
egymillió eurós támogatást szerezniük a váralja felújítására és revitalizálására, s ezen belül készült el
az új kapu is. „Ez a projekt kitűnő
példa arra, hogy az örökségvédelem hogyan tud átlépni egy revitalizációs folyamatba” – hangsúlyozta
Agócs, külön kiemelve, hogy így a
váralja másik fele is megújul majd
a kisállomás felé, restaurálják a kis
várostornyot, s parkolóhelyek is létesülnek majd. Szabó Ottótól megtudtuk, hogy a szimbolikus kapu
(amelyet annak idején Szászi Zoltánnal együtt álmodtak meg) még
frissen horganyzott, ezért is tűnik
annyira ezüstösnek, s felajánlotta
közönségének, hogy együtt döntsék
el, milyen is legyen a kapu végleges
színe.
A füleki rendezvényre mintegy kétezren látogattak el, nagyon sokan
érkeztek Rimaszombatból is. Bozó
János, a rimaszombati Városi Hivatal munkatársa családjával együtt
érkezett, s elmondta, ugyan rokoni kapcsolatok is fűzik Fülekhez,
de nagyon fontosnak tartja, hogy a
szomszédos régiók együttműködjenek, ezzel is erősítve egymást. „Fülek a mi szűkebb régiónk szerves
részét képezi, s a mai nap is bizonyítja, hogy mennyi szál köt minket
egymáshoz” – hangsúlyozta Bozó.
jdj, fotó: Oravecz Patrik
és Gecse Attila

Játsszon júniusban is a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Folytatjuk
júniusban is
játékunkat
a rimaszombati
Tompa
Mihály
Könyvesbolttal,
amely
már javában
készülődik a
június 07. és 11. között megrendezendő 89. Ünnepi Könyvhétre, amelynek felvidéki és egyéb
újdonságai is megvásárolhatók
vagy megrendelhetők a boltban.
Májusban arra voltunk kíváncsiak, hogy ki az a pelsőci születésű neves szlovákiai magyar
költő, aki 95 éve született. A helyes megfejtés természetesen Dénes György volt. Sorsolással Pál
László rimaszombati olvasónk
nyert ezúttal, míg a feledi Lukács
Katalin nyerte másik játékunkat,
amelyben azt kérdeztük, mikor is
kapott Kossuth-díjat Janikovszky Éva, a magyar gyerekirodalom
egyik legjelesebb képviselője. Nos,
a helyes válasz 2003 volt.

A Tompa Könyvesbolt májusi eladási listája:
1. A legszebb magyar várak
2. A legszebb magyar kastélyok
3. Heather Morris:
Az auschwitzi tetováló
4. Douglas Murray:
Európa furcsa halála
5. Borsa Brown: A férj prostija
6. Wilbur Smith: A tigris zsákmánya
7. Dan Brown: Eredet
8. Robin Cook: Sarlatánok
9. Lőrincz László: Vijjogók I-II.
10. Ruediger Dahlke:
A lélek nyelve: A betegség

Júniusi játékunk: A felvidéki
magyar irodalom legifjabb generációjának egyik legtehetségesebb
képviselője, akinek számos kötete
megjelent már. Legutóbb a Kalligram Kiadónál jelent meg a Felföld
végnapjai című novelláskötete. Május végéig ő volt az Új Szó főszerkesztője. Ki ő?
Válaszaikat június 15-ig e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) vagy postai úton (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.) várjuk.
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Húsz csapat vett részt a Füleki Gimnáziumban
megrendezett Robo-Sum Open Sumo Lego, és
hét a RobotOlympia versenyen, amelyet a Füleki
Gimnázium mellett működő In-Nova Polgári
Társulás szervez évek óta, s amelyre érkeztek
versenyzők Kassáról, Rimaszombatból, Galántáról, Kecskemétről, Nyíregyházáról, Besztercebányáról és Selmecbányáról is. A RoboSumo első és
második helyét a Füleki Gimnázium két csapata,
a harmadik helyet pedig a galántai Kodály Zoltán
Gimnázium csapata nyerte. A RobotOlympián az
első helyen a Füleki Gimnázium, a második helyen a rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium, a harmadik helyen pedig a galántai
Kodály Zoltán Gimnázium csapata végzett.

