Lesz emlékpark Rimaszombatban
Viharos, érzelmektől sem mentes ülést tartott a Városi Képviselő-testület, amelyen a
szokásos témák (aszfaltozás, Kurinc, kutyamenhely, éjjeli menedékhely) mellett három
év után ismét terítékre került az eredetileg a
Tompa térre tervezett emlékpark.

A javaslat ugyan csak arról rendelkezett, hogy
a Tompa tér helyett a posta mögötti területre
kerül át az emlékpark, amelynek ötletét 2013ban már elfogadták a városatyák, mégis hos�szas vita alakult ki egyes nemzeti érzelmű
képviselők „jóvoltából”, akik elsősorban az
emlékmű által megörökítendő egyes képviselők személyét, míg mások a kiválasztott
korszakot kifogásolták. Az új helyszínre tett
javaslatot végül 11 igen, hat tartózkodás és két
ellenszavazat mellett elfogadták, így, ha minden a szervezők tervei szerint halad, 2018-ra
egy újabb szimbolikus hellyel gazdagodhat
Rimaszombat.
A testületi ülésről bővebben lapunk 2. oldalán
olvashatnak.		
fotó: gecse

Verőfényes napsütésben, bőséges programmal
rendezték meg a XXXIV. Gömör-Kishonti Vásárt. Az idén sem maradhatott el a gyümölcsés zöldségkiállítás, amely pár éve méhekkel
és háziállatokkal, valamint mezőgazdasági
gépekkel is kibővült, az idén is bemutatkoztak
a helyi iskolák és kultúregyesületek csoportjai,

tizenötödik alkalommal rendezték meg a Polgármester kupájáért kiírt női röplabdatornát,
s a vásár alkalmából Rimaszombatban koncertezett Peter Šrámek és a pozsonyi Szlovák
Kamarazenekar.
Képes beszámoló lapunk 4. oldalán
fotó: jdj

Negyedik alkalommal rendezett könnyűzenei fesztivált három rimaszombati vállalkozó,
Auxt Ferenc, Cziprusz Zoltán és Halász Attila
a helyi szabadtéri színpadon, s ismét bizonyították, hogy szükség van a közös együttlétekre,
a nemzeti és regionális öntudat megerősítésére.
Kökény Attila, Deniz, Delhusa Gjon és az est
sztárvendége, Rúzsa Magdi több mint kétezer
embert vonzott a kellemes, éjszakába nyúló
szeptemberi estén.
Képes beszámoló a 4. oldalon
fotó: gecse

Az elmúlt napok
margójára
A nyári turisztikai idény
végérvényesen
befejeződött, az ősz könyörtelenül megérkezett, s a nyári
strandok lakatot tettek az
ajtajukra. Gáláns gesztussal búcsúzott el az idei
nyári szezontól a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet is, amely két utolsó
idei napján napfényes időben, ingyen várta
a fürdőzni vágyókat.
A turizmussal kapcsolatban jutott eszembe a
kormány nemrégiben, a rimaszombati kihelyezett ülésén elfogadott határozata is, amelynek
célja többek között új munkahelyek teremtése
régiónkban. A politikusaink egyrészt rendületlenül hangsúlyozzák a vidéki turizmus fontosságát, amely új munkahelyeket hoz létre,
másrészt ennek épp az ellenkezőjét cselekszik.
A júniusi kormányhatározat egyetlen helyen,
a B/8-as pontban foglalkozik a turizmussal,
amikor is feladatául adja a közlekedési miniszternek, idézem: „felújítani a feledi, a likőri, a
jánosi, a tiszolci, a nyustyai és a várgedei vasútállomásokat, javítani az utazási feltételeket,
a régió turizmusának fejlesztését tartva mindenekelőtt szem előtt. A megvalósítási határidő: 2019. 12. 31.” Ennyi áll a határozatban,
se több, se kevesebb. Bevallom, nem igazán
értem, mit is takar ez az egész, de azt még kevésbé, hogyan lesz ebből a járásban kétezer
munkahely…
De hogy ez még nem minden, arról egyes állami intézmények gondoskodtak az idei szezon alatt is, amikor mindent megtettek azért,
megkeserítsék az üdülőközpont zavartalan
működését. A bürokráciát már megszoktuk, s
tudjuk, mennyit le kell nyelni, míg a termálvíz
engedélyeztetését elintézzük, de az már mégiscsak sok, amikor a helyi köztisztasági szakembereknek nem felel meg még a fogyasztásra alkalmasnak minősített csapvíz se, amelyet
szerintük nyugodtan ihatunk, de fürdőzésre
nem mindig tartják alkalmasnak.

