Az elmúlt napok
margójára

Mennyei útjára kísérték
Tamás Ilonka nénit

Tisztelői, munkatársai és barátai százainak kíséretében utolsó útjára kísérték az
augusztus 22-én, hétfőn, 104 éve korában
elhunyt Dr. Tamásné Szűcs Ilonát, mindenki Ilonka nénijét. A temetésre a rimaszombatiak és balogvölgyiek mellett a szlovákiai
magyar közélet vezetői is eljöttek, míg a
magyar kormányt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviselte, aki Orbán Viktor
miniszterelnök búcsúlevelét hozta magával.
„Ha az állampolgárságát el is vették tőle, már
itt, a Földön megkapta a mennyei állampolgárságot, amit senki nem vehet el tőle” – búcsúzott elsőként Ilonka nénitől Kovács Tímár
Ildikó református lelkész, aki felidézte első
közös találkozásukat is, s mint hangsúlyozta,
egy végtelenül tettre kész embert ismert meg
benne, aki szinte élete utolsó pillanatáig a közösségéért élt. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor búcsúszavait tolmácsolta, aki beszédében kiemelte, a nemzet
gyökere a múltban és a kultúrában gyökerezik,
s főhajtás illeti azokat, akik a múlt és a kultúra

építőkockáit egymás mellé rakják, s így emelnek katedrálist. Ilonka néni ilyen építőkockákat lerakó volt, aki 100 évesen a Kossuth-téren
Gyöngyösi Istvánnal üzent a magyaroknak:
„Nem nemes elme az, mely hamar változik//
akármi szélre mindjárt ingadozik//ott tisztul az
arany, ahol a tűz lángozik//a rózsa is tövis között virágozik”.
Nagy Ákos Róbert gömöri esperes a református egyház nevében búcsúzott Ilonka nénitől,
míg Šimko József polgármester a város és a régió nevében búcsúzott. „Csodálatos örökséget
kaptunk Ilonka nénitől, aki nem harsogva, nem
magamutogatva, hanem megingathatatlan odaadással mert kiállni nyelvünk, nemzetünk és
örök értékeink mellett” – méltatta Ilonka néni
életét a gömöri esperes.
A szeretett Balogvölgy üdvözletét egykori diákja, Koós István nyugalmazott tanár tolmácsolta, s utolsó útján a nagybalogi Szivárvány
Énekkar kísérte el a temető kapujáig, ahonnan
a kerecsenmotorosok kísérték tovább.
Šimko József búcsúbeszédét lapunk 3. oldalán olvashatják.

Remek magyar és szlovák szereplés az olimpián
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ért XXXI. nyári olimpián. Ez az összesített

éremtáblázat 12. helyét jelenti. Szlovákia
2 arany- és 2 ezüstéremmel zárt.
A magyarok ugyanannyi aranyérmet szereztek
mint négy éve Londonban, a nyolc arany közül
Hosszú Katinka és Kozák Danuta 3-3 aranyat
is begyűjtött (utóbbi párosban és négyesben lett
első a szóló mellett), rajtuk kívül a vívó Szász
Emese és a londoni címét megvédő Szilágyi
Áron jutott fel a dobogó legmagasabb fokára.
A szlovákok Londonban aranyérem nélkül maradtak, most viszont a gyalogló Matej Tóth és
a víziszlalomozó Škantárék nem találtak legyőzőre, de két ezüst is jutott, ezzel Szlovákiai az
éremtáblázat 37. helyén végzett.

Az elmúlt napok szomorú krónikájához tartozik
városunk legidősebb lakójának, a nemrég 104. életévét betöltő Tamás Ilonka
néninek a halála, aki nehéz és küzdelmes élet után
távozott az élők sorából.
A Polgármester díjával
és számos más elismeréssel, így a magyar
Becsületrenddel is kitüntetett Ilonka néni
halála pontot tett egy, a határokon túl is elismert, állandóan mosolygó és kedves tanítónő hosszú, de gyönyörű életútjára.
Már két hónapja, hogy kihelyezett ülést tartott
a szlovák kormány Rimaszombatban, ahol
határozatokat is elfogadott, de nagyon nagy
a csend azok teljesítése körül. Az iskolaügyi
minisztérium ugyan kezdeményezett egy
munkatalálkozót a leginkább elmaradott régiók szakemberei részére Losoncon, amelyen
elhatározták egy regionális közművelődési
központ létrehozását a középiskolák számára, ahogy egy felnőttek számára létrehozandó
szakképzési központ kialakítását is, de olyan
intézkedéseknek, amelyek a tervezett kétezer munkahely létrehozásáról intézkednének,
egyelőre híre-hamva sincs. Annál többet hallani az ún. szociális üzemek és szerződéses
intézmények létrehozásának a szükségességéről, amelyek a hosszú évek óta nem dolgozó,
sokszorosan hátrányos helyzetben lévő polgártársainknak biztosítanának munkát. Sajnos,
régiónknak már megvannak a szomorú tapasztalataik ezekkel a szociális üzemekkel, amelyek az előző Fico-kormány idején a korrupció
melegágyai lettek...
Még pár nap és elkezdődik az új tanév. Reméljük, hogy az idei tanév sokkal kedvezőbb légkörben zajlik majd, mint az előző, amely nem
sok örömet hozott a pedagógusok részére. A
város mint az alapiskolák és óvodák, valamint
a művészeti alapiskola fenntartója, mindent
megtesz azért, hogy az idei tanévben is biztosítottak legyenek a nyugodt tanítás feltételei,
de elvárja a kormánytól, hogy teljesítse ígéreteit, s a tanárok és nem tanári alkalmazottak
anyagi körülményei is az ígéretekhez és a lehetőségekhez mérten javuljanak majd...

Az Új Szó szlovákiai magyar napilap sportrovatának vezetője, Bőd Titanilla a helyszínről
kísérte figyelemmel az eseményeket, s hogy
milyen is volt az ő számára az olimpia, arról
lapunk 8. oldalán olvashatnak.

hu.rimavskasobota.sk
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Az új tanév kapujában

Kedves diákok, gyermekek, pedagógusok, tisztelt szülők. Az idő
rossz barát, mondja a régi nagy
igazság, mert soha nem vár ránk.
Igaz, telik-múlik, akarjuk vagy
sem, de halad előre. Bár még érezzük a nyár forróságát, de akarva
vagy akaratlanul magunk mögött
hagyjuk a pihenést, a vízpart melletti kikapcsolódást, a kalandokkal
teli táborokat és kirándulásokat.
Ahhoz, hogy elinduljunk az úton,
megálljunk,
visszaforduljunk,
továbbhaladjunk ha kell, irányt
változtassunk, döntések sorát kell
meghozni. A választásnak ez az
önként vállalt felelőssége az, ami
megkülönbözteti a vándort az egyszerű csavargótól. Persze, amikor
életünknek ezeket a fontos, saját
esetleg közös döntéseit fontolgatjuk, amikor a bennünket vezérlő
érzéseket és gondolatokat a cselekvés nyelvére próbáljuk fordítani, nem árt, ha azt is tudomásul
vesszük: egyikünk sem csak úgy,
magában áll a világban. Ellenkezőleg, ugyanabban az egy pillanatban
kisebb-nagyobb egészek részei vagyunk mindannyian.

