Mindenkit vár a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet!

Az elmúlt napok
margójára

Június 15-én nyitotta meg kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülővezet, amely augusztusban is várja a
felüdülésre vágyókat. A medencék mellett a sportpályák (golf, tenisz, strandröplabda), csónakazási lehetőség várja a strandolókat, akiket a helyi autóbuszjáratok mellett az idén is nagyon népszerű
turistavonat szállítja Kurincra, mégpedig ingyenesen. De a sátorozókat is várják, akik számára
ugyancsak biztosítják a tisztálkodási lehetőségeket, s több büfé is a turisták rendelkezésére áll.

Egyhangúlag támogatták
az aszfaltozást

Nagyon ritka alkalom, hogy egyhangúlag
támogatnak egy előterjesztett javaslatot a
honatyák, de a július 26-án megtartott rendkívüli ülés egyetlen határozati javaslatát a
18 megjelent képviselő egyhangúlag megszavazta.
Mintegy 56 ezer négyzetméternyi terület (kb.
60 utca és járda) leaszfaltozására került sor tavaly ősszel és az idén tavasszal, ami nagyjából
duplája az előre tervezettnek. Természetesen
így jelentősen megnőtt az aszfaltozási munkák összege is, s az eredetileg a költségvetésben tervezett 307 352 € helyett a városnak a

kivitelező cég 676 535 eurót számlázott ki.
A város a kiadások fedezésére tíz éves hitelt
vett fel a Szlovák Takarékpénztártól, amelyet
120 egyenlő részletben térít majd meg. Ezzel
a város hitelterhelése 29,65 %-ról 34,65 %-ra
emelkedett. A képviselők a javaslatot egyhangúlag támogatták.
Ide kapcsolódik az a hír is, hogy a megyei képviselő-testület 180 ezer eurós támogatást hagyott jóvá a Kishonti útra tervezett újabb körforgalom megépítésére, amely a tervek szerint
az év végéig el is készül.
jdj. fotó: gecse

Azt mondják, a sajtóban
nyáron uborkaszezon van,
ezért most térjünk vissza
egy gondolat erejéig a szlovák kormány júniusi kihelyezett ülésére.
A kormány mintegy 6,3 millió eurós támogatást ígért a
Rimaszombati járásnak (ebből nagyjából egy milliónak már az év végéig
meg kellene érkeznie), de számunkra mégis
rejtélyesnek tűnik, hogyan is valósul meg az
akcióterv fő célja, vagyis a régió fejlesztése és
a munkanélküliség csökkentése. Ugyanis ha
figyelmesen elolvassuk az elfogadott határozat
egyes pontjait (a Gemerské zvesti 2. és 3. oldalán találhatják), akkor például az az R2-es
gyorsforgalmi úttal kapcsolatban 2018 végéig
csak a tervdokumentáció kidolgozásával és az
építkezési engedélyek kiadásával számol. Valószínűleg sok munkahelyet nem teremt majd
a tiszolci vasútállomás forgalmi irodája fűtési
rendszerének felújítása, ahogy a feledi, a jánosi, a likőri, a tiszolci vasútállomás tetőszerkezetének rekonstrukciója sem, a várgedeiről és
a gömörsídiről nem is beszélve.
Kihelyezett kormányülésre már 2007-ben is
sor került a régiónkban, mégpedig Tiszolcon,
amely ülés határozatában az szerepel, hogy
az R2-es gyorsforgalmi út Zólyom és Kassa
közötti szakaszát legkésőbb 2012 december
31-ig be is fejezik. Tudjuk, hol tartunk ma…
A rimaszombati polgármestert a kormányülés utáni sajtótájékoztatóra meg sem hívták,
így az esetleges kifogásait sem mondhatta el.
Ezeket utólag egy besztercebányai sajtótájékoztatón ismertethettük a sajtóval, s Šimko
József polgármester legalább ott elmondhatta
a véleményét a Rimaszombatban elfogadott
akciótervvel kapcsolatban, amely a városnak
kevesebbet ígér, mint a megyei testület most
megszavazott javaslata a városi utak karbantartására.

Egyhónapos kihagyás után ismét jelentkezik
lapunk, amely továbbra is kéthetente jelenik
majd meg. A Gemerské zvestit augusztustól
Andrea Vörösövá szerkeszti majd.
Augusztusi első számunkban beszámolunk
a nyári eseményekről, bemutatjuk Imrecze
Attila mezőgazdasági vállalkozót, Kresnye
András fotóst, akinek első önálló tárlata a
Városházán augusztus végéig látogatható,
s hosszabb beszélgetést olvashatnak Ilma
Rakusa írónővel.
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Ismét megrendezték
a Rákóczi Nyári Egyetemet

Tavaly ünnepelte 25. születésnapját a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
(SZMPSZ), idén pedig 25. alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a szervezet. Komáromban
és Rimaszombatban egy időben
indult útjára a nyári oktatás,
utóbbi helyszínen három szakcsoportban zajlott a foglalkozás
a Tompa Mihály Református
Gimnáziumban.
„Hódolat és elismerés jár azoknak
a pedagógusoknak, akik még nyári
szabadságukat is a szellemi feltöltődés jegyében töltik, s az iskolát
nemcsak munkahelynek, hanem
missziónak is tekintik” – üdvözölte
a résztvevőket Szesztay Ádám kassai főkonzul, aki búcsúlátogatásra
érkezett, míg Csízi Csaba, a Járási
Hivatal új elöljárója számára a nyári egyetem nyújtott első alkalmat a
bemutatkozásra a régió magyarsága előtt. De tiszteletét tette az ünnepi megnyitón Rigó László, a város alpolgármestere is, aki a város
üdvözletét hozta, s mint egykori
tanárként is hangsúlyozta, a politikának teljes mértékben ki kellene

szolgálnia a pedagógusokat, hisz
ők a jövőnk zálogai, majd konkrét
példát említve, szomorúan tette
hozzá, hogy az új kormány ugyan
hat százalékos fizetésemelést hagyott jóvá, de annak előteremtését
az önkormányzatra testálta.
Ádám Zita, az SZMPSZ országos
alelnöke, a rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ vezetője, a
II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem
főszervezője az évforduló kapcsán
röviden vázolta a nyári egyetemek
múltját, amelyek Deákiban kezdődtek, Nagymegyeren folytatódtak, s most már évek óta egy keleti
és egy nyugati helyszínen valósulnak meg. Rimaszombat felváltva
rendezi meg a nyári egyetemet
Kassával, s az idén Rimaszombaton belül is helyszínt váltott, s a
Műszaki-, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola épületéből beköltözött a városba, hogy
egy hétig együtt éljen a várossal
– ahogy a főszervező fogalmazott, akitől megtudtuk azt is, hogy
mintegy nyolcvanan vesznek részt
az idei nyári egyetemen, akiknek
a többsége a régióból érkezett, de