hu.rimavskasobota.sk
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Megszavazták az emlékparkot...
A régi időkre emlékeztető több
mint nyolcórás vita után tettek pontot a városi képviselők
a testület szeptemberi ülésére,
amelyen szó volt a költségvetés
idei második módosításáról, a
hajléktalanszállóról, de a legnagyobb vitát a már három éve
elvileg jóváhagyott, s az eredetileg Tompa térre tervezett emlékpark váltotta ki.
Teljes létszámban jöttek össze a
rimaszombati városatyák, s az ülés
elején vagyonjogi kérdések mellett
a város gazdálkodásával és a költségvetés idei második módosításával foglalkoztak. Miroslav Bielik,
a Gazdasági osztály megbízott
vezetője ismertette az idei eredményeket, s elmondta azt is, hogy
a város tartalékalapjában mintegy
458 ezer € van. A képviselők döntöttek a Mikszáth Kálmán utcában
található szabad terület parkolóhellyé való kialakításáról, ahogy
a költségvetés módosítása során
Štefan Baláž javaslatára tízezer
eurót hagytak jóvá a kultúrház tetőszerkezetének kijavítására, míg
Bán Zoltán a Csemadok alapszervezete számára kért 3 ezer eurós
támogatást. Šimko József polgármester beszámolt a Daxner tér felújításának folytatásáról, valamint
elmondta azt is, hogy az idei kurinci bevételek egy részét a gyerekmedence felújítási munkálataira
fordítják. Meghallgatták Kecskeméty Angélának, a Városi Hivatal
szociális osztálya vezetőjének a
beszámolót a hajléktalan szálló
állapotáról, s mint kiderült, tavaly
kevesebben vették igénybe, mint

az azt megelőző években. Többen
is felrótták a Városi rendőrségnek,
hogy tehetetlen az egyes üzletközpontok előterét ellepő hajléktalanokkal szemben, de mint Berecz
Péter városi parancsnok elmondta,
a szlovák törvények nem teszik
lehetővé, hogy eredményesen felléphessenek a hajléktalanokkal
szemben.
Jó pár éve B. Kovács István gömörológus, a Rimaszombat és Vidéke
Polgári Társulás elnöke gondolt
egy nagyon merészet: emléket
állítani mindazon rimaszombatiaknak, akik ugyan nem kerültek
be a történelemkönyvekbe és a
lexikonokba a teljesítményükkel,
de nélkülük Rimaszombat teljesen
más város lenne. Akik csendben
tették a dolgukat… Három éve az
akkori testület már áldását adta az
emlékparkra, de mivel az nem kapott engedélyt a Tompa térre, így
új helyszínt kellett neki keresni.
Az ötletgazda választása a posta mögötti, jelenleg üres területre
esett, amely szimbolikusan is ös�szeköti az egykori Szombathelyt és
Istvánfalvát.
A tér közepén állna a szimbolikus
rimaszombati polgár és felesége
emlékműve, s ezt vennék körbe
mindazok, akik meghatározták a
polgárosodó Rimaszombat jövőjét. Így ide kerülne Baksay István,
Holéczy Miklós, Kovács László,
Palóczi-Czinke István, Samarjayné Fekete Piroska, Széman Endre,
Szombathy Viktor, Törköly József, valamint a Fábry, a Rábely,
a Tóth és a Wallentínyi családok
emlékműve. Az eredeti terv Me-

locco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész elképzelései alapján
készült, de a terv már rég túllépte
a Rimaszombat és Vidéke hatáskörét, s városi támogatás nélkül
elképzelhetetlen annak megvalósítása” – teszi hozzá B. Kovács, aki
szerint nem kell mindenből nemzeti kérdést csinálni, s bár a felvázolt
korszak tevékeny közreműködői
elsősorban magyarok voltak, de a
neves történész nem zárta ki, hogy
egykoron a folyamatosan bővülő
emlékparkban a XX. század második felének neves személyiségei is
helyet kapnak majd.
Aki azt hitte, hogy az áthelyezési
javaslat simán átmegy majd, az
nagyot tévedett. Bár a magyar képviselők többnyire hallgattak mint a
sír, egyes szlovák és magyar gyökerekkel bőven rendelkező városatyák annál hevesebben támadták
az emlékpark ötletét, s volt olyan
is, aki Auschwitzcal vetette egybe
azt, mondván az emlékpark felállítása egyes kétes múltú személy
bevonásával olyan, mintha német
fasiszta tábornoknak állítanának
emléket az egykori lengyelországi
koncentrációs tábor területén. Ivan
Hazucha, a SMER-SD képviselője ahhoz is ragaszkodott, hogy az
emlékparkban emléket kapó személyeket világítsa át a kulturális
minisztérium, s amennyiben talál
köztük olyat, akinek a személyére
folt esik, azt töröljék a listáról. Jozef Tóth képviselő szerint, ha hangsúlyozottan magyar emlékparkról
szólna az előterjesztett javaslat,
semmi kifogása nem lenne ellene,
de mivel Rimaszombat egykori je-