Ennek az egésznek és egységnek
a töredéknyi része a Rimaszombat
fenntartása alatt működő iskolarendszer a következő iskolai és oktatási egységekkel. Öt alapiskola
(2 085 diákkal), hét óvoda (652
gyermekkel), a szabadidőközpont (800 diákkal) és a művészeti alapiskola (560 diákkal).
Az alapiskoláink első osztályaiba beíratkozott diákok létszáma a
most kezdődő iskolai esztendőbe
253 kiselsős.
A tanévkezdéskor nemcsak a diákok tesznek fogadalmat az eredményesebb tanulásra vagy a szülők
a nagyobb odafigyelésére, hanem
mi is mint fenntartók, a még jobb
eredmények elérésére. Úgy gondolom, ez így van rendjén, hiszen
az elkövetkező tanévben is meg
kell tenni, és el kell követni mindent annak érdekében, hogy tanítási intézményeinkben az értelmi,
érzelmi és testi kultúra fejlesztése
egységesen megvalósuljon. A kiemelkedő teljesítményeknek ez az
egység a biztosítéka.
Engedjék meg végezetül, hogy köszönetet mondjak minden iskolai
intézményeink alkalmazottainak
az eddig becsülettel elvégzett munkájukért, az új ikolai esztendőhöz
pedig kívánok úgy szülőknek diákoknak mint iskoláink alkalmazottainak erőt, egészséget és kitartást.

November 5-én választanak Rimaszécsen
Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke november ötödikére (szombat) írta ki a következő pótválasztás időpontját.
A novemberi pótválasztás a régió
több települését is érinti, Rimaszécsen, Gömörhegyvégen (Poproc),
Fügében, Felsőszikláson és Baráttelkén (Magnezitovce) polgármestert választanak, míg Cakóban

képviselőt keresnek. A legnagyobb
érdeklődés a rimaszécsi választást előzi meg, ahol Vavrek István
alig másfél évvel a megválasztása
után lemondott és Ravasz Ábel
roma kormánybiztos helyettese
lett. Ideiglenesen a települést Gaibl
Andrea független képviselő vezeti.
A jelentkezéseket szeptember
11-én, vasárnap éjfélig kell leadni.

Bronzkori urnatemetőt találtak

A bronzkori urnatemető a mentőfeltárás során került felfedezésre, amelyet a Szlovák Tudományos Akadémia (SZTA)
Rimaszombati Régészeti Intézete
végzett el.
Ami a leletet illeti, a hamvasztás

után a hamvak egyéb használati
tárgyakkal együtt az urnába kerültek elhelyezésre, vagyis ebben az
esetben a földbe süllyesztett kerámiaedénybe. A bronzkori temető
létezését Rimaszombat területén
már korábban is sejtették, de ezidáig csak az egykori települések
kerültek feltárásra, maga a temető
nem. A leletek konzerválásra kerültek és a Régészeti Intézetben
helyezték el őket – tájékoztatta
portálunkat Lucia Luštíková, a
SZTA munkatársa.		
-av-

A Szlovák Antifasiszta
Ellenállók és Rimaszombat Városa szervezésében
ünnepélyes koszorúzással emlékeztek a Szlovák
Nemzeti Felkelés kitörésének a 72. évfordulójára.

Rigó László,
alpolgármester

Végre megvan az első pont az idei szezonban

Két fordulóval folytatódtak a II.
liga küzdelmei, a rimaszombati MŠK csapata előbb Bártfára
utazott, majd a zólyomiakat fogadta. Bártfán nem sikerült a
pontszerzés, míg a zólyomiak ellen, ha nehezen is, végre sikerült
az idei bajnoki idény első pontját
megszerezniük.

Bártfán a hazaiak már a 17. percben vezetést szereztek Ivanko-Macej góljával. A vendégek ugyan jól
védekeztek, de Novák kapujára
egyáltalán nem voltak veszélyesek. A hazaiak csatára, Hamuľak
több nagy helyzetet is kihagyott, a
66. percben viszont már nem hibá-

zott, kialakítva ezzel a 2:0-s hazai
győzelmet. Ráadásul az MŠK a 84.
percben ukrán játékosát, Gnypet
is elveszítette, akit második sárga
lapja után Perašín kiállított.
216 néző volt kíváncsi a rimaszombatiak újabb hazai bajnokijára, amelyen Danyi László védencei
a zólyomiakat fogadták, akik négy
egykori rimaszombati játékossal
(Čertík, Bajza, Čery, Popovič)
léptek pályára. A vendégek egyenrangú és veszélyes ellenfélnek bizonyultak, s bizony a Prošovský
helyett lehetőséget kapó Olejníken
múlt, hogy végül megúszták az
1:1-es döntetlennel, megszerezve
a 2016/2017-es idény első bajnoki pontjait. Mindkét oldalon több
veszélyes gólhelyzet is kialakult
az első félidőben, de gólt nem
láthatott a kis létszámú közönség.
De Petrán, se Trabalík helyzetéből
nem született gól, így a szünetre
0:0-ás állással vonultak a csapatok.
A második félidő remekül kezdődött a batyiak részére, ugyanis
Janco fejese már a 46. percben utat
talált Jenčo hálójába. Amíg a rima-

szombatiak Kuridze akciója után
tizenegyest reklamáltak – sikertelenül, a vendégek sokadik kísérlete
góllá érett, s a 66. percben Sukisa
bevette Olejník kapuját. A vendégek a mérkőzés végére fölénybe
kerültek, de Čertík ziccerénél Olejník a helyén volt, így pontosztozkodással ért véget a mérkőzés.
A rimaszombatiak az 5. fordulóban, szeptember 3-án Poprádra
látogatnak, míg egy héttel később,
szeptember 10-én, szombaton
16.00 órától az eneszkeieket fogadják.
A 3. és a 4. forduló eredményei:
Partizán Bardejov–MŠK
Rimavská Sobota 2:0
g.: 17. Ivanko-Macej, 66. Hamuľak
403 néző, vezette: Perašsín; sárga
lap: Gnyp; kiállítva: Gnyp (második sárga lapja után)
Az MŠK összeállítása: Prošovský–Vasilko, Gnyp, Szpaszojevics,
Morháč–Püspöky, Petrán, Vargic,
Hattori–Husaník, Kuridze (60.
Janco)
További eredmények: Lokomotíva Kassa–Liptószentmiklós 0:0,