jöttek határon túlról is.
A bevezető előadást Gyarmathy Éva budapesti
szakpszichológus, az MTA tudományos
főmunkatársa
tartotta
A kis kiborgok és a kritikai gondolkodás címmel. A homo sapiens
igazi titka a rendkívüli lustaság, a
rendkívül képlékeny agy és az infokommunikációs hatékonyság, s
ezeknek köszönhetően jutott el arra
a szintre, hogy a 21. században már
nem száz évnyi, hanem 20 ezer évnyi fejlődést tapasztalhatunk meg
– mondta az előadó, aki szerint
az általános vélekedéssel ellentétben az internet egyáltalán nem öli
meg a társas kapcsolatokat, hanem
megsokszorozza azokat. A Tompa
Református Gimnázium két diákja, Czeglédy Levente és Bihari
László egy-egy projekt kapcsán
bizonyította, hogy a gyerekek nem
motiválatlanok, csak minden egyes
gyereknél meg kell találni a közös pontokat, a megfelelő irányt.
Czeglédy a méhekről, míg Bihari
a madarak téli etetéséről és a madárfotózásról osztott meg izgalmas
információkat a hallgatóságával.
S ugyanezt tették a nagybalogi
alapiskolások is, akik a helyi iskola múltját kutatták s dolgozták fel.
A bevezető előadások után három
szakcsoportban (projektalapú oktatás, óvodai művelődési program,
reedukció – konfliktuskezelő módszerek az iskolában) folytatódott
a nyári képzés neves szakemberek bevonásával, de a „tanulás”
mellett a résztvevőket városnéző
kisvonatozás (Sebők Valériával),
tanulmányút Mikszáth és Madách
nyomában, valamint kurinci szalonnasütés is.
jdj, fotó: gecse

Bredár Gyula
halálára

92 éves korában Prágában elhunyt Bredár Gyula nyelvészprofesszor, a Károly Egyetem
magyar tanszékének tanára,
aki 2009-ban megkapta a Városdíjat is.
Bredár Gyula 1924-ben Tamásfalvában született, iskoláit Rimaszombatban végezte, az érettségi
letétele után Pozsonyban tanult
pedagógiát, majd Prágában folytatta magyar és irodalom szakon.
Évtizedekig a prágai Károly
Egyetem egykori magyar tanszékén tanított, de magyar könyveket fordított cseh nyelvre, részt
vett a magyarok és a csehek közti
kapcsolattartásban, mint tolmács.
Az 1989-es rendszerváltás után
aktívan kivette részét a csehországi magyarok szervezeteinek
megalakulásából, és bekapcsolódott a Prágai Tükör létrehozásába
és kiadásába is. 2009-ben Rimaszombatban Viera Topinková
színésznővel és Lukács Zsuzsa
aktivistával közösen a Városdíjat
is megkapta.

Megjegyzem – A költő, aki megveszi…

A saját könyvét, miután félpénzért megszabadult egy antológiától, amelyben még csak nem is
szerepelt.
Akár ilyen hosszú is lehetne e
jegyzetecske címe, amelynek hőse
korunk antihőse, egy par excellence költő, aki semmi máshoz nem
ért, csak a versfabrikáláshoz. Hexameter, haiku – neki egyre megy,
alkot magyarul, szlovákul és akár
latinul is. Ha meg nem, utazgat,
kóborol a nagyvilágban. Ameddig
le nem kapcsolják. A napokban
már majdnem eljutott álmai egyik
helyszínére, a Vajdaságba. De csak
majdnem. A szerb vámosok ugyanis rájöttek arra, hogy költőnk szavatossága már egy éve lejárt. Akkoriban ugyanis kirabolták, s mint

becsületes, törvénytisztelő polgár,
be is jelentette pénze és okmányai
eltűnését a hatóságoknak. Az alapos jegyzőkönyvet felvették, lett is
pár oldal, s figyelmeztették, hogy
az iratait sürgősen pótolnia kell,
ugyanis innentől kezdve ő már egy
érvénytelen ember. De mielőtt erre
sort keríthetett volna, az alkalmi
lakása melletti parkban megtalálta
a pénztárcáját, a becsületes rabló
gondolt a kispénzű költőnk jövőjére is, mivel egy okmány újrakiállítása nem is olyan olcsó mulatság, s így nemes egyszerűséggel
otthagyta.
Mivel a személyi igazolvány meglett, költőnk továbbra is merészen
használta a rendőrség által gondosan kiiktatott okmányt, s míg a he-

lyi posta alkalmazottjának figyelmét sikerült kijátszania, a szerb
határőrök eszén már nem járt túl.
A masina visítva jelzett, így költőnk pár óra múlva a zentai busz
helyett már egy, a bolgár tengerpartról Besztercebányára leégett
és boldog turistákkal hazatérő
szlovák turistabusz fedélzetén találta magát. Zólyomban kitették,
onnan már a vonat WC-jében ingyen hazatért. A hatóságot persze
nem igen hatja meg, hogy annak
idején kirabolták (hiába az alapos
jegyzőkönyv), s nem a verseitől,
még csak nem is az eladhatatlan
köteteitől szabadították meg, hanem az alkalmi honoráriumától, s
szigorúan behajtja rajta a kiállítási
díjat, valamint a büntetést. Hiszen

egy évig érvénytelenül mert létezni. A rendőrség után már lakása
sem lévén előbb egyik szlovák orvos barátját látogatta meg, akinek
nemrég az összes versét sikeresen
magyarította, aztán egyik újságíró
barátjához merészkedett el, akinél
öt euróért megszabadult a minap
ajándékba kapott antológiától,
amelybe már nem fértek be az ő
versei. Kíváncsi ember lévén, még
ellátogatott a helyi könyvesboltba,
ahol örömmel fedezte fel legutóbbi
verseskötetét, amelyet – bár már
közel egy éve jelent meg –, még
nem is látott. Megsimogatta, majd
leperkálta érte a pár perce kapott öt
eurót. Legalább elviszem a fiataloknak a táborba – mondta, s elindult gyalog. Talán felveszi valaki.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Az éjszaka, a magány és Ivan Krasko
Sokszorosan rejtőzködő életmódot folytatott a dekadencia szlovák poétája, a szlovák modernizmus megteremtője. Lukovistyén
született Ján Botto néven, mint
egykori neves költőelődje, vegyészmérnöknek tanult, s már
elmúlt harminc, amikor kiadja
első kötetét. Élete jelentős részét
Csehországban éli le, a cseh-szlovák parlament aktív tagja, s második kötete után költőileg végleg
elhallgat. Ivan Krasko, Gömör
egyik legjelentősebb poétája 140
éve született.
Ahogy Szalatnai Rezső írja róla,
a XX. század szlovák lírájának
kapunyitója, a szlovák modernizmus megteremtője. Költői nevét
állítólag Svetozár Hurban Vajanskýtól kapta, aki felkarolta az ad-

dig többnyire álnéven publikáló
fiatalembert, aki Csehországból
küldözgette a verseit szlovák lapoknak. Első versét Janko Cigáň
név alatt küldte a Slovenské pohľadyba 1896-ban, a millennium
évében. Jómódú parasztcsaládba
született Kőhegyen, itt is van eltemetve, ahol közös sírban nyugszik
vejével, Ladislav Mnačko íróval.
Rimaszombatba járt magyar gimnáziumba, majd Nagyszebenben és
Brassóban folytatta gimnáziumi tanulmányait. Ez utóbbi helyen érettségizett le 20 évesen, s az egyéves
kötelező katonai szolgálat után
Meleghegyen egy malom építésénél felügyelősködött. 1900-ban került Prágába, a műszaki egyetemre,
ahol vegyészmérnöki oklevelet
szerzett. Nem is tért haza Csehor-