leseiről van szó, nem tudja támogatni azt, sőt azt sem értette, hogy
az emlékpark ötletgazdája miért
azt a korszakot emelte ki, amely
szerinte a legvadabb elmagyarosítás korszaka volt a szlovák történelemben. A több mint egyórás vita
után a képviselők 11 igen szavazattal, két nem és hat tartózkodó
szavazat mellett végül is jóváhagyták az emlékpark új helyszínét. B.
Kovács István szerint most újra
kell terveztetni a projektdokumentációt, s ha minden a tervek szerint
halad, akkor 2018-ban akár el is
készülhet az emlékpark.
Az ülésen szóba került a Tompa tér
sorsa is, s mint Eva Muráriková, a
Városfejlesztési osztály vezetője
elmondta, eddig 23 állásfoglaláson vannak túl, s még hiányzik a
Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal végső jóváhagyása. „Jövőre
lesz Tompa Mihály születésének
200. évfordulója, jó lenne, ha azt
az ünnepélyes áthelyezéssel nyithatnánk végre meg” – mondta nem
túl optimistán B. Kovács István,
aki szerint már az is nagy eredmény, hogy végre sikerül a teret az
eredeti állapotába helyezni. S hogy
mi lesz a Petőfi szoborral? „Az
idők végeztéig nem maradhat a
jelenlegi helyén, három helyszín is
van, amit el tudnék képzelni, így a
Múzsák Háza melletti teret, a posta
másik, a református templom előtti
oldalát, ahogy a Városi Művelődési Központ melletti körforgalmat
is” – sorolja a lehetséges helyszíneket B. Kovács, de mint mondja,
erről többségi döntést kell hozni.
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Végre megvan az első győzelem, méghozzá idegenben
Két idegenbeli mérkőzéssel folytatta bajnoki szereplését a rimaszombati MŠK csapata, s ami
nem sikerült az ősz folyamán
odahaza, sikerült idegenben, s
bár Iglón még kikapott, Héthárson (Lipany) megszerezte első
győzelmét, így elkerült az utolsó
helyről.
Iglón a hazaiak már a 4. percben
megszerezték a vezetést Vilkovský
révén, amire a 19. percben Janco
még válaszolt, de a 32. percben
Čekovský tizenegyesből ismét a
hazaiakat juttatta vezetéshez. A
mérkőzés végeredményét Boroš
állította be a 76. percben, kialakítva a 3:1-es végeredményt.
Héthárson (Lipany) végre megtört
Danyi László védenceinek nyeretlenségi sorozata, a batyiak egy öngóllal már a 14. percben megszerezték a vezetést a mérkőzés előtt a
táblázaton egy hellyel előttük álló

háthársiak ellen, majd a második
félidőben a csereként beállt Kuridze biztosította be a rimaszombatiak első győzelmét.
A rimaszombatiak a következő két
mérkőzésüket idehaza rendezik,
előbb az első kör utolsó fordulójában a liptószentmiklósiakat fogadják október elsején 15.00 órától,
míg egy héttel később a kassai
VSS csapatát fogadják.

FK Spišská Nová Ves – MŠK
Rimavská Sobota 3:1 (2:1)

310 néző, vezette: Perašín,
sárga lap: Blaško (Lipany)

g: 4. Vilkovský, 32. Čekovský (tizenegyesből), 76. Boroš–19. Janco.
300 néző, vezette: Libiak néző,
sárga lap: Baranyi, Sirko–Petrusz,
Gnyp.
Az MŠK összeállítása: Prošovský–Vasilko (87. Miklovics), Gnyp,
Petrusz, Morháč–Trabalík, Lačarak (64. Husaník), Petrán, Vargic,
Janco–Kuridze (77. Püšpöky).
További eredmények: Zólyom–
Lokomotíva Kassa 2:1 (1:1),
Eneszke–Liptószentmiklós
0:2
(0:1), Bártfa–Lipany 1:0 (0:0),
Poprád–VSS Kassa 0:0

Az MŠK összeállítása: Prošovský–Vasilko, Petrusz (87. Gnyp),
Morháč–Trabalík, Petrán, Vargic
(79. Lačarak), Janco, Szpaszojevics–Husanik, Püšpöky (46. Kuridze).
További eredmények: Lokomotíva Kassa–Poprád 1:1 (1:1),
Bártfa–Zólyom 2:1 (1:0), Liptószentmiklós–Igló 2:1 (1:1), VSS
Kassa–Eneszke 2:0 (2:0).
A táblázat állása:

ŠK Odeva Lipany – MŠK
Rimavská Sobota 0:2 (0:1)
g.: 14. Popovec (öngól), 69. Kuridze

jdj, fotó: FK SNV
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Helyi értékekről
és pályázati lehetőségekről
A Szövetség a Közös Célokért
társulás Civil Információs Napot
tartott, amelynek első részében
felvidéki és helyi értékekről esett
szó, míg a nap második felében
a régió civil szervezeteit is érintő pályázati lehetőségekről számoltak be. Az információs nap
szünetében a résztvevők megtekinthették a szabatkai huszáremlékmű történetét bemutató
tárlatot.
Minden nép annyit ér, amennyi
értéket saját magából ki tud termelni – írta valahol Márton Áron
püspök, s nem biztos, hogy csak
az elit művészet jelenthet értéket,
komoly értékkel bírhat egy helyi
jelentőségű, a lokálpatriotizmust,
közösségtudatot is erősítő rendezvény, akár egy kürtőskalács-készítő fesztivál, de egy mesemondó is.
A magyar kormány 2012-ben fogadta el a hungarikumokról szóló
törvényt, amelyet később kibővített, s ma már Felvidéken is létrejött a helyi értékeket felgyűjteni és
bejegyeztetni hivatott értéktár. Ennek működtetését a Gazda Polgári
Társulás szerezte meg, amely ös�szefogva a felvidéki magyar művelődési szervezetekkel folyamatosan várja a bejelentést egyes helyi
értékekről, de a kistérségi, esetleg
falusi helyi értéktárak megalakulását is. A rimaszombati összejövetelen hangzott el, hogy október
elsején tervezik a balogvölgyi
kistérségi értéktár megalakítását,
mégpedig egy hagyományteremtőnek szánt rendezvény, Túrós Men�nyország Fesztivál keretén belül.
S hogy mi a túrós mennyország –
egy rendkívül finom, házi készítésű sütemény, amelyet a résztvevők
meg is kóstolhattak.
A konferencián Imre Károly magyarországi szakember szólt a