Zólyom–Igló 4:1 (3:0), Poprád–
Eneszke 4:1 (2:1), VSS Kassa–
Lipany 1:0 (1:0)
MŠK Rimavská Sobota–MFK
Lokomotíva Zvolen 1:1 (0:0)
g: 46. Janco–66. Sukisa
216 néző, vezette:
Ďurčo,
sárga lap: Vasilko–Čery
Az MŠK összeállítása: Olejník–
Vasilko, Szpaszojevics, Petrusz,
Morháč–Püšpöky (46. Kuridze),
Petrán, Vargic, Janco–Trabalík (82.
Lačarak), Husaník (46. Hattori).
További eredmények: Lokomotíva Kassa–VSS Kassa 0:1 (0:1),
Liptószentmiklós–Bártfa 1:0 (0:0),
Lipany–Eneszke 4:2 (1:2), Igló–
Poprád 2:1 (1:1)
A táblázat állása:

jdj, fotó: gecse
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„Ilonka néni emlékét a szívünkbe zártuk mindörökre”

Tisztelői, munkatársai és barátai
százainak kíséretében augusztus 25-én kísérték utolsó útjára
a 104 éves korában elhunyt Dr.
Tamásné Szűcs Ilonát, mindenki
Ilonka nénijét. A temetésre a rimaszombatiak és balogvölgyiek
mellett a szlovákiai magyar közélet vezetői is eljöttek, míg a magyar kormányt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviselte,
aki Orbán Viktor miniszterelnök
búcsúlevelét hozta magával.

Osztrák-Magyar Monarchia idején született Várgedén. Nem volt
könnyű élete, de mindig tudta,
hol a helye és rendületlenül tette a
dolgát. A pozsonyi Orsolya rendi
apácák tanítónőképző intézetében
érettségizett. Nagybalogon tanított,
tanítványait a magyar nyelvhez,
az anyanyelvhez, a nemzethez,
szülőföldhöz, a hithez és a hagyományokhoz való hűségre nevelte.
Nem véletlenül ő lett a Balogvölgy
tanító nénije.

Dr. Tamás Aladárné – Tamás Ilona,
a mi Ilonka nénink 2011 áprilisában kapta meg a magyar állampolgárságot, s így elveszítette a szlovákot. Ilonka néni azóta küzdött
azért, hogy az uniós elvekkel és
a szlovák alkotmány rendelkezéseivel összhangban megtarthassa
szlovák állampolgárságát is. 2012
februárjában lányával, az időközben elhunyt Anikóval együtt beadvánnyal fordult a strasbourgi
székhelyű Emberi Jogok Európai

1937-ben ment férjhez Tamás Aladárhoz, házasságukból két lányuk
született. A második világháború után, 1945 nyarán a magyar
kisebbséget kollektíven háborús
bűnösnek nyilvánító Beneš-dekrétumok miatt a család tagjai elveszítették csehszlovák állampolgárságukat, ami a nyugdíj és más állami
járulékok megvonásával, az állami
alkalmazásból való elbocsátással
járt együtt.
Állatorvos férje fiatalon, még
1955-ben meghalt. Ilonka néni
életében ezután újabb megpróbáltatás következett. A felmenőitől
örökölt föld miatt kuláklistára került, eltiltották a katedrától is. Csak
1958-tól taníthatott újra, 1974-ben
vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként
tevékeny tagja lett a rimaszombati
közéletnek. A csehszlovákiai rendszerváltás után belépett a Magyar
Koalíció Pártjába, megalapította
a Wass Albert Magyar Nyugdíjas
Kört.
Tamás Aladárné soha nem hagyta
el szülőföldjét, állampolgársága
mégis többször megváltozott az
élete során. Az első világháborút
követő 1920-as trianoni béke után
csehszlovák, a Felvidéket visszajuttató 1938-as első bécsi döntést
követően újra magyar, a második
világháború után ismét csehszlovák, majd Csehszlovákia 1993-as
megszűnése, az önálló Szlovákia
1993. január 1-jei megalakulása
után szlovák állampolgár lett.

Bíróságához, de a testület levette
napirendjéről az ügyet, míg a szlovák alkotmánybíróság eljárásjogi
okokra hivatkozva, érdemi döntés
nélkül utasította el az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos beadványt.
Életének furcsa fintora, hogy utolsó éveiben mégis több fény és árnyék hullt rá, mint az azt megelőző
száz esztendőben. Aminél viszont
nem adhat többet a Sors, egy közösség példaképe lett, akinek augusztus 22-én véget ért különleges,
mindannyiunk számára példamutató pályája.

Az alábbiakban Šimko József
polgármester búcsúbeszédét közöljük:
Tisztelt Fehér Csabáné, kedves Judit, tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr, tisztelt Nagykövet Asszony,
tisztelt Főkonzul Úr, tisztelt Püspök Úr, tisztelt családtagok, tisztelt
gyászoló gyülekezet!
Rimaszombat polgármestereként
megrendülve állok a város legidősebb polgára, Tamás Ilonka néni
koporsója előtt, aki 104 évesen
adta vissza lelkét a Teremtőjének.
Megszomorodott arccal, de főként
szívvel állunk itt, mivel szomorú
kötelesség szólított egybe bennünket, végső búcsúvételre és tiszteletadásra. Elérkezet a pillanat, amikor elköszönünk Tamás Ilonától, a
mi Ilonka néninktől, akinek meghatározott helye volt életünkben.
Távozó, immáron csak néhai Dr.
Tamás Aladárné, Ilonka néni testvérünk megértette az élet törvényét. Megértette, hogy aki másokért él, annak – jelképesen szólva
– nagyobb lánggal kell égnie, élnie, nagyobb erőfeszítéseket, áldozatokat kell hoznia, mintha csak
önmagáért, szűk családjáért élne.
Aki övéi mellett, közösségéért, népéért, nemzetéért is él, az nem éghet takaréklángon. Kháron ladikján
már úton van a holtak birodalma
felé, s mi Kosztolányi Dezsővel
együtt mormolhatjuk, hogy „szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.” De örüljünk annak, hogy itt
volt velünk, ismerhettük, s emlékét
a szívünkbe zárhatjuk mindörökre.
Tamás Ilonka néni 104 évvel ezelőtt, 1912 májusában, még az

Tamás Ilonka néni pedagógiai
munkásságáért vasoklevelet, rubintoklevelet, Komenský-emlékérmet, a Szlovák Köztársaság Aranyplakettjét kapta meg. Kitüntették
a Magyar Köztársaság oktatási

miniszterének elismerő oklevelével, 2012-ben az Emberi Méltóság
Tanácsa az Emberi Méltóságért
kitüntetéssel, a Magyar Közösség
Pártja a Pro Probitate – Helytállásért díjjal, és 2014-ben Esztergomban Szent István-díjjal tüntették ki.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ott lehettem Auxt Ferenc
képviselő úrral a magyar országházban, mikor a mi Ilonka nénink
Áder János államfőtől 2012-ben
elsőként vehette át a Magyar Becsület Rendet. A kitüntetés után
maga Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke kíséretében
a mi Ilonka nénink Budapesten a
Kossuth téren üdvözölte a jelenlévőket és 400 ezer embernek adta
át a balogvölgyi magyarok üdvözletét.
Számomra is különösen nagy
megtiszteltetés volt, hogy tavaly
Polgármesteri díjjal tüntethettem
ki a mi Ilonka néninket, s mindig
különleges élmény volt vele személyesen is találkoznom.
Ismét Kosztolányi Dezsőt idézve:
„a homlokán feltündökölt a jegy,//
hogy milliók közt az egyetlenegy.//
Keresheted őt, nem leled, hiába,//
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,//a
múltba sem és a gazdag jövőben//
akárki megszülethet már, csak ő
nem.//Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.//Szegény a
forgandó tündér szerencse, hogy e
csodát újólag megteremtse”.
De tudjuk azt is, minden ember addig él, amíg el nem felejtik. Ilonka
néni az emlékeinkben örökké élni
fog.