szágból, több itteni cukorgyárban
vállalt munkát, így Kloboukyban,
majd Slanán, innen vonul be már
38 éves korában a keleti frontra.
A háború befejezése után tíz évre
a cseh parlament tagja lesz Milan
Hodža agrárpártjának a tagjaként,
sőt 1920 és 1925 között annak alelnöki tisztét is ellátja. 1938-ban
nyugdíjba vonul és élete végéig
Pöstényben él. Itt is hal meg 1958
március harmadikán, de hamvait
kérésére hazahozzák és szülőfalujában helyezik örök nyugalomra.
Talán az Osztrák-Magyar Monarchiának és magyar, román és
francia tanulmányainak is köszönheti, hogy elválaszthatatlan
kapcsolatba kerül a kor jeleseivel,
a román Eminescut le is fordítja

szlovákra, de nagyban hatott rá
Ady és Baudelaire költészete is.
Alig nyolcvan verset hagyott az
utókorra, s mindössze két karcsú
kötet az életműve. A kortársaira és
a szlovák költészetre gyakorolt hatása viszont máig felmérhetetlen.
1909-ben lát napvilágot a Nox et
solitudo (Éj és magány), ezt követi három évvel később a Versek.
„Viharos, elégedetlen, harmóniát
és nyugalmat kereső lélek volt,
s költészetének hazai ihletője a
vele azonos hegyvidéki táj lehetett
csak, a nagy arányok, a természet
erejének lenyűgöző rendezése…
A harcra, lázadásra, a nemzeti javak őrzésére fókuszál a Krasko-líra. Akár Adyé, vagy Bezručé” –
írja költészetét értékelve Szalatnai.

Óvoda és család együtt a gyermekért
Ezt a mottót választotta magának a Daxner utcai Óvoda,
amelyet harminc éve, 1985
szeptember elsején adtak át.
A megnyitásakor még óvodai és
bölcsődei feladatokat is ellátó
intézmény harminc év óta töretlenül hirdeti, hogy akik itt teszik
meg első lépéseiket a közösségben létezés útján, kitéphetetlen
gyökereket és szárnyakat kapnak, s mindenekelőtt jó előképzést az iskolai tanulmányokhoz
és a felnőtté váláshoz.
Az óvoda (és akkor még bölcsőde)
első igazgatónője Ľubica Varjúová
volt, s mivel akkoriban még nem
ért el bennünket a demográfiai válság, folyamatosan nyíltak Rimaszombatban az iskolák, az óvodák
és a bölcsődék. Nyolc évvel később, már a rendszerváltozás éveiben munkahelyek híján megszűnt
a bölcsőde, s az igazgatói tisztséget Anna Havierniková veszi át.
Az újabb lényeges változás 1999-

Lehet-e elképzelni szebb évzárót,
mintsem gitárral a kézben, vonatra ülve dalra fakadva végigvonatozni a városon át, ráadásul
a polgármester vezetése alatt.
Az álom a Gitáros Sokk csapatának a 2015/2016-os tanévzárón
megadatott. S amíg önfeledten, a
városnak integetve a remekül sikerült évadot búcsúztatták, még
az Édesanyám, virágosat álmodtam című videoklip is elkészült.

ben következik be, amikor összevonják a két Daxner utcai óvodát, s
Cetner Ilona követi Haviernikovát,
aki 2009-ig igazgatta az óvodát.
Ekkor Mariana Elznicová veszi át
az igazgatást, s őt követte az óvoda jelenlegi igazgatónője, Horváth
Zsuzsa.
Az óvoda a Városi Művelődési
Központban tartott ünnepi műsorral emlékezett vissza az eltelt három évtizedre, s nem feledkeztek
meg az óvoda egykori munkatársairól sem. A város nevében Rigó

László alpolgármester köszöntötte
az iskola alkalmazottait, a szülőket
és a gyerekeket, s kívánt további,
legalább harminc évet a kétnyelvű
óvodának.
Az óvodát tavaly 84 gyermek látgatta, akikről kilenc pedagógus
és kilenc nem pedagógus gondoskodott. Rimaszombatban a Halászi utcai Óvoda mellett ebben
az óvodában van magyar nyelvű
oktatás is. Az óvoda folyamatosan
modernizálódott az elmúlt három
évtized alatt, ma már modern se-

Egy boldog gitáros vonatozás
Annyian vannak Páko Mária tanítványai, hogy fel sem fértek a
kurinci turistavonatra. Sokak álma
volt, hogy egy kimerítő évad után
(rengeteg fellépés, versenyek, iskolai szereplések) az egy év alatt
mindenki által megszeretett turistavonaton járják be szeretett szülővárosukat. Az álom megvalósult, s
az már csak hab volt a tortán, hogy
a vonatot maga a polgármester,
Šimko József vezette. „Nagyon so-

kat köszönhetünk a polgármester
úrnak, aki az egyik leglelkesebb
híve a csapatunknak” – mondja
portálunknak Páko Mária, akit az
idén még Városdíjra és Kulcsár Tibor Díjra is jelöltek. „Igen fárasztó
volt ez az év számunkra, hisz rengeteg helyre kaptunk meghívást, de
több versenyen is elindultunk, így
a Csillagvirág aranysávos minősítést érdemelt ki. A Heuréka Magán
Művészeti Iskola is zsúfolt évet
zárt, de az egész évi kemény munkáért kárpótolt bennünket a nagy
sikerű zólyomi évzáró koncert.”
A Gitáros Sokk csapatát az alapítása óta megkülönböztetett figyelemmel követi Varga Gábor
filmrendező, aki besztercebányai
vizsgafilmjét is az együttesről készítette. A legújabb terve pedig egy
videoklip, amely az Édesanyám,
virágosat álmodtam címet viseli
majd, s ha már összejött a vonato-
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gédeszközök, számítógépes technika, interaktív táblák szolgálják
a gyermekek kognitív fejlődését.
De fokozatosan cserélik a benti és
kinti berendezést, a felszerelést,
ahogy folyamatosan újulnak meg
az ajtók és az ablakok, valamint
a járdák is. Tennivaló persze van
bőven, előttük áll még a fürdőszobák modernizálása, a padlócsere,
az öltözők kifestése, s az épület
szigetelése is. Ami a tanító-nevelői
munkát illeti, az a Picurka óvodai
program szerint zajlik, amely három főbb irányelvet tűzött ki, így
az egészséges életre való nevelést,
a regionális nevelést, hiszen nagyon fontosnak tartják, hogy megkapják azt az élményt, ami tartós
hatásokkal köti őket az anyanyelvhez és a szülőföldhöz, valamint a
szülőkkel való nem hagyományos
együttműködést. Nemzetközi internetes kapcsolatot létesítettek
több magyarországi és romániai
óvodával is.
jdj, fotó: gecse
zás, mi sem volt természetesebb,
mint azt be is építeni a leendő klipbe, amelyhez még virágos helyszíneket keresnek.
A nagy vonatozás a Városháza
elől indult, természetesen a Gitáros Sokk tiszteletét tette Tompa
Mihálynál és Blaha Lujzánál, s a
nagy vonatozás Kurincra, a Zöld
Víz Üdülőövezetbe vezetett. „Én
még ilyen boldog embereket életemben nem láttam” – mondja ragyogó szemmel Páko Mária, s hozzáteszi még, hogy most a szülők is
láthatták, hogy nem volt fölösleges
a sok-sok próba, anyagi áldozat és
lemondás. S amíg a vonat a polgármester irányítása alatt döcögött a
kurinci tó felé, szállt a nóta szerte
a városon. S egy-egy dal elsuhanó
foszlánya erejéig a Gitáros Sokk
kíséretében mindenki „boldogvirágosat” álmodott.
jdj, fotó: gecse
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Tombol a nyár – fesztiválok, nyári táborok, falunapok