Tiszaújvárosi
nyugdíjasok jártak Batyiban

hungarikumok
jelentőségéről,
Bács-Kiskun Megyében például
már könyvbe gyűjtötték a helyi
értékeket, amelyben a különleges
tyúkóltól kezdve a gasztronómiai értékeken át egy-egy kivételes
művészi és sportteljesítményig
sok minden belefért. Imre Károly
speciális helyi ajándékot is kapott
a vendéglátóitól, mégpedig Ádám
Zita és Ferencz Anna alap- és középiskolák számára készült munkáltató értékkönyvét, amely Gömört és Észak-Nógrádot mutatja
be, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy bemutassa a régió értékeit a
régió elkövetkező évtizedeit meghatározó generációknak. Auxt Ferenc megyei képviselő szintén egy
helyi példát ajánlott a jelenlévők
figyelmébe, mégpedig a Vály völgyében élő és kertészkedő, immár
73 éves Borbély Lászlót, aki kenyeret süt, s mára már eltűnőben
lévő régi magyar gyümölcsfajtákat
termeszt. Huszár László, a Szlovákiai Magyar Közművelődési
Intézet elnöke elsősorban a Felvidéki Magyar Értéktárat mutatta
be, amely az intézet adatbázisára
és technikai lehetőségeire támaszkodik, s eddig hat értéket javasolt
a MÁÉRT-nak, s máig tizenegy
felvidéki értéket regisztráltak.
Az eddigi eredmények megtalálhatók a www.ertektar.sk és a www.
intezet.sk oldalakon, s az értéktár
alapítói várják az újabb helyi értékek bejelentését.
Az értéktár bemutatása után a
Szabatkán 1943-ban felállított, s
hányatott sorsú huszáremlékmű
évtizedeit megörökítő tárlatot nyitották meg, s ezt követően pályázati lehetőségekről tájékoztatták a
jelenlévő civil szervezetek képviselőit. 		
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Jobb évet zártak
a tavalyinál a mezőgazdászok
Gömör és Kishont számára emlékezet óta a mezőgazdaság húzóágazat volt, s egészen a rendszerváltásig a régió egyik legfontosabb húzóágazata volt, az alacsonyabb végzettségűek is találtak munkát a
szövetkezetekben. Lassan itt az október, a füldek pihenőre térnek.
Tömösváry Györgyöt, a Gömöri Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kamara elnökét arról kérdeztük, milyen is volt az idei termés.
Az idei év terméshozam szempontjából jóval sikeresebb volt, mint a tavalyi évé – tudtuk meg a kamara elnökétől. Bár még a szójabab, napraforgó
és magkukorica egy része még a földeken van, a viszonylag jó időnek
köszönhetően nemcsak mennyiségben, minőségben is átlagon felüli az
idei termés. A régió földjeinek nagy részén búza, árpa, rozs, zab és tritikálé, valamint olajrepce termett, s amíg tavaly 3-4 tonna volt az átlagos
hektárhozam, addig az idén 5 tonna körül. A termés egy része a felvásárló központokba kerül, a többi pedig külföldre – tájékoztatta lapunkat
Tömösváry. Rossz hír viszont, hogy a felvásárlási árak évről-évre esnek vissza, s nagyjából a 10-15 év előtti szintre zuhantak vissza, ugyanis
a világban igen nagy gabonatartalékok halmozódtak fel, s az árakat az
Európai Börze határozza meg, ami számunkra maximálisan előnytelen –
mondta a kamara elnöke.
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A rimaszombati Nyugdíjas Klub
évek óta rendszeres kapcsolatot
ápol a testvérváros, Tiszaújváros
nyugdíjasaival, s több alkalommal is találkoztak már. A napokban a tiszaújvárosi nyugdíjasok
küldöttsége járt Rimaszombatban.
A négytagú küldöttséget fogad-

ta Šimko József polgármester és
Rigó László alpolgármester is, de
a vendégek megismerkedtek a város nevezetességeivel, ellátogattak
Kurincra és Nagytörékre, s a Polgárházban zeneszó mellett ismerkedtek és osztották meg a tapasztalataikat egymással.
Jozef Rajzinger

Új gazdit keresnek
Azt mondják, hogy a kutya az
ember legjobb barátja. Mégis
akadnak emberek, s nem is kevesen, akik a kutyájukat vagy
más házi kedvencüket egy idő
után megunják és kidobják
az utcára. De akadnak persze
olyan ebek is, amelyek elkóborolnak a gazdájuktól, s nem találnak haza.
A kóbor kutyák egyre több gondot okoznak nemcsak Rimaszombatban, de az egyes régióbeli településeken is. S a
községek vezetői
egyre
tehetetlenebbek. Van, ahol
sintért hívnak, s
befogatják az elkóborolt, s a lakókra
veszélyt
jelentő
kutyákat, van, ahol
az elaltatás mellett döntenek, de
végleges megoldást eddig még
sehol sem találtak.
Rimaszombatban a befogott kutyák a Városi rendőrség udvarán
található ketrecekben végzik.
„Öt ketrecben jelenleg is öt kutya található” – mondja érdeklődésünkre Berecz Péter, a Városi rendőrség parancsnoka. Van
köztük farkaskutya, spániel, de
korcs is. „Az idén eddig 47 kutyát hoztak be hozzánk” – mondja
Berecz, „nyolcért az eredeti tulajdonos jelentkezett, négyet elajándékoztunk, egy a losonci, míg 29
a füleki kutyamenhelyre került.
De nemegyszer előfordul, hogy
a ketrecek betelnek, s egyszerűen
nem tudjuk hová tenni a folyamatosan befogott ebeket.
A városnak ugyan van szerződése
a környékbeli menhelyekkel, s a
befogott ebeket odaszállítjuk kutyánként 32 euróért, de előfordul,
hogy azok is telítettek” – mondja
Berecz. „A kutyák sokszor nagyon rossz egészségi állapotban