Tisztelt gyászoló gyülekezet!
Fájó szívvel búcsúzom a magam,
a város és az egész régió nevében
a mi Ilonka néninktől! Köszönjük,
hogy volt nekünk!
Gecse Attila felvételei
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Fergeteges három ünnepi nap Füleken
Első írásos említésének 770. évfordulóját ünnepli az idén Fülek
Városa. Az egész év a jeles évforduló jegyében zajlott, s mindez
az idei Városnapokon (egyúttal
XXVI. Palóc Napok) csúcsosodott ki. Város- és polgármesteri
díjak, szoborállítás, roma fesztivál, III. ligás focimeccs és nagyszabású koncertek kísérték a
három napot, amely sokáig megmarad a porosodó krónikák lapjain és a fülekiek emlékezetében.
Az idén is átadták a városdíjakat
és a polgármesteri elismeréseket.
Az ünnepélyes díjátadásra a Városi Művelődési Központban került
sor az elszármazott fülekiek estjén,
amelyen Agócs Attila köszöntő
beszédében a fülekiségről beszél,
amely megtartotta ezt a sok rosszal
sújtott régiót. „Fülek a sár, a vár és
a gyár városa, de most mégsem a
múltról, hanem a füleki identitásról szeretnék beszélni” – kezdte
köszöntőjét Agócs, aki kiemelte
azokat a fülekieket, akik már rég
elporladtak a temetőben, de egész
életüket a város boldogulásának
szentelték, ahogy azokat is, akik itt
születtek, de karrierjük, személyes
sorsuk már rég messzire repítette
őket, de mindig szeretettel gondolnak vissza szülővárosukra. Agócs
nem feledkezett meg a szomszéd
falvakról sem, hisz Fülek évszázadok óta szinte mindig központi
szerepet töltött be a régió életében.
A polgármester külön kiemelte két
füleki jelkép, a pálma és a kakas
szerepét, mivel Koháry István volt
az első, aki a törökvész után teljesen elnéptelenedett várost ismét

lakhatóvá tette, majd a XX. század
elején a zománcgyár biztosított
központi helyet a városnak a régió
életében. „A gyár fénykorában többen dolgoztak ott, mint amennyi a
város lakosságának összlétszáma
volt” – hangsúlyozta Agócs, aki
nagyon fontosnak tartotta, hogy
példás békében élnek egymás
mellett magyarok, szlovákok és
romák.

ték szülővárosukat, így láthattuk
többek között Kerekes Vicát, Mák
ldikót, Bocsárszky Attilát, Agócs
Gergelyt, Mokány Csabát, Molnár
Juditot, Peter Schneidert és Ondrej
Molotát.
Ismerjetek meg minket! címmel a
helyi roma tehetségek bemutatkozásával vette kezdetét a monstre
három nap, amelyben a helyi Közösségi Központ tehetségei mellett

Az idei Városdíjat a katolikus
templom restaurációs munkálatainak levezényléséért Marek Sabatula, vagyis Stanislav páter és Visnyai Attila, az FTC elnöke kapta a
klub elmúlt évekbeli kiemelkedő
teljesítményéért, míg a polgármesteri elismeréseket Szajkó Ferenc,
a helyi erőemelő klub vezetője,
Mizser Attila költő, az Irodalmi
Szemle főszerkesztője, Laboda
Róbert költő, tanár, a slam poetry
jeles képviselője, Vass Blanka fitneszversenyző és Eibner Tamás
rendező vehette át. A műsorban az
elszármazott fülekiek köszöntöt-

csákányházi, losonci és jánosi tehetségek léptek fel, s ezt a blokkot
a pozsonyi Gitana zárta. Este nagy
utazásra invitálták a fülekieket
térben és időben. Másnap a vásári
forgatagban szintén roma tehetségek szórakoztatták a közönséget,
előbb a Bécsben tanuló Krága
René, majd Puka Károly és népi
zenekara lépett színpadra, s őket
követte az eperjesi dixieland. De
nem maradtak rendezvény nélkül
a borkedvelők és a gyerekek sem.
Előbbieknek a boros pincék kínáltak jobbnál jobb borokat és hamisítatlan palóclevest, utóbbiakat a
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Kaláka szórakoztatta.
Két kiállítás, három várbéli koncert, egy budapesti operettelőadás
és az első füleki figurális szobor
felavatása jelentette a három nap
talán legkiemelkedőbb pontjait – ha egyáltalán ki lehet emelni
önkényesen valamit a műsorrengetegből. A Várfelső utcában leplezték le Hulita Vilmos egykori
gyárigazgató, polgármester szobrát. Ez Fülek első figurális köztéri
szobra, Balázs Alfréd festőművész
alkotása. Hulita Vilmos Fülek
egyik legjelentősebb és mégis legellentmondásosabb alakja. 1915ben jött Fülekre, s két év múlva
már a zománcgyár igazgatója.
A Városi Honismereti Múzeumban
Marian Mesiarik nyitotta meg saját
kiállítását, amely a katolikus templom belső tereinek felújítását örökíti meg, míg a Városi Művelődési
Központ előterében egy Fülekről
elszármazott fotós, Zupko András
retrospektív kiállítása nyílt meg.
Három nap, három fergeteges koncert a várban, előbb Demjén Ferenc rekordszámú, mintegy 1 300
fős közönség előtt lép színpadra,
másnap Peter Cmorík és Keresztes
Ildikó, majd zárásként a Republic
adott kimerítő válogatást a zenekar repertoárjából. Ez utóbbi két
koncertre ingyenjegyet igényelhettek azok, akik minden adósságukat rendezték a várossal szemben. Több mint hatszázan éltek is
a lehetőséggel. S a focirajongók
sem panaszkodtak, az FTC első
harmadik ligás mérkőzésen több
mint 700 néző előtt 5:2 arányban
legyőzte a gyetvaiakat.