Mire e lapszám megjelenik, a vakációjukat töltő diákok és pedagógusok már túl vannak a nyári szünidő felén, ahogy sokan éltek már a nyári szabadság adta lehetőségekkel, s ki-ki ideje, pénztárcája és ízlése szerint egyedül, barátokkal vagy családi társaságban kipihente már az eltelt időszak
fáradalmait, míg sokan mások a szabadságot arra használták fel, hogy a hónapok-évek óta rájuk váró háztartási munkákat elvégezzék.
Nyári rendezvényekből sincs hiány, Rimaszombatban és környékén is számtalan tábor, fesztivál zajlott-zajlik a két hónap alatt, alig van olyan település, ahol ne rendezték volna meg a falu napját, amelyeken sztárok egész sora szórakoztatta az ünneplő közönséget.
A nyári rendezvények közül válogattunk. 								Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív

Július 11 . és 15. között, mint minden évben, a Csemadok Rimaszombati
Alapszervezete az idén is megszervezte a Fonóka kézműves tábort.

A régió számos településén már túl vannak az idei falunapon, Nemesradnóton Kis Grófó, Rigó János és az AK 26 szórakoztatta a közönséget.

A Hot Art 2016 keretén belül július
folyamán fellépett a Fekete Sas
alkalmi színpadán a Mucha kvartett,
a ZkuFraVon Színház – Andrej Šoltés
és Martin Meľo Grimm-meséket
hozott magával, míg Juhász Zsuzsa
selyemfestő és Stancz Aliz gyöngyékszer-készítő nemcsak a legújabb
munkáit hozta el a Ganevia Galériába, hanem alkalmi tanfolyamon meg
is mutatta a szép számú érdeklődőnek, hogyan készülnek az általuk
tervezett műalkotások. Az idén sem
maradhatott el a westernnap, a Városkertben hamisítatlan vadnyugati
hangulat várta a családokat.

Új kiállítást nyitott a Gömör-Kishonti Múzeum is, amely a kender termesztésének és felhasználásának fortélyait mutatja be. A tárlat október 28-ig
tekinthető meg. A hónap műtárgya Kossuth Lajos sétapálcája.

Gömöri Hírlap

„Nagyon szeretem a szülővárosomat”
– beszélgetés Ilma Rakusával

Nagyapja bár szülők nélkül, árvaházban nőtt fel, a rimaszombati konzervgyár igazgatója lett,
s lánya, Ilma itt kerül kapcsolatba későbbi férjével. Itt születik
lányuk is, aki a keresztségben
szintén az Ilma nevet kapja. Egyéves, amikor a szüleivel elhagyják Gömört, s Budapest, Ljubljana és Trieszt érintésével végül
Svájcban telepedik le, bár egész
Közép-Európát az otthonának
tartja. Édesanyja két éve hunyt
el 96 éves korában, s ahogy
mondja, vele mindig magyarul
beszélgettek. Az idén hetvenéves
írót, költőt, műfordítót, Rimaszombat egyik leghíresebb szülöttjét szülővárosában 2016-ban
többen is Városdíjra jelölték.
Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg a
Magvető Kiadó gondozásában (a
Magvető adta ki 2011-ben magyarul a Rengeteg tenger címet viselő
életrajzi regényét is) a Love after
love című verseskötete is, amelyet
a kötethez írt utószavában Nádas
Péter nagy realista műnek nevez.
Ilma Rakusával közvetlenül a budapesti könyvbemutató előtt találkoztunk.
Egyéves volt, amikor a szüleivel
elhagyta Rimaszombatot. Milyen emlékek fűzik ehhez a városhoz?
Nagyapám volt a konzervgyár
igazgatója, s én is ott születtem a
konzervgyár épületében. Amikor
évtizedekkel később meglátogattam a szülővárosomat, még a szobát is megtaláltam, ahol születtem.
Az orvos, aki a világra hozott,
felemelt, s odasúgta anyámnak:
íme, itt van a kis Ilmi. Így lettem
én a harmadik Ilma a családban.
De van egy öcsém is, aki viszont
már Triesztben született, orvos, s
ő is beszél magyarul. Visszatérve Rimaszombathoz, édesanyám
imádta a várost, egyedüli gyerekként gyönyörű gyerekkora volt,
oda járt gimnáziumba, s haláláig

nagyon sokat mesélt Rimaszombatról, a barátairól, a gyerek- és
kamaszkori élményeiről. A család
jól élt, hisz az apja a konzervgyár
igazgatójaként megengedhette magának, hogy személyzetet tartson,
így volt kocsisuk, szakácsnőjük
és szobalányuk is. Sajnos, nekem
konkrét élményeim már nincsenek
az akkori várossal kapcsolatban, de
édesanyámnak annál több volt, ráadásul rendszeresen fényképezett
is, így még engem is megörökített
a főtéri patika előtt. Amikor néha
előkeresem ezeket a képeket, magamnak is felrémlik egy-egy pillanat, s a város akkori hangulata,
habár a valóságban tényleg nem
emlékezhetek rá.

a mai napig létezik, ugyanis én a
nyelvekben élek, s nem akarok
tudomást venni a határokról. Épp
a Lettre Internationale századik,
s egyben utolsó számában jelent
meg A határ arcai című esszém,
amelyben szintén arra figyelmeztetek, hogy Európa rossz irányba
megy, s ismét szögesdrótokkal
veszi körül magát az idegenek
áradatával szembeni védekezésül.
Az elrettentéssel viszont a problémák nem oldódnak meg, ezért
sürgősen más megoldások után
kellene néznünk, olyanok után,
amelyek a befogadásról, s nem az
elrettentésről szólnak, különben arcát veszti Európa.

S mikor jutott el ismét Rimaszombatba?
Igen későn, csak 2004-ben, amit a
Rengeteg tenger című önéletrajzi
kötetemben meg is örökítek. Bár
végigjártam szinte egész Európát,
sőt a világ számos más földrészét
is, szülővárosomba csak egy irodalmi turné keretében jutottam el,
amely során Rimaszombat mellett
Pozsonyban és Kassán olvastam
fel a műveimből. De édesanyám
sajnos nem tarthatott velem. A pár
nap mindenesetre meseszerűre sikeredett. Volt egy szlovák idegenvezetőm, Boris Mattoš, akinek a
segítségével végigjártuk a várost,
s eljutottam a konzervgyárba is.
A Matej Hrebenda Könyvtárban
volt egy író-olvasótalálkozó, amelyen Milana Jutková olvasott fel
szlovákul a Sziget című kisregényemből, amely a Kalligram gondozásában akkoriban jelent meg
szlovákul. Egy évvel később ismét
eljutottam a szülővárosomba, az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem találkozójára, mégpedig Esterházy Péter társaságában.