A péterfalai Almás-pusztán rendezték meg a XIV. Felvidéki Országos
Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó döntőjét. 158-an jelentkeztek,
így a döntőt három körzeti forduló előzte meg. A versenyre érkeztek Vajdaságból és Magyarországról is. A vetélkedő két részből állt: hangos olvasási
és írásbeli feladatokból. Az írásbeli dolgozatok témakörei évente változnak,
mivel az adott év időszerű történelmi eseményeihez kapcsolódnak. Idén az
A és B korcsoport Mátyás király emlékévhez kötődött, a C és D korcsoport
pedig egyrészt a felvidéki kitelepítéseket, másrészt az 1938-as visszacsatolás évfordulóját érintették. A feladatok kidolgozói a Felvidéki Rovók (Salgó
Gabriella és Patassy Sándor) és a Z. Urbán Aladár vezette Palóc Társaság
égisze alatt valósultak meg. Régiónkból a Magán Szakközépiskola diákja,
Csúr Karolina a D korosztályban a harmadik helyen végzett, s átvehette a
szervezők különdíját is, hisz 14. éve sikeres résztvevője a Felvidéki
Rovásírás Vetélkedőnek.

Zsapka Attila 50, Presser Gábor 70, Kóbor János 75 – három kiemelkedő zenész, akik bár nem rimaszombatiak, mégis sokat jártak már
Gömörben.
Zsapka Attila, a Kor-Zár verséneklő együttes vezetője szinte hazajár Gömörbe, a Tompa Mihály Országos Verseny hatodik kategóriájának állandó
zsűritagja, A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás oszlopos tagja, aki szinte minden alapiskolában járt már, vagy egyedül vagy az
együttesével vagy Sipos Dáviddal és Vadkerti Imrével hármasban.
A legendás Presser Gábor, akinek a nevéhez a Vígszínház számos sikeres
musicalje (Képzelt riport, Jó estét nyár, A padlás) fűződik, ahogy játszott az
Omegában, az LGT-ben, s ő volt az ötletgazdája a magyar dal napjának is.
Legutóbb 2011-ben adott szólókoncertet Rimaszombatban.
Kóbor János viszont már a 75. születésnapját ünnepelte, mégpedig munkával. Az Omega frontemberével az elmúlt években többször is találkozhattunk Rimaszombatban (teltházas koncertet adtak a helyi református templomban), s június 23-án ismét Rimaszombatba készülnek.
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Vaskői Károly
Ábécés történetek

A, Á

B

C

Ágas-bogas
ág alatt,
alkony árnya
áthaladt.
Akácfának
az árnyék,
álmod adó
ajándék.

Barna bőrű,
bugris béka,
bambán bámul
bogárékra.
Bombabiztos,
brekegne!
Beteg, be van
rekedve.

Cifra cipő,
cilinder,
cingár cincér,
ciripel.
Cimborája,
cicuska
cipeli a
cirkuszba.

2018-ban harmadik alkalommal adta át a Példakép-díjat a Femine Fortis–
Erős Nők Polgári Társulás. A Füleken május 19-én megtartott díjátadón
ezúttal is két személyiség kapott elismerést, a füleki Szvorák Zsuzsa tanárnő, közéleti személyiség és a marcelházai Rácz Jolán református lelkész.
A kitüntetést harmadik alkalommal adta át a szervezet, s a rendezvénnyel a
Femine Fortis szeretné felhívni a figyelmet a nők társadalomban betöltött
szerepére.
Több napon át az
egész Barkóságot
belovagolták a
Barkósági lovastúra résztvevői,
Jesztén kopjafát
is avattak, s ha
leszálltak a lóról,
a Pusko Márton
vezette Parapács
húzta a talpuk
alá valót.
Második lett pár
hete a rozsnyói
Endorfin a Tompa
Mihály Országos Versenyen a
megzenésített versek
kategóriájában, a
napokban pedig a
Csillagházban adtak
koncertet.
Nincs hétvége,
hogy dalra ne
fakadjon az országban vagy
a határainkon
túl a serkei
Lichtmannegger Tibor, aki
ezúttal a makfalvi Székely
Majálison
dalolt.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, a szervezők és archív

hu.rimavskasobota.sk
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Június 01.:
Gyereknap
a Relax
Szabadidőközpontban