érkeznek a Városi rendőrségre,
egyeseket megkínozták, megrugdosták, nem etették megfelelően. Sok esetben a Dúsa útról
érkeznek sebesült kutyák, volt,
amelyiknek a szemét szúrták ki,
eltörték a lábát vagy az állkapcsát” – konstatálja szomorúan a
parancsnok. „Ezeket a kutyákat
azonnal elsősegélyben kell részesíteni, s mindennapi gondoskodást igényelnek” – ezt már Irena
Lukačková mondja, aki a kutyák
ellátásában segédkezik. Szerencsére
gyakran érkeznek
érdeklődők is, akik
szeretnének kutyát
örökbe fogadni.
Nem mindenkinek
adják oda azonnal a kiszemelt
kutyát, s megpróbálják kitudakolni, hogy őszinte-e a leendő
ebtulajdonos érdeklődése. „Nem
egyszer kaptunk viszont már fotókat a későbbi tulajdonosoktól”
– teszi hozzá Lukačková, aki a
Munkaügyi Hivatal támogatásával már csak októberig dolgozik
a Városi rendőrségen. Elsejétől
ismét a városi rendőrökre marad
befogott kutyák gondozása, s a
terepmunkájuk mellett ez nem is
annyira egyszerű. „A Városi rendőrség már hosszabb ideje keres
olyan munkatársat, aki a kutyákkal foglalkozna, de az emberek
egyszerűen nem érdeklődnek a
munka iránt” – zárja mondandóját Berecz.
Akik érdeklődnek a befogott és
jelenleg gazdátlan kutyák iránt,
azok azt az OZ BEST FRIENDS
facebookos oldalon megtehetik. De szívesen várják az esetleges adományokat is az OZ
BEST FRIENDS számlájára:
3675613/ 5200.
av
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Szeptember Feszt és Gömör-Kishonti Vásár
Bár 2016 szeptemberében is sorjáztak a rendezvények városunkban és a környékén, a Hot Art 2016 nyári fesztivál is a hajrájához érkezett (következő
számunkban összegezzük az idén látottakat), mégis két olyan rendezvény volt, amelyik kiemelkedett a kínálatból. Az idén sem maradhatott el az immár
harmincnegyedik alkalommal megrendezett Gömör-Kishonti Vásár, s negyedszer szerveztek gömöri vállalkozók és politikusok könnyűzenei fesztivált,
amely több mint kétezer embert vonzott a rimaszombati amfiteátrumba.
A két rendezvény hangulatát idézzük meg Gecse Attila, Kresnye András és Juhász Dósa János fotói segítségével.

A nézők segítségét kérték a szervezők, ki(k) is legyenek a következő könnyűzenei fesztiválok sztárvendégei. A választás a vajdasági származású Rúzsa Magdira
esett, aki Kökény Attila, Deniz és Delhusa Gjon társaságában varázsolta el a nézőket szeptember 14-én.

Egy hamisítatlan őszi vásár nem létezhet vásárfia, kiállítások, kulturális- és sportrendezvények nélkül. Városunkban egyikből sem volt hiány, sőt még az idő
is megemberelte magát, és kellemes kora őszi napsütés várta mindazokat, akik ellátogattak a két nap során Batyiba.

Gömöri Hírlap
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Fehér és indigó Bartusz György képein
Az elmúlt
évek egyik,
ha
nem
a
legfont o s a b b
képzőművészeti tárlatát nyitotta meg
a
Városi
Galéria az elmúlt napokban.
Bartusz György Fehér és indigó
című tárlata október 31-ig lesz látogatható.
Bartusz György a szlovákiai magyar képzőművészet doyen-ja,
szobrász, akcióművész, egyetemi
tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja 1933-ban született Kéménden. 1950-1954 között a prágai Iparművészeti Középiskolában
tanult. 1954-1958 között a prágai
Képzőművészeti Főiskola hallga-

tója volt, ahol J. Wagner és J. Kavan tanították. 1958-1961 között a
Prágai Képzőművészeti Akadémián tanult, itt K. Pokorny és K. Hladik oktatták. 1962-1963 között a
kelet-szlovákiai Vasmű képzőművészeti arculatát tervezte, 19631990 között szabadfoglalkozású
képzőművész. 1967-1971 között,
illetve 1997 óta a Konkretisták
Klubjának tagja. 1967-1989 között a Szlovákiai Képzőművészek
Szövetségének tagja volt. 1973 óta
számítógépes tervezéssel alkot.
1989 óta a Gerulata tagja. 19901997 között a Szlovákiai Magyar
Képzőművészek Szövetségének
tagja volt. 1990-1999 között a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola
Szabad kreativitás műtermét vezette. 1992 óta egyetemi tanár. 1996
óta a Nemzetközi Fényszimpózium tagja. 1999 óta a kassai Műszaki Egyetem szabad-művészeti

tanszékvezetője.
Sokoldalú alkotó, több stíluskorszakot hagyott maga mögött, a radikális eklektika, majd az új szenzibilitás elmélete ragadta magával,
ezt a távolságtartó minimalista
stílust felváltotta a gesztusfestésre, hogy pillanatok alatt be tudja
mutatni festményein, hogy éppen
milyen érzések ragadták magával alkotás közben. Mai műveit
posztmodern alkotásoknak szokás
nevezni, melyeket gesztusfestményeinek sorozatai és Egon Bondy
filozófusról készített egész alakos
szobra reprezentál. Rimaszombatban legutóbb 2000-ben állított ki,
s a Kvázi terek című tárlata máig
a Városi Galéria legfontosabb eseményei közé tartozik.
A ma is aktív alkotó saját maga is
eljött második rimaszombati kiállítására, s mint elmondta, talán meglehetősen paradoxnak tűnik, hogy