Ha már a migránskérdésnél tartunk, Európa két részre oszlik a
jelenlegi helyzet megítélésében.
Van, akik szerint főleg politikai
és gazdasági menekültekről van
szó, míg mások szerint egyfajta
újkori honfoglalás zajlik.
Ezt én egyáltalán nem így látom,
szerintem egyáltalán nem iszlám
honfoglalásról van szó. Sajnos,
Szíriában véres polgárháború zajlik, de Afganisztánban és Irakban
is nagyon rossz a helyzet. S hogy
idáig jutottunk, ebben nagyon komoly szerepe volt a Nyugatnak
és az amerikaiaknak is. Angela
Merkel viszont hibát követett el,
amikor széttárta a karjait, s bejelentette, hogy minden menekültet
szívesen látnak. Mégis azt hiszem,
hogy nincs más lehetőségünk, mint
befogadni a menekülteket. Az egy
másik kérdés, hogy mennyire sikerült integrálni az elmúlt évtizedekben érkezett menekülteket, s dacára annak, hogy ezek a fiatalok már
itt születtek, Brüsszelben, Amszterdamban vagy Párizsban, nem
integrálódtak, s ma sokan érezhetik
úgy, hogy kirekesztettek lettek.

„Volt egyszer egy Közép-Európa”, Mészöly Miklós ismerte, és
ismeri Ilma Rakusa is – áll az
életrajzi kötete fülszövegében.
De milyen is volt ez a Közép-Európa, s mennyire létezik, ha létezik még egyáltalán?
Nagyon nehéz erre válaszolni, ha
lehetséges egyáltalán („A válasz
ott van Ilma Rakusa minden egyes
művében” – szól bele a beszélgetésünkbe Karádi Éva, a Lettre Internationale szerkesztője). Konrád
György például még a vasfüggöny
létezése idején próbálta megfogalmazni, mi is az a közép-európai szellemiség. Biztos, hogy
nagyrészt utópia, de számomra

Kitűnően
beszél
magyarul,
ahogy számos más nyelven is.
Édesanyja magyar, hadd kérdezzem meg, hogy milyen nyelven
álmodik? Kérdezem ezt a most
megjelent, kétnyelvű (német és
angol) verseskötete kapcsán is.
Németül. Ötéves korom óta Svájcban élek, s a német nyelvben nőttem fel. Ami viszont a Love after
love kötetemet illeti, maga a szerelmi történet, amelyet feldolgoztam benne, volt kétnyelvű, mivel
egy angol férfival zajlott. De mivel
utazó szerelemről volt szó, eleve
kudarcra ítéltetett. Lefordították a
kötetet angolra is, amelyben eredetileg a német nyelvű szövegek
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angolul, az angol szövegek pedig
németül jelentek volna meg, de
egyáltalán nem működött. Így maradt az angol, amelyben az eredeti
angol szövegek kurzívval lettek
jelölve.
Mint mondta, németül ír, a verseskötetét Kiss Noémi fordította
magyarra. De Ön is sokat fordít
magyarról németre.
Nem lehet könnyű olyan szerzőt
fordítani, aki maga is beszéli az
adott nyelvet, de úgy érzem, hogy
Kiss Noémi remekül megoldotta a
feladatot. Ami a fordításokat illeti,
minden fordítás egyúttal feltámadás is, hiszen az adott szöveg újjászületik ezáltal. Nagyon szerencsés
ember vagyok, hiszen olyan óriásokat fordíthattam, mint Csehov,
Marguerite Duras, Danilo Kiš vagy
Nádas Péter.
Az idei Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége Szlovákia volt,
s erre az alkalomra több tucat
szlovák kötet jelent meg magyarul. Hadd idézzem viszont Kiss
Gy. Csaba művelődéstörténészt,
aki azt mondja egyik minapi interjújában, hogy bár már 25 év
eltelt a rendszerváltozás óta, s
megnyíltak a fizikai határok, a
szellemi határok viszont a mai
napig megmaradtak, s egy átlag
szlovák nem nagyon kíváncsi a
szomszédjai kultúrájára, de így
vannak ezzel a többiek is.
Nagyon fontosnak tartom a mostanihoz hasonló találkozásokat, s
különösen örültem, hogy Szlovákia bemutatkozhatott Budapesten.
Kultúrnemzetek vagyunk, s a kultúra az, amelyik leginkább ös�szeköthet bennünket. A gazdasági
helyzet viszont arra kényszeríti,
főleg a fiatalokat, hogy Nyugat felé
nézzenek, hisz ott találhatnak megélhetést maguknak, így a nyugati
kultúrával sokkal hamarább megismerkednek, mint azon népekéivel,
amelyek körülveszik őket. Ahhoz
viszont, hogy megbecsüljük, előbb
meg is kell ismernünk egymást.
Amíg a Kelet mindig Nyugat felé
orientálódott, a nyugatiakat soha
nem érdekelte Kelet, s azt is mondhatnám, hogy jómagam üde kivétel
vagyok, igaz, én innen származtam
el, s minden idegszálam ideköt.
Több mint tíz éve járt utoljára a
szülővárosában.
Bizony, már rég volt, s jó lenne
ismét eljutni Rimaszombatba. Remélem is, hogy legközelebb már
ott találkozunk.
Juhász Dósa János
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Imrecze Attila:

Tanulni, fejlődni, összefogni, szívvel és lélekkel gazdálkodni

Gyermekként
sokan álmodnak
arról, hogy tűzoltók, rendőrök,
netán
gazdálkodók lesznek.
Aztán az évek
másképp alakítják az életüket,
és inkább a kecsegtetőbb lehetőségeket választják. Ám vannak páran, akik tényleg hűek álmaikhoz:
itthon maradnak, ráadásul sikeresen is érvényesülnek. A rimaszombati születésű, de Velkenyén
gazdálkodó Imrecze Attila e téren
a követendő példa.
Hogyan kerültél kapcsolatba a
gazdálkodással és miért választottad ezt a pályát?
Ez úgy kezdődött, hogy hamarabb
vezettem traktort, mint ahogy járni
tudtam volna. Már gyermekkoromtól azt terveztem: ha felnövök, lesz
egy saját gazdaságom, állatokkal,
egy kis földdel és persze egy zöld
traktorral. Sokat köszönhetek a
nagyszüleimnek, mert szerintem
tőlük örököltem a gazdálkodás
iránti érdeklődést, ugyanis mind a
két ágon főleg a mezőgazdaságban

dolgoztak. Alapiskolás koromban a
nyári szünidőket Velkenyén töltöttem, ahol részt vettem az aratásban,
a tehéncsorda kihajtásában és még
sok más állatokkal, illetve földműveléssel kapcsolatos tevékenységben. A rimaszombati gimnáziumi
éveim után nem volt kérdéses, hogy
mezőgazdasági főiskolára jelentkezem. A gyöngyösi Károly Róbert
Főiskolára nyertem felvételt, ahol
elvégeztem a mezőgazdasági mérnöki szakot, majd levelezős képzésen folytattam a tanulmányaimat,
ökológiai szakképzésen. A főiskolai
éveket követően saját vállalkozást
indítottam AgroFarm Imrecze néven. Főleg mezőgazdasági bérmunkával és húsmarha tenyésztéssel
foglalkozom, valamint szántóföldi
kultúrákkal is.
Helyileg hol gazdálkodsz, hány
hektáron és mit termelsz?
Velkenyén tevékenykedem, amely
egy kis falu, közel a magyar határhoz a Rimaszombati járásban. Jelenleg 80 hektáron gazdálkodom,
amelyből 56 hektár szántóföld és 24
hektár legelő. A szántóföldön az őszi
búza tesz ki jelentősebb területet, de
mellette szóját és külföldi cégeknek

vetőmagot is termesztek.