Rimaszombat Városa és
a Relax Szabadidőközpont az idén is gazdag
programmal várja a gyerekeket június elsején,
pénteken a gyereknapon.
Sok-sok játék és értékes
nyeremények várnak mindazokra, akik 15.00 és 19.00
óra között ellátogatnak a
Relax Szabadidőközpont
udvarára.
Szórakoztató játékok, arcfestés, színházi előadás (Havran Színház), de ízelítőt
kaphatnak a rendőrség és a tűzoltók, valamint a civil védelem tevékenységéből is.

Június 09.:
A Serkei Gépmúzeum 2018-ban
is várja az egykori mezőgazdasági
gépek szerelmeseit
Az 1995-ben alapított Serkei Gépmúzeum
(Serke 149.) tisztelettel meghívja az érdeklődőket az idei szabadtéri bemutatójára,
amelyre június 9-én, szombaton kerül sor.
A rendezvény 09.00 órakor szabadtéri istentisztelettel veszi kezdetét, ezt követően lehet
megtekinteni a tárlatot, és sor kerül egyes
gépek „bemutatkozására” is.
Érdeklődni előzetesen a 0908/572 084-es
telefonszámon lehet.

Tablók viadala 2018 az Új Szóban!
Tiétek a legjobb tabló? Nyerjetek vele
400 eurót! Hogyan? Egyszerűbb, mint
az érettségi! Készítsetek egy nagyméretű
fényképet a friss tablóról, és küldjétek el
a tablok@ujszo.com e-mail címre.
A beküldés határideje: június 10.
Az ujszo.com-on az összes pályamű megtekinthető lesz, az olvasók szavazatai alapján dől el, melyik 2018 legjobb tablója. Az első helyezett osztály 200 eurót
nyer. De ez még nem minden! Az Új Szó szakmai zsűrije is értékeli a tablókat,
a győztes ebben az esetben is 200 eurót kap! Vagyis ha tiétek a legszínvonalasabb tabló, és elég nagy fanklubot is gyűjtötök hozzá, 400 eurós nyeremény
üti a markotokat. A legtöbb szavazatot kapó tablók megjelennek az Új Szó
nyomtatott változatában is. A szavazás június 11-én indul az ujszo.com-on!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Boros Béla

(Rimaszombat)

búcsúztatásán 2018 május 10-én részt vettek,
és őt utolsó útjára elkísérték, valamint
fájdalmunkban bármi módon osztoztak.
GH-43/18

A gyászoló család

Június 04.:
Alžbeta Križianová
fotóit állítják ki
Rimaszombat Városa Turisztikai Információs Központja szeretettel meghív
minden érdeklődőt Alžbeta Križianová
Fényképeim című tárlatára.
A kiállítás megnyitójára június 4-én, hétfőn, 11.00 órától kerül sor a Városháza
Galériában (Fő tér 2.). A tárlat június 4. és
június 30. között látogatható.

Június 12-14.:

Tizenegyedik alkalommal is FOUR FEST
A rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola június 14én, csütörtökön immár tizenegyedik alkalommal is megrendezi a FOUR FEST
című rendezvényét, amelyen a versenyek
mellett számos kísérőprogram is várja a
résztvevőket és a régió lakóit egyaránt.
Az idei évfolyam sztárvendége a legendás
Metalinda együttes lesz.
Az idei évfolyam középpontjában is a versenyek állnak, így a szakácsok,
pincérek, baristák, somelierek, üzletkötők, kozmetikusok, fodrászok szállnak versenybe a helyezésekért, mégpedig a Városi Művelődési Központban,
az Aranybika Szállóban és az iskolában. 22 iskola mintegy 100 versenyzőjét
várják. A versenyt számos kísérőrendezvény is gazdagítja, így már június
12-én, kedden sorra kerül a hagyományos nemzetközi focitorna harmadik
évfolyama, a Fekete Sas étteremben Mišo Pročko DJ SHOW-ján „élvezkedhetnek”, június 13-án, szerdán a Fekete Sas udvarán nem maradhat el a hagyományos főzőverseny sem, amelyen káposztalevest főznek a benevezett
csapatok, s az idei rendezvény csúcspontját a legendás Metalinda koncertje
zárja szintén szerdán 19.00 órától a Fekete Sas udvarán.