Felavatták Szent István szobrát Ajnácskőn
Hosszú évek óta dédelgetett terve vált valóra Chovan Attilának
Ajnácskőn Szent István szobrának a felavatásával. Sokan nem
bíztak abban, hogy erre valaha
is sor kerülhet, de augusztus
20-án délután lehullt a lepel Lukács János szepsi szobrászművész alkotásáról.
Az államalapítás ünnepe az egyetlen nemzeti ünnepünk, amely
nem egy bukott forradalmat ünnepel, nem a nemzet megtartásáért
vívott háborút, hanem a nemzetet
a jövő útjára bocsátó, nagy ívű
alkotói tevékenységet – bár vannak, akik ezt is megkérdőjelezik.
„Mondhatnánk, hogy mindez már
csak történelem, holott nagyon
sok intelme számtalan aktualitást
hordoz, csak le kellene fordítani
korunk nyelvére“ – hangoztatta

Mikó Alexandra, a Csemadok
helyi alapszervezetének elnöke
a katolikus templomban tartott
ünnepi misén. „Szent István felismerte, hogy a félnomád, állandó harcban létező életforma nem
folytatható tovább, s racionálisan
gondolkozva, az államigazgatás
alapjait lerakva alapozta meg a
magyar állam jövőjét” – hangoztatta Hunyák József polgármester,
aki ünnepi beszédében kiemelte,
hogy az ajnácskői közösség is
igyekezett méltó lenni a szentistváni eszmékhez, s a kilencvenes
évek elején templomot emelt, s
a sok gond közepette is megtartotta a helyi közösség a nyelvét
is. „Csak rajtunk múlik, mennyire tudjuk Szent István örökségét
megvalósítanunk és továbbvinnünk” – zárta beszédét a szónok.

Sipos György péterfalai lelkész
előbb az ünnepi kenyeret áldotta
meg, majd Szent István érdemeit
méltatva kiemelte, hogy az államalapító olyan sziklára építette fel
országát, amely az elkövetkező
évszázadokban ellenállt tatárnak,
töröknek és más hódítóknak, s tette ezt a példa erejével, de számított Isten kegyelmével is.
A szobrot – Szamos Zsuzsanna,
a Csemadok alapszervezetének
egykori elnöke és Hunyák József
polgármester leplezett le –, a helyiek mellett támogatta a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a tavaszi rimaszombati Omega koncert
bevételének egy részét is a szobor
felállítására fordították. Az ünnep
szeretetvendégséggel zárult, amelyen az új kenyeret is megszegték.
Kép és szöveg: jdj
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Jozef Pupala: Véradás és antifasiszta ellenállás
Augusztus 29-én emlékeztünk a
Szlovák Nemzeti Felkelés 72. évfordulójára. A feketepataki Jozef
Pupala nagyon sokat tett azért az
elmúlt évtizedekben, hogy a felkelés emléke máig élő legyen, s a
jövő generációi ne feledkezzenek
meg azokról, akik az életüket áldozták azért, hogy immár több
mint hét évtizede békében élhessünk. Jozef Pupala az elmúlt hetekben két jelentős elismerésben
részesült.

Nagyon sokat dolgozik az önkéntes véradás területén és a fasiszta ellenállás területén, mindezt a
munkája mellett. Hadd kérdezzem meg, hogyan is kezdődött
mindez?
Vért először Táborban, az ipari
középiskolában adtam, együtt pár
barátommal. Először féltem tőle,
de aztán megtetszett a véradás. Jó
csapat alakult ki, ráadásul a nővérkék is szépek voltak. A középiskola után Rimaszombatba kerültem,
ahol folytattam a véradást. Hála
istennek, itt is jó kollektíva alakult
ki, meg is alapítottuk az Önkéntes
Véradók Klubját. Olyan tagjaink
voltak, mint Dr. Maňovský vagy
Dr. Los, akikre felnéztünk. A tagjaink közül megemlítem például Dobos Gyulát, aki több mint százszor
adományozott vért. A klub egyértelműen az önkéntes alapon történő
véradást népszerűsíti a lakosság között. Erről szólnak a rendezvényeink is, például Tornalján a város felszabadítása és a nőnap alkalmából
szervezett véradás, az Ivan Krasko
Gimnázium falai közötti diák-véradás, ahogy az itt, Feketepatakon
szervezett véradás is, amit együtt
rendezünk a fasizmus elleni harcról
való megemlékezéssel.
Hányszor adott vért életében?
175-ször, ebből 17-szer Lengyelországban, ahol szintén elismerésben

részesültem.
Sok ez a 175-ös szám, vagy kevés?
Egy jó átlagos véradó hányszor
ad vért?
Alapjában véve vért nem versenyszerűen adunk. Akkor adunk, amikor szükség van rá. Egy bizonyos
fajta motivációért viszont kialakult
egy hagyomány. Ha valaki tízszer
ad vért, akkor Dr. Janský bronz
plakettjét kapja, húsznál ezüst
plakettet, ötvennél arany plakettet,
nyolcvannál pedig gyémánt plakett

jár. Újabban Kňazovický plakettel
díjazzák azokat, akik száz alkalommal adományoznak vért. Most
például itt Feketepatakon ötvenedik
alkalommal adott vért a Szlovák
Köztársaság Tábornoki Klubjának
a tagja, Peter Vojtek táborszernagy.
Hogyan látja a véradás jelenlegi
helyzetét?
Sajnos az először adományozók
aránya csökken. Ezért megpróbáljuk más eseményekkel egybekötni a
véradást, amelyek érdekesek a régióban. Jó jelnek látom viszont, hogy
az először adományozók visszajönnek hozzánk. Szeretném megemlíteni itt azok munkáját is, akik a
vérvételt végzik. Professzionálisan
csinálják, ezzel is segítve a véradók
biztonságérzetét, kényelmét és jó
közérzetét.
Hogyan került kapcsolatba az antifasiszta mozgalommal?
Apám első feleségét 1944 őszén kivégezték a fasiszták, Kecege község
határában. Ezen kívül sok szomszédom vett részt az ellenállásban,
sokan szolgáltak a Ludvik Svoboda
tábornok vezette Első Csehszlovák
Hadtestben is, akik gyerekkoromban sokat meséltek nekem. Érdekes
módon ezeket az embereket az ötvenes években üldözték, büntették.
Ezt én nagy igazságtalanságként
éltem meg, ezért elkezdtem kutatni
a levéltárakban, írtam a sorsukról