Milyennek látod a rimaszombati
régió mezőgazdasági adottságait?
A régió adottságai elég jók itt Kárpát-medencében: megfelelő minőségűek a termőterületek, dús rétjeink
vannak, és a szántóföldre sem lehet
panasz. Ahogy az ember gondozza,
úgy hálálja meg a föld is terméssel.
Melyek a legkeresettebb termények a térségünkben és hol kerülnek értékesítésre?
Természetesen a búza a legkeresettebb, főleg a malomipar számára,
de egyre több helyen termelnek már
szóját is. Emellett jelentős mértékben termesztenek kukoricát, napraforgót és repcét is. A gazdák ott értékesítik a terményeiket, ahol többet
kap értük, amely függ a mindenkori
minőségtől, illetve a szerződő felektől is. Én úgy látom, hogy Szlovákiában a minőséget nem igazán
akarják megfizetni, ezért a prémium
osztályú termések külföldön kerülnek értékesítésre.
A Rimaszombati járásban 1989
előtt ezreket tartottak el a termelőszövetkezetek és kisebb gaz-

Kresnye András:

dálkodások, azonban a rendszerváltás óta jelentősen átalakult a
szektor. A régióban évtizedek óta
hatalmas a munkanélküliség és
kevesen is gazdálkodnak. Szerinted hogyan lehetne újra felvirágoztatni a helyi mezőgazdaságot?
Összefogassál annyi lehetőségünk
lenne és sokra vihetnénk. Ám az
idősebb gazdák, akik nagy befolyással bírnak helyi szinten, nem
mernek előre lépni, pedig haladni
kellene a korral. Én úgy látom, hogy
az idősebb generáció utódjait már
nem érdekli a mezőgazdaság, így ha
az öregebbek felhagynak a gazdálkodással, sajnos a gazdaságaikat a
multik fogják felvásárolni. Azok pedig nem veszik annyira figyelembe a
régió helyzetét. Emellett sajnos nehéz munkát találni a mezőgazdaságban. Ahogy csak lehetett, mindent
automatizáltak, az állattenyésztés
mélyponton van, a régi szövetkezeti
épületek pedig romokban és nehéz
lenne azokat újjáépíteni. Ugyanakkor reménykedem, hogy hozzám hasonlóan egyre többen lesznek, akik
szívvel és lélekkel fognak a jövőben
gazdálkodni, ahogy a nagyszüleink
tették.
Hangácsi István

Már nem csak csuklóján a fényképezőgép

Csuklóján még egy fényképezőgép
– de már nem sokáig. Kinőtte, s
már mutatja is, a mostani tetkót
mire fogja lecserélni. Kresnye
András június végén nyitotta meg
első önálló kiállítását Rimaszombatban, amely augusztus végéig
tekinthető meg a Városháza galériájában. Tájak, hattyúk, szirmait
vesztő pipacs, vízben ázó villanykörte, makrofotók és portrék sorakoznak szinte tetszőleges sorrendben.
„Kresnye András egy rendkívül figyelmes fiatalember, valószínűleg
ez is közrejátszott annak idején a
választásában, s nem véletlenül
választotta a fényképezőgépet.
Az általa elkapott pillanatok mintegy
lenyomatként megőrzik számunkra
a szinte megőrizhetetlent, s a laikus

néző lelkében érzések egész skáláját vonultatja fel. Képein átragyog
a harmónia, az érzékeny nosztalgia,
a mindennapok csendes örömei,
amelyek a képeinek köszönhetően
örömtelikké, ünnepiekké válnak” –
mondta a kiállítás megnyitóján Marta Hlušíková írónő. Láss, ne csak
nézz! – bár nagy valószínűséggel
mindegyik művészet kiindulópontja
ez a tömören megfogalmazott tétel,
különösen érvényes ez a fotózásra,
amely az egyik legifjabb művészeti
ág, s amely a mai okostelefonok világában a legközkedveltebb is. Egy
szelfi, egy kattintás – s bizony mindenki művésznek hiszi magát. Holott, ahogy Kresnye András is mondja, egy-egy jó képért bizony meg
kell küzdeni, sokszor órákat, esetleg
napokig is lesben kell állni, s nem
egyszer a szerencsére is szükség
van, hogy az ember jókor legyen,
jó helyen és ráadásul vele legyen a
fényképezőgépe is. Az utómunkálatokról nem is beszélve.
„Tizenéves voltam, amikor annyira
megtetszett egy táj, hogy azt okvetlenül meg akartam örökíteni. Mivel
akkor már volt mobiltelefon is, ez sikerült is, de nem volt az igazi” – emlékszik vissza a kezdetekre Bangyó,
aki természetesen fényképezőgépet

kért a szüleitől karácsonyra. S kapott is. Innen indult a történet, amely
ma már több kiállítással és rendszeres megrendelésekkel folytatódott.
Mivel fényképészeti iskola tájainkon nem nagyon akadt, s ráadásul a
fodrászat is érdekelte, az alapiskola
befejezése után a Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) fodrász
szakára jelentkezett, amelyet a napokban fejezett be sikeresen. „S
bár látszólag a két szakma távol áll
egymástól, egy jó fodrász mindig jól
jön egy kép beállításakor” – mondja
mosolyogva Bangyó, hisz tájképek
mellett elsősorban portrékat készít.
Az egyik közösségi portálon gyűjti
egybe a legjobb fotóit, nem utolsósorban azzal a céllal, hogy felfigyeljenek rá. S érdeklődőkből nincs is
hiány, szinte naponta jönnek érdeklődők, van, akik családi képeket szeretnének egy-egy fontosabb családi
esemény kapcsán, s egyre több esküvőre is őt kérik fotósnak.
Tavaly a Gömöri Fotóklub rimaszombati galériájában a balogfalai
Mihályi Szabolccsal és a füleki
Micsuda Andrással kérték fel egy
különleges kiállítás létrehozására,
amely a Nők a tájban címet viselte.
Kresnye András egyik unokatestvérét, Jennyt kérte fel modellnek,