Július 9. és 13. között ismét
II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2018. július 9. és 13. között szervezi
meg a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemét
Rimaszombatban. Jelentkezni, regisztrálni
kizárólag elektronikus formában lehet az
SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk) és
facebook oldalán június 15-én éjfélig.

A meghirdetett szakcsoportok száma 3 és
programjuk 30 óra. Az idén csak egy akkreditált továbbképzés lesz, ezt az SZMPSZ a Comenius Pedagógiai Intézettel
együtt biztosítja. A többi felkínált továbbképzés nem akkreditált. A tartalmi felépítés nem teszi lehetővé az átjárást, ezért csak egy továbbképzésre
lehet jelentkezni. A szakcsoportok minimálisan 15 bejelentkezett hallgatóval indíthatóak, a maximális létszámot az egyes csoportoknál feltüntettük. Az iskolákban, óvodákban, oktatási intézményekben dolgozók mellett valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára készülő
egyetemi hallgatók is.
Az akkreditált képzésre jelentkező hallgatóknak a képzés 60 órás (a kontaktórák száma 52 óra – ebből 30 óra a rimaszombati nyári egyetem keretében, 22 óra augusztus végén és szeptemberben). A regisztráció során
megrendelt ellátást (szállást és étkezést), kiegészítő programokat is magába foglaló részvételi díj:
az akkreditált képzés esetén: az SZMPSZ tagok számára 60 €, a nem
SZMPSZ tagok számára 80 €, míg a nem akkreditált képzés esetén: az
SZMPSZ tagok és az egyetemi hallgatók számára 25 €, a nem SZMPSZ
tagoknak 50 €. A részvételi díjat a jelentkezés elfogadása után kell pénzesutalványon befizetni. Erről az SZMPSZ Komáromi Központi Irodája
írásban értesíti a jelentkezőket, és küldi az utalványt is.

Gömöri Hírlap

Tehetségeink
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Figei Tibor, aki a chanbara őshazájában lett világbajnok

Tipikus lakótelepi gyerek volt, a
foci mellett több küzdősportot is
kipróbált, de a lőtéren is gyakran
megfordult. Több keleti küzdősport után három éve rátalált a
chanbarára, s nem kis merészség kellett hozzá, hogy a sportág szülőhazájában, Japánban is
versenybe szálljon, mégpedig a
világbajnokságon. De Figei Tibor nemcsak merész volt, hanem
szemtelen is, mert a világbajnoki
címet is elhozta Tokióból. S mára
már az alig négyéves fia is kedvet
kapott a chanbarához.
Sietve érkezik a találkozónkra,
ugyanis este még edzés a rimaszombati Falcon klubban, aztán másnap
már versenyre utaznak. Ezúttal Prágába, a cseh nemzetközi bajnokságra. Többnyire magyarul beszélgetünk, hiszen a szülei magyarok, de
a felesége már lengyel, akivel szlovákul beszélgetnek otthon, s mivel
angolt és németet tanít Tornalján,
a Szakközépiskolában, így sokszor bizony nem könnyű a nyelvek
váltogatása. „Édesapám Szútorból
származik, a jelenlegi rimaszombati polgármesterrel, Šimko Józseffel
ültek évekig egy padban” – mondja, s ezért is nagyon fontos volt a
számára, amikor a világbajnoki cím
megszerzése után az a Városházán
fogadást adott a tiszteletére. Már a
világbajnoki cím megszerzése különleges élmény volt a számára, de
amikor meglátta a tömeget a Városháza előtt, lúdbőrzött a háta.