a beszámolóik alapján újságoknak,
folyóiratoknak. Részt vettem különböző rendezvényeken, besegítettem azok rendezésébe. Így keletkezett egyfajta vonzalmam a fasizmus
elleni harchoz, ami a mai napig tart
nálam.
A napokban Feketepatakon két
nagyon szép kitüntetést is kapott,
az egyiket az önkéntes véradás
területén, a másikat viszont az
antifasiszta mozgalomban végzett
munkájáért.
Igen, megkaptam a Humanitás
szobrocskáját, Jozef Pelikán szobrászmester alkotását, amelyet a
Francia-Szlovák Barátok Klubja nevében személyesen adott át.
A Szlovák Köztársaság Tábornoki
Klubja is megtisztelt azzal, hogy
Viest tábornok bronz medáljának
III. fokozatát adományozta nekem.
Mindkét kitüntetést nagy megtiszteltetésnek veszem és köszönöm.
Szeretném megemlíteni, hogy kitüntetésben részesült itt Feketepatakon még Ladislav Sládek nyugalmazott ezredes, aki 88 éves és
Rimaszombatban lakik. Részt vett
Románia és Magyarország felszabadításában, ezen belül Budapest
felszabadításában is.
Hogyan értékeli a Szlovák Nemzeti Felkelést (SZNF) egy olyan
szlovák ember, aki itt a járás déli
részén tulajdonképpen magyarok
között él?
Nagyon sokat kutattam ebben a témában az életem során. Ezt az oldalát a felkelésnek az emberek sajnos
nem ismerik, vagy félremagyarázzák. Sokan úgy tudják, hogy a
SZNF tisztán szlovákok tevékenységéből áll. Tény viszont, hogy 32
nemzetiség vett részt benne, ezen
belül legnagyobb arányszámban a
magyarok voltak, nemcsak az itteni régióból, hanem egész Magyarország területéről. Ők alapították a
Rákóczi brigádot, II. Rákóczi Ferencnek, a Habsburgok elleni 1705ös szabadságharc vezetőjének a
tiszteletére. A mi területünkön harcoló Petőfi Sándor egységnek a 230
katonájából 175 volt magyar. Ismert
az egységnek a naplója, ahol olyan
helységnevek vannak, mint Ajnácskő, Péterfala, vagy Egyházasbást.
Tudni kell, hogy nagyon erős kapcsolatok alakultak ki akkor magyarok és szlovákok között, amelyek
sok esetben máig tartanak. Nem tudom elhallgatni, hogy a mai, kaotikus világban az emberi kapcsolatok
nagyon fontosak. Hozzásegítenek
bennünket a békéhez, a nyugalomhoz, az egymás iránti tisztelethez.
Mede Géza, fotó: Pavel Honzek

A hónap műtárgya
– agyagpipa

A hónap műtárgya szeptemberben egy különleges agyagpipa lesz,
amely a B. Kovács István régész
által 1993 és 1997 közötti főtéri
ásatások során került elő. A lelet a
17. századból származik, s egyike
azon kevés leletnek, amely tanúskodik a kor pipázási szokásairól.
Az aagyagpipa szeptember végéig
tekinthető meg a Gömör-Kishonti
Múzeumban.
„A pipázás ideje, ami egy végtelen nyugalmat követelő szórakozás
volt, az elmúlott. De nem múlott el
a pipák világa” – írja Osskó Irnák
pipagyűjtő, s bizony egykoron különleges szórakozásnak, időtöltésnek
számított a pipázás, amely tájainkon
ugyanakkor viszonylag kései szórakozási forma, hiszen a törökök
hozták magukkal, s igazából a 17.
században terjedt el mifelénk. A rimaszombati főtéri ásatások során
nyolc agyagpipa került elő, s arról,
hogyan is működtek ezek a kétcsövű pipák, idézzük a híres, ún. Kondorossy-leírást: „A pipa két alapvető
része a fej és a nyak. A fej foglalja
magában a tűzteret. A nyak szár felőli vége a mechanikai igénybevétel
miatt fokozatosan szélesedik, vagy
ún. nyakgyűrűt kap. A nyakgyűrű
előtt kis gyűrű övezheti a szárnyílást (előgyűrű). A nyakgyűrűhöz a
fej felé eső oldalon újabb gyűrű tapadhat, a párkány, a nyakon kisebb
gyűrű, a gallér következhet. A nyak
fokozatosan szélesedve vagy anélkül csatlakozik a fejhez. Ez utóbbi
esetben többnyire a félig-meddig a
fej alá érkező nyak ívvel követi a fej
fenekét és fokozatosan »süllyed el«
benne. Ez az ék alakú, sokszor díszített körvonallal hangsúlyozott idom
a tőke. A fejet a profil erőteljes ívű
vagy megtörő vonalai két részre oszthatják. Az alsó, szélesebb a csésze,
ebből indul az általában magasabb
kémény. A csésze legnagyobb átmérője fölötti része, mely a kéménnyel
összeköti, a válla. A cseréppipán a
készítésére szolgáló kétrészes negatív (modell) összeillesztési vonala, a
varratvonal sokszor jól látható”.
Szlovákia területén főleg a törökök
jóvoltából honosodott meg a pipázás,
de az ún. harmincéves háborúban
(1618-1648) harcoló zsoldosok is
magukkal hozták a pipázás szokását,
s elsősorban a várakban és a középkori városokban lett népszerű. Maga
a dohányzás akkoriban még nem volt
elterjedt. A rimaszombati lelet azon
kevesek közé tartozik, amelyek bizonyságot tesznek afelől, hogy a 17.
századba a mai Szlovákia területén is
elterjedt a dohányzás.
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Szeptember 09.:
Kávéház az ötkarika jegyében
A Rimaszombati Kávéház szeptemberi vendége Bőd Titanilla sportújságíró lesz, aki nemrég tért vissza a riói nyári olimpiai játékokról.
Élményeit, tapasztalatait és történeteit szeptember 9-én, pénteken 18.00
órai kezdettel minden érdeklődővel megosztja a Három Rózsa Kávéházban. Az est moderátora ifj. Hangácsi István lesz.
Az esemény sajtónyilvános, a belépés mindenki számára ingyenes!

Palócföld – új szerkesztőség,
új lapszám
Május 17-étől új főszerkesztője van a Nógrád
megyében megjelenő Palócföld folyóiratnak. Dr.
Gréczi-Zsoldos Enikő (a füleki Mizser Attilát
váltotta) koncepciója szerint a Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat, s a körülötte
kialakult szellemi műhely feladata – elnevezéséből determináltan – elsősorban a nevezett tájhaza kulturális hagyományainak, örökségének,
a régió kvalitásainak a hangsúlyos képviselete,
emellett a kortárs magyar kultúra jelenségeire
való rezonálás.
A lap szerkesztője Szávai Attila író, a portrérovat szerkesztője a Kossuth
Rádió riportereként gyakran hallható Tarnóczi László.Az ez évi első lapszám nemrégiben jelent meg. Irodalmi rovatában versek, prózai írások és
drámarészlet olvasható. Meleg évszak lévén „vízparti” olvasmányokat ajánl
a szerkesztőség, minthogy több irodalmi alkotás témája a nyár, a tópart, a
horgászat… A helytörténeti rovatban olvasható Böszörményi Istvánnak a
losonci Kubinyi-házról, annak lakóiról és az oda néhányszor ellátogató Madách Imréről szóló írása. A Madách és a Márai család közös leszármazottja,
Grosschmid Péter mesél a Csesztvén töltött gyermekkorról, a kúria és lakóinak történeteiről, nagymamájáról, Madách Alice-ról. Az ember tragédiája
londoni színét sajátos látásmóddal elemzi egy szociológus. A portrérovatban
egy felvidéki tanárházaspárt ismerhetnek meg, miközben a füleki református templom felépülésének történetéről is olvashatnak. Egy helytörténeti
írásban az egykori cselédek sorsába kaphatnak betekintést az olvasók. Czinke Ferenc salgótarjáni képzőművészre, aki ebben az évben lenne 90 éves,
emlékezünk egy írásban. A Karancs történetét, mondáit dolgozza fel egy
műemlékvédelmi szakember. S megannyi érdekes olvasmány…
A lap rövidesen kapható lesz a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban
is. A folyóirat előfizethető, megrendelhető a palocfold@bbmk.hu címen.