míg a másik két fotós több nővel is
dolgozott. A kiállítás Rimaszombat
mellett látható volt Balogfalán, Füleken, Várgedében és Nagybalogon
is, s remek lehetőséget teremtett a
három fotós régiós bemutatkozására.
Marta Hlušíková kezdeményezésére
az idén a Felfedezzük a tehetségeinket sorozatban két másik iskolatársával, Matej Kováčcsal és Hrinko
Mariannal együtt szintén kiállított
a Matej Hrebenda Könyvtárban, de
mint mondja – ez egy alkalmi tárlat
volt, amelyre nem nagyon volt ideje
felkészülni, hisz már a szakvizsgájára készült.
A szakvizsga sikerült, s bár többen
javasolták, hogy legalább az érettségit érdemes volna megpróbálnia,
Bangyó már inkább a nagybetűs
életre készül. Jó lenne mind a két
szakmát gyakorolni – morfondírozik mostanában, s ha az álmait sikerül megvalósítania, akkor talán
legközelebb egy fodrászműhellyel
egybekötött fotóstúdióban találkozunk majd, ahol előbb előkészíti
a modelleket a fotózásra. De nyomatékosan hozzáteszi, az üzletet
és a művészetet szigorúan el akarja
választani egymástól, s jó lenne, ha
idővel ez utóbbiból is meg lehetne
élni. 		
jdj, fotó: gecse

Gömöri Hírlap

Jubileumi orvostalálkozó
lesz Prágában

A Csehországi Magyar Orvosok Társulata november 11-12-én Prágában
megrendezi a 10. orvostalálkozóját, amelyre szeretettel várnak minden
érdeklődőt, beleértve a Károly Egyetemen végzett, volt felvidéki medikusokat, valamint az egészségügy bármely területén dolgozó szakembereket is.
A részletes program szervezéséhez, illetve a szállás biztosítása érdekében kérik mielőbbi előzetes jelentkezésüket az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/1aOChxVxk8b4CX8FJAYykigEm4z4L7zbrXQSTi3kc8XU/viewform?c=0&w=1
A végleges és részletes programot minden kedves jelentkezőnek október folyamán e-mailen elküldik.
Bővebb infó: maria.dedinova@seznam.cz, tel. 00420/724 086 566

Augusztus 5-6.:
Rimaszombatban rendezik
az FLB döntőjét

Hot Art 2016
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Filmvetítésekkel és koncertekkel folytatódik a Hot Art 2016 is, augusztus 3. és 6. között a Fő téren három új cseh és szlovák filmmel
(Kobrák és siklók, Wilsonov, Elveszve Münchenben és Eva Nová) várja a mozirajongókat az utazó filmfesztivál, augusztus 15-én az Alma
zenekar koncertjére kerül sor, amelyre elsősorban a gyerekeket várják,
augusztus 19-én a Korben Dallas rockbanda ad koncertet, akiknek az
előzenekara a Zuzka Mikulcová Band lesz. Igazi sztárparádét ígérnek
a szervezők augusztus végére, ugyanis 26-án, a szlovák színjátszás
egyik legnagyobb alakja Milan Lasica és a dzsesszzenész Peter Lipa
látogatnak el Rimaszombatba a Lasica Lipát énekel című műsorukkal.
Jegyek az összes eseményre elővételben a Városi Művelődési Központban illetve a Turisztikai Információs Központban, illetve a rendezvények előtt a helyszínen kaphatók.

Tizenkét csapat részvételével 2016-ban Rimaszombatban a futballstadionban
rendezik a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság döntőjét, amely augusztus 5-én,
pénteken 16.00 órakor kezdődik, s másnap egész nap zajlanak a mérkőzések.
Régiónkat az újbásti (képünkön) és a füleki együttes képviseli..

Palóc Napok és Várlak
Fesztivál Füleken

Füleken egész augusztus a város első írásos említése 770. évfordulója jegyében zajlik, s augusztus 12. és 15. között koncertek és rendezvények
egész sorával ünnepelnek.
Augusztus 12-én, pénteken fellép
Demjén Ferenc, másnap Keresztes Ildikó és a Peter Cmorík Band augusztus 13-án, vasárnap a Republic koncertje zárja a háromnapos ünnepséget.
De ezzel még nincs vége a füleki ünneplésnek, augusztus 20-án a Várlak
Fesztivál keretén belül a Via Nova
helyi alapszervezete szervezésében
emlékeznek Szent Istvánra és az államalapításra. A fesztivált a Ramses nyitja,
őket Nagy Feró és a Beatrice követi, de
bemutatkoznak a helyiek, így a Musí
byt, a FunkastiK és Benko Fruzsina, s
az eseményt záró sztárvendég a Besh O
Drom együttes lesz.
A nap során lesznek gyerekprogramok,
kézműves foglalkozások, vásár, íjászat,
s a nap ünnepi tűzijátékkal zárul.

Hirdetés:

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Diagnosztikai Központ
és a Rimaszombati Kórház munkatársainak, élükön A. Rakayné
doktornőnek a különleges emberi hozzáállásért, amelyet 99 éves
nagymamánk, M. Gáboríková kivizsgálásán tanúsítottak.
Mindkét intézmény munkatársainak további igényes munkájukhoz
sok erőt és pozitív energiát kívánunk! Matyinkó család.
GH-34/16

Köszönetnyilvánítás...

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Ing. Lajka
Istvánt 2016 július 14-én elkísérték utolsó útjára.
Hálás szívvel köszönjük a rimaszombati onkológiai és belgyógyászati osztály összes dolgozójának,
MUDr. Pálkovácsnénak, MUDr. Popálenának, valamint a kedves nővérkéknek. Köszönjük lelkiismeretes és áldozatos munkájukat.
A gyászoló család.
GH-35/16
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Mivel megkapta a kért plusztámogatást a képviselő-testülettől
az MŠK futballklub, a 2016/2017es idényre is a II. ligába nevezett be a csapat. A klub vezetői
kiemelten fontosnak tartják az
utánpótlással való foglalkozást, s
az ifjúsági csapatok felkarolását,
hiszen ők jelentik a klub jövőjét.
A felkészülést az idei évadra június 20-án kezdték el, s a csapat még
mindig nem végleges, bár a játékosok zömét már leszerződtették,
még mindig várható egy-két válto-

hu.rimavskasobota.sk

Kassaiak ellen kezd az MŠK

zás a keretben. Idén nem nevezett
be a klub a Szlovák Kupába sem,
helyette többnyire környékbeli
csapatokkal csaptak össze a felkészülési időszakban, így játszottak a
kálnóiakkal, a besztercebányaiakkal, a losonciakkal, a fülekiekkel,
a tiszolciakkal, a zólyomiakkal, s
részt vettek a feledi focitornán is,
ahogy az idei nyáron sem maradhatott el a felkészülési mérkőzés a
DVTK csapatával.
Nem oldódott még meg a vezetőedző személye sem, a kiszemelt

Libor Fašiang ugyanis visszalépett,
de ahogy Miroslav Bitala, a klub
ügyvezetője tájékoztatta a lapunkat, napi kapcsolatban vannak vele
és a csapat egykori edzőjével, Branislav Mrázzal is, aki tanácsokkal
látja el Domik Attila csapatvezetőt,
Miroslav Kéry másodedzőt és a
vezetőedzői feladatokat papíron ellátó Danyi Lászlót is. Olyan edzőt
szeretnének, akire hosszú távon
számíthatnak, még akkor is, ha a
csapat netán kiesne a III. ligába.
A bajnokságot ugyanis a követke-

ző idényben teljesen átszervezik, s
a jelenlegi két II. ligás csoport helyett csak egy csoport lesz tizenhat
résztvevővel.
A II. liga keleti csoportjában a bajnokság augusztus első hétvégéjén
kezdődik, a rimaszombatiak Kassán kezdenek 7-én, a VSS otthonában, míg az első hazai mérkőzésre
13-án, szombaton kerül sor 17.00
órától a szintén kassai Lokomotíva
ellen, amelyre minden focikedvelőt
nagy szeretettel várnak.