Lakótelepi kölyök voltam
Nagyapja lövész, míg édesapja
focista volt, a papa III. ligát is játszott Brünnben, később futásban és
lövészetben is remekelt, így semmi
meglepő nincs abban, hogy Tibor is
örökölte génjeiben a sport szeretetét.
Mivel a szülei már Rimaszombatban laktak, Tibor is igazi lakótelepi
vagány kölyök volt, s rúgta a bőrt
a többiekkel, s kereste a mozgási
lehetőségeket. Ötévesen komoly
gondjai akadtak a hasnyálmirigyével, a kórházi kezelés mellett több-

ször megfordult a bártfai fürdőben
is. Évekig kereste a számára megfelelő sportágat, végül tizenkétévesen a taekwondóban találta meg
az igazi lehetőséget, amelyet egy
Rimaszombatban oktató afgán orvosnak, Eidi Hakidinek köszönhet,
aki megkedveltette vele a sportágat.
A szülei viszont túl veszélyesnek tartották a sportágat, ezért versenyezni
nem engedték el. Később két olyan
küzdő sportág is a látókörébe került,
amelyben fantáziát látott, így a japáni wing chun és a fülöp-szigeteki
koreai eskrima, egyetlen hátrányuk
az volt, hogy nem lehetett egyikben
sem versenyezni. De 2015-ben jött a
chanbara…

A tanári pályát
választotta
Édesapja építészmérnök, édesanyja
viszont tanítónő a speciális alapiskolában, s Tibor ez utóbbi pálya
mellett döntött. S nem bánta meg.
„Német és testnevelés szakon végeztem a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen, s tudom, hogy
sokan meglepődnek rajta, nagyon
szeretem a pedagógusi hivatást.
Több alapiskolában is tanított, így a
feledi Szombathy Viktor Alapiskolában is, de vállalkozó kedvű lévén,
egy-egy alkalommal Ausztriában és
az Egyesült Államokban is vállalt
alkalmi munkát. Ez utóbbi például
arra volt jó, hogy megtanult angolul. Ennek később jó hasznát vette,
ugyanis éppen állást keresvén nem
tornatanárt, hanem német és angol
szakost kerestek Tornalján a Szakközépiskolában, s így sikerült elhelyezkednie. „Tudom, hogy nem
vagyok perfekt angol, de igyekszem
megállni a helyem” – mondja Tibor,
aki külön hálás azért, hogy az iskola
elengedi őt a versenyekre, s amely
büszke is arra, hogy a tanári karban
világbajnoka is van.

A chanbarát meglátni
és megszeretni
Bár igaziból a küzdősportok világában érezte magát otthon, örökölve
az apai géneket, a lövészet is egyre
közelebb került Tiborhoz. Sörétes
puskában országos bajnoki címet is
szerzett, s volt idő, amikor nem volt
olyan hétvége, hogy ne versenyzett
vagy ne bíráskodott (mintegy 300
versenyt abszolvált) volna. Később,
amikor családot alapított, döntenie
kellett, s bár a sportot továbbra sem
száműzte az életéből (nem is tudná),
a család került az első helyre. Miután az addig ismert küzdősportokban nem lehetett versenyezni, olyan

sportág után nézett, ahol már lehetőség volt a tudása összemérésére is.
Így került képbe az 1971-ben, Tetsundo Tanabe által alapított chanbara, amelyet ma már mintegy negyven országban űznek, s Európában is
egyre népszerűbb. Európában főleg
a franciák, az olaszok, a lengyelek,
az oroszok hódolnak a sportágnak,
amely viszonylag egy olcsó sportág,
bár mivel nem olimpiai sportág, így
nagyon kevés állami pénzt kapnak.
Maga a chanbara egy ízig-vérig küzdősport, amelyet különböző kézbe
illő eszközökkel spékelnek meg,
így több fegyvernemben is küzdőtérre léphetnek a sportág hódolói. „Sokat segített, hogy az elmúlt
években megfelelő erőnlétre tettem
szert, s a wing chun és az eskrima
is megkövetelte az összpontosítást,
a gyors reagálást, ahogy a kitartást
és a megfelelő állóképességet is.”

Rimaszombatban először ifj. Miroslav Bitala volt az edzője, majd
átvette őt a kassai Boris Lieskovský,
akinek a vezetésével előbb a párizsi
Európa-bajnokságra, majd a tokiói
világbajnokságra is eljutott.