A Fundament PT sikeres nyílt napot tartott
Civil szervezetek képviselői és
magánszemélyeken kívül főleg
a középiskolás diákok érdeklődtek a Fundament Polgári Társulás programjai iránt a társulás
nyílt napján.
A diákok betekintést nyertek a
mindennapi munkába, de értékes
és hasznos információkat kaptak
az európai ifjúsági programokról
és a külföldön végzett önkéntes
munkáról. Az érdeklődők kérdéseire a programkoordinátor Mihály
Péter adott kimerítő válaszokat.
A társulás munkáját jelenleg két
önkéntes segíti Magyarországról
és Spanyolországból, akik saját
tapasztalataikat osztották meg
a jelenlévőkkel. A nyílt napon,
amely az önkéntesség hete rendezvénysorozathoz kapcsolódott, a

társulás önkéntesei Szlovákia több
civil szervezetéből érkező külföldi
fiatalt láttak vendégül Rimaszombatban.

viselőinek valamint vállalkozóknak. A társulás ezúton is szeretne
nyilvános köszönetet mondani a
programban való aktív részvételért

egy annyira energikus ember, mint
ő, fehér színt használ, de ez csak
látszólagos ellentmondás, ráadásul
a fehér este, lámpafénynél teljesen
más hatást kelt, mint fényes nappal
(a kiállítás megnyitóján). A rimaszombati tárlaton a fehér mellett az
indigó dominál, amely nagyon izgalmas eszköz, s mára már teljesen
elfeledkeztek róla. Az indigós, havas táj az épp a napokban elhunyt
Csoóri Sándor forgatókönyve
alapján készült Hószakadás című
legendás Kósa film tátrai képeit
juttatta eszembe.
„Bartusz György hatalmas életműve be se férne a Városi Galéria
falai közé” – hangsúlyozta a családias hangulatú megnyitón Gabriela
Garlatyová, de az, amit lát(hat)unk,
izgalmas képet nyújt egy sokoldalú, örökifjú alkotó munkásságáról.
jdj, fotó: gecse

Helembay István

Népem

Népem, népem visszavárlak,
Vándorai a világnak.
A Szent Föld a ti hazátok
Jószerencse itt vár rátok.
Népem, népem visszavárlak,
Igazai a világnak.
Ki hazáját elfeledi
Nem adok én újat neki!
Várlak,
A nagy érdeklődésre való tekintettel a társulás a közeljövőben
több tematikus jellegű nyílt napot
tervez megrendezni civil szervezeteknek, önkormányzatok kép-

a Tompa Mihály Református Gimnázium, valamint a rimaszombati
Magán Szakközépiskola vezetőségének és diákjainak.
mp

Népem, népem haza várlak,
Igazai a világnak.
Fölépül az Úrnak háza
A nagyvilágnak csodájára.
A Szent Föld a ti hazátok
Az áldásom itt vár rátok!

Gangeszi gaviál a Gömör-Kishonti Múzeumban

Októberben A hónap műtárgyául a Gömör-Kishonti Múzeumban a gangeszi gaviált
választották – amely jelenleg
a kihalófélben lévő, veszélyeztetett állatfajok közé tartozik.
A preperált példány október végéig tekinthető meg.
A gangeszi gaviál a krokodilok
rokona, Indiában él; nemének

egyetlen faja. A hinduk gharial-nak
nevezik, szent állatnak tartják, s
Visnu-nak, a vizek teremtőjének és
urának szentelik. A kifejlett példányai elérik a 3,5-4,5 métert is, de
találkoztak már hat méteres egyeddel is. Feje a szemek előtt befűződött; ormánya hosszú, keskeny,
lapos, hegye erősen kiszélesedő.
Lábai gyengén fejlettek. Minthogy
egyetlen biztos esetről sem tudunk,
hogy a gaviál nagyobb emlősöket
és az embert megtámadta volna,
a kevés ártalmatlan krokodil közé
kell sorolnunk, mely csak azzal
okoz némi kárt, hogy a halban

gazdag folyók mellett élő lakosság
táplálékának egy részét pusztítja
el. A gangeszi gaviál tojásokkal
szaporodik, s mintegy 35 cm lehet,
amikor kibújik a tojásból, s nagyjából 18 hónapos korára éri el az egy
méteres hosszúságot.
A gangeszi gaviál életterének
drasztikus elpusztítása miatt mára
a kihalófélben lévő állatok listájára
került, nagyjából 235 példánya él,
s az sem segít a faj fennmaradásában, hogy trófeájáért gyűjtők jelentős összegeket fizetnek.
A Gömör-Kishonti Múzeumban
található példány még az Egye-

sült Protestáns Gimnázium gyűjteményéből származik, amelynek
az igazgatója a múzeum alapítója,
Fábry János volt, aki a gimnázium
biológiai szertárát is megalapította.
A gaviált más iskolai segédeszközökkel egyetemben 80 koronáért
Tóth Jenőtől vásárolták. A gimnázium gyűjteményének egy része
később a Daxner utcai Alapiskola
természettudományi szertárába került, amely 1990-ben más iskolai
segédeszközökkel együtt a múzeumnak ajándékozta – tudtuk meg
a múzeum munkatársától, Gálffy
Mónikától.
jdj
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„Minden gyerek önálló személyiség” –
Beszélgetés Pál Dezső pedagógussal