Rimaszombatban tartotta évzáró értekezletét a rimaszombati
székhelyű Területi Labdarúgó
Szövetség (Rimaszombati és
Nagyrőcei járás), amelyen kiértékelték a 2015/2016-os évadot,
s útjára indították az új évadot,
bár számos kérdésre csak a végrehajtó bizottság július 15-én esedékes ülése ad majd választ.
Így arra is, milyen rendszerben
játsszák majd a II. osztály mérkőzéseit, ahová négy csapat nevezett
be. Addig leellenőrzik az I. osztályba benevezett csapatok pályáit is,
ugyanis szigorúan veszik az előírásokat (pálya minősége, öltözők),
s ekkor dől el az is, mikor indul
útjára a laszti az új idényben. Nem
úgy sikerült az előző idény, ahogy
várták – hangzott el az évértékelőn,
a rájátszásban sok volt az üresjárat.
S bár az új idényt még többnyire a
tavalyi játékszabályok szerint bonyolítják le, apróbb változások már
várhatók, így az I. osztály továbbra
is tízcsapatos marad, de az alap-

szakasz után az első nyolc játszik
majd a továbbjutásért, míg a 9. és
a 10. helyezett a II. osztály négy
csapatával küzd a bennmaradásért
ill. feljutásért.
Átadták a 2015/2016-os év legjobbjainak járó trófeákat, az I. osztály legjobb csapata a murányi lett,
amely a II. helyen végzett nagybalogiakkal együtt feljutott az V. ligába (onnan a tornaljaiak kerültek fel
a IV. ligába, míg a sajószentkirályi-

ak estek ki a területi I. osztályba),
míg a harmadik helyen az osgyániak végeztek. Az I. osztály legeredményesebb góllövője Jakub Michal
lett. A II. osztályt a rimajánosiak
nyerték, akik a II. helyen végzett
rimaszécsiekkel együtt felkerülnek
az I. osztályba. A harmadik helyen
a bátkaiak végeztek. Az I. osztály
sportszerűségi versenyét az osgyániak nyerték.
Balajthy Dezső, a Területi Lab-

darúgó Szövetség alelnöke az
országos szövetség pozsonyi konferenciájáról számolt be, amelyen
kiemelt figyelmet fordítottak az
ifjúsági focira, s az a csapat, amelynek nem lesz ifjúsági csapata, nem
kaphat támogatást az országos
szövetség kasszájából. Ehhez kapcsolódott Vladimír Parobek is, aki
a szövetség ifjúsági tevékenységéről számolt be, s hangsúlyozta, ha
nem sikerül az ifjúsági focit felkarolni, akkor lassacskán mindenütt
megszűnnek a felnőtt csapatok is.
Az idén Jolsva adott otthont a diákés a serdülőbajnokság döntőjének,
s mindkét kategóriában a hazaiak
szerezték meg a végső győzelmet,
a diákoknál a felediek, a serdülőknél a sajószentkirályiak ellenében.
Az új idényre a diákok mezőnyébe
15, a serdülőkébe 6 csapat nevezett
be. Nem sikerült igazán az előkészítősök bajnoksága, ahová négy
csapat nevezett be, de csak a felediek és a jolsvaiak indultak el.

Harmadik alkalommal rendezte
meg a rimaszombati Bike&Run
sportklub a Gömöri Triatlont a
kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben, s a felnőttek, a juniorok és
a hobbisportolók mellett az idén
a legkisebbeknek is lehetőséget
biztosított, így az ú. n. miniduatlon keretén belül az alapiskolások, sőt az óvodások is rajthoz
állhattak.
Akik a duatlont választották, azok
kihagyták a megmártózást a kurinci
tóban, rájuk csak a kerékpározás és
a futás várt. Sok, más sportágban
neves versenyző is eljött, hogy ezzel is segítse a felkészülését a kö-

vetkező idényre, így a juniorok között (0,15 km úszás, 8 km kerékpár,
3 km futás) például a rimaszombati
származású, de jelenleg a trencséni Dukla csapatában jégkorongozó
Richard Bořuta győzött 39:40,0
perces idővel, míg a lányoknál az a
meleghegyi Stanislava Sivičeková
bizonyult a legjobbnak 55:53,2 perces idővel, aki egy héttel korábban
bronzérmet szerzett a többpróbázók
országos bajnokságán. Sivičeková
a rimaszombati Fodor Krisztinát
előzte meg. A hobbi triatlonisták
versenyében (0,25 km úszás, 16 km
kerékpár, 3,8 km futás) a miskolci
Kovács Levente győzött, aki a ri-
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Augusztusban elkezdődnek a küzdelmek a focipályákon

Profik is szép számmal indultak a Gömöri Triatlonon

maszombati Vince Istvánt és Berec
Teodort előzte meg. Árvay Károly
a hatodik lett. A hobbi duatlonisták
(16 km kerékpár és 3,8 km futás)
között a losonci Básti Diana bizonyult a legjobbnak, aki két zólyomi
versenyzőt előzött meg. A váltóban
a tornaljai Tempo csapata (Babús
Benjámin, Pavel Palík, Ján Ďurán)
győzött, akik a rimaszombati Hostinský Alapiskola csapatát (Martin
Vyrva, Peter Dulanský, Samuel
Fehér) előzték meg 1:20,45 órás
idővel..
Az összetett versenyt (0,65 km
úszás, 24 km kerékpározás, 7,6
km futás) a besztercebányi Dukla
biatlonistája és szlovák válogatottja, Matej Kazár szerezte meg
l 1:19,00 órás idővel a pozsonyi
Martin Lindák és a kassai Rastislav
Skubeň előtt. Kazár több mint hét
percet vert legfőbb vetélytársára.
A nők mezőnyében a házigazda klub
versenyzője, Stanislava Vavrošeková győzött 2:05,30 órás idővel.
A 40 év fölötti férfiak versenyében
a breznóbányai Pavol Botoš vitte el
a pálmát 1:33,30 órás idővel.
jdj
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Augusztus 06-07.:
Nyolcadszor rendezik
meg a strandröplabdázók tornáját

A kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben augusztus hatodikán
és hetedikén immár nyolcadik
alkalommal rendezi meg a rimaszombati VK Slovan női
röplabdaklub strandröplabda
bajnokságát, amely egyúttal
a szlovák országos bajnokság
egyik fordulója is. A torna augusztus 6-án, szombaton 10.00
órakor kezdődik, a döntőt és a
díjkiosztót másnap rendezik.