Tokióban győzni
Amíg a Párizsban szerzett arany- és
bronzérem nem lepte meg túlságosan, ugyanis bízott az érmes helyezésben, Tokióba, a sportág hazájába
közel sem indult ilyen reményekkel.
„Azt gondoltam, ha a hat körből eljutok a negyedikig, akkor már boldogan jövök haza és a szponzoraim
is maximálisan elégedettek lehetnek. A legőrültebb álmaimban sem
hittem volna, hogy Tokióban állhatok fel a dobogó tetejére.” Mivel a
harmincas évei közepén jár, lassan
vége a versenyszerű sportolásnak is.
„A mai fiatalok sokkal gyorsabbak,
vagányabbak és mozgékonyabbak,
míg mellettünk elsősorban a tapasztalat szól” – mondja Figei Tibor,
aki azért majd a veteránok között is
szeretné kipróbálni magát. Az igazi
sikernek azonban azt tartja, hogy a
rimaszombati Falcon Klubban is
otthonra talált a chanbara, s mára
mintegy 10-15 gyerek vonzódik a
sportághoz, s többen már most komoly eredményeket értek el, mint
Dávid Laura, aki a saját kategóriájában Rómában Európa-bajnok lett.

Prága után Hollandia és
ismét Tokió következik
„Hét érem jött össze Prágában” –
újságolja már beszélgetésünk után
Tibor, s világbajnok létére szerényen megjegyzi, neki most csak egy
bronz sikerült, de az a fontos, hogy
a gyerekek remekeltek, s akad köztük egy-kettő, akire akár komoly
jövő várhat, ha kitartó lesz. De
azért ő sem adja fel, s még az idén
is több fontos verseny vár rájuk. Rimaszombatban rendezik a ligakupa
egyik fordulóját, augusztusban Hollandiában az Európa Játékok következnek, s nagyon szeretnének ismét
eljutni a Tokióban megrendezésre
kerülő újabb világbajnokságra is.
„Ahogy már említettem, számomra
már a család áll az első helyen, ezt
követően az egészség és a munka.
De mivel a sportolás az életstílus,
természetesen sosem hagyok fel
vele. S mondtam már, hogy a négyéves kisfiam is lassan csatasorba áll,
s már alig várja az első versenyét?”
Juhász Dósa János,
fotó: Kresnye András
és Gecse Attila
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Nem elégedettek a negyedik hellyel

Bár az idénykezdetkor még úgy
nyilatkozott Štefan Baláž, a VK
Slovan I. ligás női röplabdacsapatának edzője, hogy az első
négy hely egyikét célozzák meg,
a negyedik hellyel mégsem elégedettek, hisz tavaly a harmadikok
voltak, az idén az alapszakaszban
pedig igen sokáig az első helyen
álltak.
14 győzelem zsinórban és első hely
– ekkor még feljutási álmai is voltak
a VK Slovan vezetésének, de a csapat a sorozatos terhelések alatt megfáradt és megtört, s 25 győzelemmel
és 15 vereséggel, 73 megszerzett
ponttal csak a negyedik helyen végeztek. Az alapszakaszban minden
hazai mérkőzésüket megnyerték,
a rájátszásban viszont már a második mérkőzésen kikaptak itthon.
A későbbiek során a Slovan csak
kétszer hagyta el győztesen a játékteret, nyolcszor viszont a rövidebbet
húzta. Egy alkalommal Sztropkón
győztek, s idehaza is megverték

egyszer a későbbi bajnok giráltiakat.
Viszont minden mérkőzésüket elveszítették a zsolnaiakkal szemben,
akik az utolsó mérkőzésen aratott
sikerükkel letaszították a dobogóról
a batyiakat.
Az év elején ugyan a tervek között
az első négy hely egyikének a megszerzése, viszont az erősítések (Jana
és Radka Kubaliaková, Panicová,