Kapcsolódj be a Gooal
Akadémia programjába!

Szeretsz sportolni és lenne kedved
gyerekekkel foglalkozni? Ha igen,
akkor jelentkezz Te is a Felvidéki
Labdarúgó Egyesület Gooal Akadémia programjába.
Legyél tagja kreatív edzői csapatunknak, akik labdajátékokat és kü-

lönböző sportjátékokat
tanítanak az óvodákban
és alapiskolákban a gyerekeknek. Legfontosabb
feltétel a mindenkori
jókedv és mosoly az arcokon. Edzőknek plusz
kereseti lehetőség, de
végezhető főállásban is.
Kiváló tapasztalatszerzés és garantált szakmai
előrelépés. Az edzők felkészítését
nemzetközi szakmai stáb felügyeli.
Első képzés augusztus utolsó hetén.
Jelentkezni lehet a info@j4ksports.
eu e-mail címen vagy a 0915/738
518-as telefonszámon.

Szeptemberben ismét
Gömör-Kishonti Vásár
34. alkalommal rendezi meg Rimaszombat városa a Gömör-Kishonti
Vásárt (Fő tér, SzNF és Jánošík utcák), amelyre szeptember 23-án és
24-én kerül sor gazdag programmal.
A Fő téren
és az SZNF
utcában elsősorban
használati
cikkek
és
népművészeti tárgyak
árusítására
kerül
sor,
míg a frissítős standokat a Jánošík utcában állítják fel.
A vásárra az engedélyeket szeptem-

ber másodikától lehet biztosítani
a Városi Hivatal (Svätopluk u. 5.)
épületében. Bővebb infó a 047/560
46 65, a 047/56 31 139 és a 047/560
46 85-ös telefonszámokon. A frissítős standok
kötelesek beszerezni a Regionális Közegészségügyi
Hivatal engedélyét is.
Az
engedélyek kiadására augusztus
harmincadikától
kerül
sor.
Minden árust és polgárt szeretettel
várunk!

Fotópályázatot hirdetett az MKP
A Magyar Közösség Pártja
(MKP) ebben
az évben is
fényképpályázatot
hirdet
„Szülőföldem, a Felvidék” címmel amatőr fényképészek részére.
A zsűri által elbírált fényképek
bekerülnek az MKP 2017-es évre
szóló falinaptárába, illetve a külön
kiválasztott fotók egy fényképkiállítás keretében megtekinthetőek
majd több helyszínen is. A képeket
október 30-ig várják.
A fényképek digitális módon küldhetők a karaffaattila@mkp.sk e-mail
címre. Egy pályázó összesen három
fényképet küldhet be.
Témák:
1. A Felvidék tájai, várai, városai,

falvai, templomai
2. Felvidéki emlékhelyek (neves
felvidéki személyek emlékhelyei,
emlékművei)
3. Felvidéki ünnepségeink, ünnepeink
Díjazások:
1. díj – Fényképezőgép 500 € értékben
2. díj – 2 személy részére welness
bérlet
3. díj – Könyvcsomag 100 € értékben
A közönségszavazás győztese külön
díjban részesül. Az ünnepélyes díjátadásra és a kiállítás megnyitójára
2017 februárjában kerül sor. A fotópályázat védnöke Menyhárt József,
az MKP elnöke, míg a koordinátora
Karaffa Attila (tel.: 0917/990 591,
e-mail: karaffaattila@mkp.sk)

← Sokáig kellett várni, de az esős idő végre
elhozta az idei gombaszezont is. Vargánya, galambgomba és rókagomba is szép számmal terem a régió erdeiben, amelyet a napokban akár
a városban is meg lehet vásárolni.

A középiskolás diákok és szüleik figyelmébe!
A rimaszombati Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal értesíti azokat a szülőket, akiknek 16 évesnél idősebb középiskolás gyerekük van,
hogy legkésőbb szeptember 25-éig adják le az iskolaigazolási látogatást
Rimaszombatban (Cserencsényi u. 18.) illetve azon a kirendeltségen
(Nyustya, Bátka, Almágy), ahová helyileg tartoznak.
Az iskolalátogatást igazoló nyomtatvány ugyanitt kérhető ki vagy letölthető a www.upsvar.sk címről.

Hirdetés:

Családi ház eladó–Rimaszombat–Akasztó hegy. 0918 468 075
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Bőd Titanilla a harmadik olimpiájáról tudósított
védőoltással beoltattam magam,
bár a zika ellen egyelőre nincs oltás.

Négy év alatt harmadik olimpiáján járt a rimaszombati Bőd
Titanilla, az Új Szó sportújságírója, aki a 2012-es londoni nyári
és a 2014-es szocsi téli olimpiai
játékok után a világ túlsó felére,
a nemrég véget ért riói nyári játékokra is eljutott. S ha már ott
volt, az összes magyar és szlovák
aranyéremről tudósíthatott.
Ez volt a harmadik olimpiád,
mennyire lehet őket összehasonlítani?
Igen, a harmadik, de a téli olimpiát
vegyük ki a sorból, az ugyanis sokkal „lightosabb”, hisz ugyanannyi
idő alatt nagyjából a versenyszámok harmadát bonyolítják le. Ami
Londont és Riót illeti, Londonhoz
képest bizonyos dolgokban jobb
volt, bizonyos dolgokban sokkal
rosszabb. Azt gondolom, hogy a saját teljesítményem szerintem jobb
volt, mint a londoni, és így nyilván
az ember könnyebben átlendül a
szervezési hiányosságokon. A rióiak sokkal flegmábban vették a
dolgokat, mint Londonban, csak
egy példa, az egyik kollégát rossz
buszra szállították fel, s ezért félő
volt, hogy lekési a betervezett versenyszámot. Odament az egyik önkénteshez, s az biztosította őt, hogy
megy és azonnal intézkedik. Nos,
akkor látta utoljára.
Gondolom, a biztonsági intézkedések nagyon szigorúak voltak.
- Ahogy vesszük. Az tény, hogy
minden sarkon felfegyverzett rendőrök és katonák álltak, viszont
nemegyszer jutottak be olyan helyekre is nézők, ahol semmi keresnivalójuk sem lett volna. De a
fő az, hogy nem történt semmilyen
merénylet.
S indulás előtt nem volt benned
félsz?
- Dehogynem, én főleg stresszelős
típus vagyok. Mi van, ha véletlenül épp melletted robban fel egy
bomba? De aztán az ember rájön,
hogy nagyon nagy pech kellene ehhez, s ráadásul annyira zsúfolt volt
a program, hogy nem is volt időnk
félni. De sokan riogattak a zikavírussal is. Szerencsére ez sem jött
be, előtte persze minden lehetséges