Pál Dezső a
régió legismertebb magyar
pedagógusai
közé tartozik.
Nyugdíjba vonulása alkalmából beszélgettem el vele
a pedagógiai szakma rejtelmeiről.
Hogyan kezdődött a pedagógiai
pályafutásod?
Tulajdonképpen nem is pedagógus
akartam lenni, hanem mezőgazdász.
A nagybátyám, Pál József mérnök,
akkoriban már jó nevű mezőgazdász
és pedagógus volt Komáromban, ő
egyengette a pályámat. Apám feltett
a vonatra tizenöt éves koromban
és Újvárban a nagybátyám vett le
róla. Tulajdonképpen tíz év múlva
kerültem haza. Először elvégeztem
a mezőgazdasági műszaki szakközépiskolát. Ekkor nyitottak magyar
osztályt Nyitrán, a pedagógián,
méghozzá mezőgazdasági-testnevelési szakon. A nagybátyám biztatására ide jelentkeztem és fel is vettek.
Nem volt gondom, tetszett ez a párosítás. A mezőgazdaság könnyű volt,
megtanítottak szlovákul is. Mikor
elvégeztem, gondban volt a család,
hogy a mezőgazdaságban dolgozzam-e, vagy tanító legyek. Aztán az
utóbbi mellett döntöttünk.
Pedagógus lettél. Hogy tetszett a
szakma?
Feleden kezdtem el dolgozni, ott
is maradtam húsz évig a magyar

iskolában, testnevelést tanítottam.
A szakma tetszett, de az akkori rezsimet kicsit merevnek éreztem.
Mindenről be kellett számolni, mindenről jegyzeteket kellett vezetni.
Ide kellett beilleszkedni. Ez nekem
bizony nem mindig ült. De megadta
az embernek azt, hogy magát kell
megvédenie.
Feled után?
Átkerültem testnevelést tanítani
Gesztetébe. Itt szabadabban lélegezhettem, nagyobb volt az önállóságom, jöttek a sikerek is. Pedagógusnak érezhettem magam. Négy évig
voltam megbízott igazgató is, de nekem a kötetlen tanítói státusz mindig
jobban tetszett. Itt kamatoztathattam
azokat a pedagógus erényeket, amit
Rimaszécsen adtak át nekem olyan
nagy pedagógusok, mint Cziprusz
Elemér, Baráth Lajos, Rigó László,
Reisz Miklós. Egy ember él még
közülük, Haluska Sanyi bácsi, 94
éves, ő a példaképem, 1 500-szor
ugrott ki ejtőernyővel. Idővel három
jelszavam alakult ki, ha nem vagy jó
pedagógus, legyél igazgató; jó szóval tanítsál, játszani engedjél, pl. ha
a harmadik osztályban vagy, legyél
a harmadik osztályban; a pedagógus
soha nem lehet közvetítő a gyerek
és a tankönyv között. Fordítva van,
a tankönyv csak segédeszköz. Azt is
mindig tudatosítottam, hogy minden
gyerek önálló személyiség, és úgy
kell vele bánni.
Sokszor ülünk együtt, kávézunk,
azt észrevettem, hogy mindig so-

kan szólítanak meg tisztelettel,
tanító úrnak, tanár úrnak hívnak.
Ez annak a jele, hogy sokan tisztelnek és becsülnek a volt tanítványaid közül?
Igen, ezt én is így élem meg. Nem
vagyok hiú ember, de ilyenkor büszke vagyok. Annak a jelét látom benne, hogy a szakmámat nem csináltam rosszul.
Nagyon sok véleményt lehet olvasni a mostani pedagógia színvonaláról. Milyen erről a te véleményed?
Rendszertelenség van a pedagógia
területén. Nem kísérték figyelemmel
a pedagógusok számát, nem volt
utánpótlás, és ez most visszaüt.
A Selye Egyetem megnyitása nem
segített?
Eleinte harc volt a nyitrai egyetem
és a Selye között. Többen jelentkeztek a Selyére, véleményem szerint
azért, mert könnyebben el tudják
végezni. Ez viszont azt jelenti, hogy
gyengébb színvonalú. Arra biztatok
mindenkit, hogy inkább Nyitrára
menjen pedagógiát tanulni.
A pedagógiai fórumokon szakmai
vita van a szlovák nyelv oktatásáról a magyar iskolákon. Sokak
véleménye szerint az oktatás nem
elég hatékony. Hogyan lehet ezen
segíteni?
Véleményem szerint a hiba az órák
szétosztásában van. Talán több órát
kell szánni a konverzációra, a beszélgetésre, mert ez mindennek az