Majerová) és a csapat állócsillagai
(ifj. Kudlíková és Žírošová) mellett
egy-egy mérkőzésen találkozhattunk Megelovával, Chebeňovával
és Kačániovával is, ahogy a fiatalok
(Szőke, Uhrinová, Lakatos és Bolhová) is rendre lehetőséget kaptak.
De mivel különböző okok miatt
egyes játékosok nem tudtak állandóan a csapat rendelkezésére állni,

szinte minden mérkőzésen változtatni kellett az alapcsapaton. Egyedül a csapatkapitány, ifj. Kudliková
játszotta végig az összes mérkőzést.
„Amikor sikerült leszerződtetnünk
Radka Kubaliakovát, nagyon bíztam benne, hogy legalább a második hely meglesz. Sajnos, több fiatal
játékos nem úgy állt a dolgokhoz,
ahogy az egy I. ligás játékostól elvárható lenne, nem egy alkalommal
még az edzésekre sem jöttek el, s
még csak nem is indokolták a távolmaradásukat” – mondja elégedetlenül Štefan Baláž klubelnök. Voltak
kitűnő mérkőzéseik a szezonban,
főleg, amikor a Kubaliaková testvérek valamelyike pályára lépett, s
voltak olyan meccsek is, amelyeket
szeretne gyorsan kitörölni az emlékezetéből.
Az idény véget ért, a VK Slovan
pedig már a klub megalapítása 50.
évfordulójának megünneplésére készül, amelyre szeptemberben kerül
majd sor egy nemzetközi torna megrendezésével.
jdj, fotó: gecse

Négy érem maradt idehaza

Május 12-én a szabatkai városi erdőben került megrendezésre a Szlovák Kupa soron következő, 3. fordulója.
A pályát a Bástya Íjász Klub
lelkes íjászai építették Lévay Tibor irányítása alatt.
A verseny nagy érdeklődésnek
örvendett, hiszen 156 versenyző
nevezett Szlovákiából, Magyarországról és Csehországból egyaránt.
Nehézre sikerült a taktikás pálya, vagyis a szervezők jól kihasználták a természet adta lehetőségeket és sikerült megtréfálni a rutinosabb versenyzőket
is. Erről az általánosan alacsonyabb pontszámok mellett az íjászoktól kapott
pozitív visszajelzések tanúskodtak. A Bástya versenyzői eredményesen próbálták megakadályozni az érmek elvitelét – négy érem maradt hazai kézben.
A szebbik nem képviselői, így Nagyferencz Stella, Nagyferencz Henrietta és
Dávid Márti mellett Lévay Tibor is győzni tudott, míg Nagyferencz László
a negyedik helyen végzett.
A rimaszombatiak előzőleg, április 28-án a Közép-szlovákiai Kupa 2. fordulóját abszolválták Zsélyben. A versenyre több mint 100 versenyző nevezett,
melyen 20 darab 3D-s célt kellett leküzdeniük a versenyzőknek az egykori
zsélyi fürdőközpont területén. A Rimaszombati Bástya Íjász Klub hat taggal érkezett, akik közül Nagyferencz Stella, Dávid Márti és Lévay Tibor az
első helyen végeztek, Nagyferencz László második, míg Feledy Mihály a
harmadik lett.
Galgócon rendezték
meg a mazsorettek
15. országos bajnokságát, amelyen
megmérettette magát
a rimaszombati,
de most pozsonyi
színekben induló
Viktória Gémešiová
is, aki mind egyéniben, mind csapatban
aranyérmet szerzett.
Ezzel kivívták az Európa-bajnokságon való indulás jogát is, amelyre
július 5. és 8. között kerül sor Prágában.

Prágában jártak, s ugyancsak eredményesen szerepeltek a Falcon
chanbaristái a cseh nemzetközi bajnokságon.

Úszóink Nagykürtösön, a Besztercebányai Kupa harmadik fordulóján
vettek részt további kilenc klub társaságában. A rimaszombatiak 31 érmet
szereztek, s a tíz klub közül a harmadik helyen végeztek.
A legeredményesebbnek a batyiak közül Kristina Repková bizonyult, aki öt
aranyat, egy ezüstöt és egy bronzérmet szerzett, Sofia Klementová három
aranyig s egy bronzig jutott, de három arany és egy-egy ezüst és bronz
jutott Martin Tenglernek, míg Marek Tengler két aranyat és három ezüstöt
hozott haza. Peter Haás egy aranyat, Linda Skruteková pedig három ezüstöt s egy bronzot szerzett. A csapat legfiatalabb tagjának, Ela Valachovának két bronz jutott – számolt be a rendezvényről Klement László, a klub
elnöke.