Az olimpián nagyon szembeötlő
volt az, hogy mennyire másképp
állnak hozzá a sikerességhez a
magyarok és a szlovákok. A magyaroknál mintha csak a győzelem lett volna elfogadható.
- Ez pontosan így van, teljesen
másképp élik meg az eredményeket a magyarok, mint a szlovákok,
szerintem ezt az láthatja igazán, aki
valamilyen szinten mind a két ország sportolóival kapcsolatban van.
A szlovákok a kisebb sikereket és
eredményeket is képesek pozitívan megítélni, s örülni neki, míg a
magyaroknál teljesen másak a társadalmi elvárások is, csak az arany
számít. Itthonról könnyű ítélkezni,
írtam is erről egy jegyzetet, mert
szerintem egy sportoló nem a nagyközönségnek tartozik felelősséggel, hanem elsősorban önmagának,
a csapattársainak és az edzőjének.
Szurkolni lehet, szomorkodni is, de
ítélkezni inkább nem kellene.

Amikor 1896-ban megrendezték
az első olimpiai játékokat Athénban, az egyik alapító Coubertin
báró kijelentette, hogy az olimpián nem a győzelem, hanem a
részvétel a fontos. Mennyire él
még az általa hangoztatott olimpiai eszme, amikor az idei olimpia is sokszor a doppingtól és a
korrupt bíróktól volt hangos.
Valószínűleg voltak az idei olimpiának negatív vetületei is, de biztos
vagyok abban, hogy az olimpiai
eszme él. Ami a legfontosabb, felülmúlni önmagad és a legjobbat
nyújtani. Az már egy másik kérdés,
hogy ez mire is elég. Elhíresült
az interneten a kiribati súlyemelő örömtánca, ő sem annak örült
csupán, hogy eljuthatott Rióba, hanem hogy ott a maximumot tudta
kihozni magából. De ugyanez vonatkozik például az újságírókra is,
mi is a legjobbat akarjuk nyújtani.
A legtöbb sportágban egyébként

nagyon szigorú kvalifikáció van,
nagyon ritka az az eset, hogy valaki
úgymond belefektetett munka nélkül juthat el az olimpiára. Aki ott
van, az kőkeményen megdolgozott
érte, még ha csak 54. lett, akkor is.
Az olimpia világesemény, így valahogy be kell biztosítani azt, hogy
minden nemzet ott legyen, még ha
ezáltal nem is a sportág legeslegjobbjai csapnak össze, mert pl. egy
országot csak egy vagy két ember
képviselhet.
Ha a sok-sok élmény közül ki kellene emelni egyet-kettőt, melyek
lennének azok?
- Természetesen hadd kezdjem a
sort az olimpiai aranyakkal, de beleszerettem például a vívásba, Londonban csak Szilágyi két asszóját
láttam, most viszont a vívócsarnok
kedvező elhelyezkedése miatt nagyon sok asszót a helyszínen nézhettem végig. Nagyon sajnáltam
Imre Gézát, aki azt mondta az elveszített döntő után, hogy 8,5 percig én voltam a az olimpiai bajnok.
Azt írtam akkor: „Nem lesz ennél

szívszorítóbb mondat az olimpián.”
Nem is lett. Imre Géza sportemberi nagysága abban is rejlik, hogy
mindezek után is végtelenül összeszedetten beszélt az újságírókkal.
De nagy élmény volt a gyalogló
olimpiai bajnokkal, Matej Tóthtal
beszélgetni, aki talán a legszebben
fejezte ki az olimpiai eszmét, amikor azt nyilatkozta, hogy amikor
megy – mármint az edzés, a gyaloglás –, akkor mindenki király. De
akkor is meg kell csinálni, ha nem
megy. Ez végül is bármire vonatkoztatható, nekem is segített ez a
mondat, amikor éjjelente már úgy
gépeltem, hogy csak az egyik szemem bírtam nyitva tartani. Egyébként ugyanakkor jöttünk haza, mint
Matej Tóth, és amikor Rómában
átszálltunk a bécsi gépre, a beléptető rendszer kimutatta az aranyérmét. A római vámosok elájultak az
éremtől, azt ott lefigyelni szintén
felvillanyozó élmény volt.

Tudjuk, négy év múlva Tokió
rendezi – immár másodszor – a
nyári olimpiát, míg a 2024-es játékok megrendezésére Budapest
is jelentkezett. Megéri ma, főleg
anyagiak terén olimpiát rendezni?
Amikor például Brazília megkapta
a rendezés jogát, sokkal jobb anyagi kondícióban volt. Most teljesen
más a helyzet, a korrupció soha
nem látott méreteket öltött, de a
brazilok mindent megtettek azért,
hogy sikeres olimpiát rendezzenek.
Voltak ugyan a játékok alatt is tüntetések, s nem mindenki fogadta
osztatlan lelkesedéssel a foci-vb
után immár második hatalmas
sporteseményt, de mi, résztvevők
ebből az elégedetlenségből nem
sokat láttunk, egy olimpiai burokban éltünk. Ahogy Szabados Gábor
sportközgazdász mondta még az
olimpia előtt, az olimpia egy projekt, amelyet az ausztrálok és az
angolok meg tudtak jól csinálni, a
görögök meg a brazilok pedig nem,
mit kell ezen csodálkozni? Meg�győződésem, hogy a tokiói olimpia
sokkal szervezettebb és pontosabban megrendezett olimpia lesz, és
én a budapesti olimpiát is pártolom,
persze nyilván oda kell figyelni,
mire és hová mennek el a pénzek.
De abban nem kételkedem, hogy
Budapest meg tudna szervezni egy
olimpiát.
Mennyi időd volt a két hét alatt
megismerkedni a város szépségeivel?
- Nagyon kevés, de azért a Cukorsüveg-hegyet és a Krisztus-szobrot
láttam, igaz ez utóbbit csak ködben.
Nyolc magyar és két szlovák
arany a végső mérleg. Kiegyeztél
volna ezzel az eredménnyel előzetesen is?
- Igen, nagyjából ennyire számítottam. Az igaz viszont, hogy a magyar érmek csak négy sportágban
születtek, s az aranyak nagy részét
két versenyző, Hosszú Katinka és
Kozák Danuta szállította. Ez azért
intő jel lehet. S ha a csapatsportágakat nézzük, csak a két vízilabdacsapat jutott ki Rióba, s ők se
szerepeltek valami fényesen. Csak
az érmek számából nem szabad
elhamarkodott következtetést levonni a magyar sport állapotáról.
De hangsúlyozom, ami az érmek
számát és fényességét illeti, mind a
magyar, mind a szlovák érmeket tekintve kiegyeztem volna a 8 illetve
2 aranyéremmel.
jdj, fotó: Bőd Titanilla archívuma