alapja. Ne legyen, hogy ha egy gyereket megkérdezik, „Ako sa voláš?”,
akkor azt válaszolja, hogy „Rimavská Sobota”. Ezt a problémát a szlovákiai magyar pedagógiának kell
szakmailag megoldani, a politikai
nyomások messzemenő kikerülése
mellett.
Hallom, már nyugdíjas vagy.
Igen, most kezdem. Át kell még
gondolnom, hogy hogyan fogok
„nyugdíjaskodni”.
Több időd jut a sportra.
Arra mindig jutott időm. Nekünk
tornászoknak edzői és bírói diplománk is van. Fiatal koromban
futballoztam, majd edzősködtem.
Olyan játékosokat edzettem, mint
Piszár vagy Nôta. Járási szinten 1
478 meccsen bíráskodtam.
Szidtak is néha?
Ez benne van, de fizikailag soha
nem bántottak. Szerettem csinálni,
emellett egy kis plusz jövedelmet is
jelentett. Most már nem csinálom,
elegem van.
Bundázásokról sokat olvasok
mostanában.
Nézd! A valóság az, hogy bundázás
mindig volt, van és lesz is mindig.
Most viszont már a bírókat is keményebben fogják, számítógépen keresztül fizetik őket.
Köszönöm az őszinte válaszokat.
Mede Géza, fotó: a szerző

A riói ötkarika
A Tompa Mihály Klub szervezésében működő Rimaszombati Kávéház rendezvénysorozat szezonnyitóján az egyetlen gömöri magyar
sportújságíró volt a vendég, aki
az elmúlt három olimpiai játékról
is tudósított az Új Szón keresztül.
Bőd Titanillára, Titire minden
korosztályból kíváncsiak voltak a
Három Rózsa Kávéházban.
„Amig élek, addig ott akarok lenni
az olimpiai játékokon” – eképpen
összegezhető Titi filozófiája a világ legnagyobb sporteseményéről.
Az olimpiákról tudósitani egyszerre személyi és szakmai kihívás,
amelyhez alapos rutin, felkészültség és egy jó adag szerencse is kell.
Megtudhattuk, hogy hiába minden
előzetesen eltervezett program, ha
a helyiek tájékozatlansága felülír
mindent. Az egyik este például egy
olyan taxis szállította vendégünket,
aki szerint az a cím, ahova mennek,
nem létezik, miközben pár hónap
alatt felépült ott egy teljes lakópark.

Míg Londonban kiválóan működött az önkéntesek hálózata, addig
Rióban hatalmas volt a fejetlenség.
Amit csak tetőzött az európai ember
számára szokatlan Ayrton Senna-hatás: a brazilok nem ismerik a 90 alatti tempót a városon belül.
Titi elmondása szerint a brazil min-

dennapokból csak a felszínt érzékelte, ugyanis a zsúfolt olimpiai
program, utazás és cikkírás miatt
naponta alig 4 órát tudott aludni.
Mindez azonban megérte, mert az
összes szlovák és magyar olimpiai
aranyérmes teljesítményét láthatta.
Ugyanakkor az interjúkészítés már

korántsem volt ilyen egyértelmű: az
érmes vagy épp sikertelen sportolók nem mindegyike állt a kamerák
elé. Elmondása szerint ez egyrészt
a frusztráció, másrészt viszont az
újságírók tömege miatt fordulhatott
elő. Hosszú Katinkára például négy
órát várt, mert annyian kérdezték és
mire sorra jutott, az alany mellett
maga a riporter is eléggé elfáradt.
Matej Tóth esetében viszont pont a
több mint egy napja tartó olimpiai
bajnoki mámor révén tudott egy kiváló beszélgetést készíteni.
Minden fáradtság, szervezési nehézség és a terrorfenyegetettség ellenére is egy örök élmény marad a riói
olimpia Bőd Titanilla számára, s reméli, hogy a 2018-as phjongcshangi
és a 2020-as nyári tokiói játékokon
is ott lehet majd tudósítóként.
ifj. Hangácsi István,
a Tompa Mihály Klub elnöke,
fotó: gecse

Gömöri Hírlap

Október 05.:

Mirandolina a XIV. Győry Dezső Napokon

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya szervezésében
október 05-én, szerdán 19.00 órától a kassai Thália Színház vendégszerepel Rimaszombatban, a
Városi Művelődési Központban,
mégpedig Carlo Goldoni–Mikó
István–Ferkai Tamás Mirandolina, te drága című zenés játékával.
Carlo Goldoni közkedvelt Mirandolinája, a sármos, hol bájosan
bumfordi, hol karcosan éles, hol
melankolikusan rezignált, hol harsányan mulattató hangvételű komédia. A darab egyértelműen az
olasz mester klasszikusa, de Ferkai
Tamás átiratának a lényege, hogy
még pergősebb, még fordulatosabb

lett a cselekmény, a prózai szöveget pedig Mikó Istvánnal karöltve
fülbemászó, mediterrán hangulatú
dallamokkal dúsították.
Az előadás zeneszerzője és rendezője Mikó István, dramaturgja Forgács
Miklós, koreográfusa Richtarcsík
Mihály. A főbb szerepekben Varga
Líviát, Bocsárszky Attilát, Petrik
Szilárdot, Pólos Árpádot és Lax Juditot láthatjuk.
Jegyek elővételben a Tompa Mihály
Könyvesboltban kaphatók: 8 € (felnőttek), 6 € (nyugdíjasok, diákok),
míg az előadás kezdete előtt egységesen 10 euróért válthatók meg.
Jegyrendelés, bővebb infó:
0907/ 871 451

Versenytárgyalás földterület bérlésére
Rimaszombat Városa versenytárgyalást ír ki mezőgazdasági földterület
bérlésére:
1. füves terület 3 459 m²-en Rimajánosi kataszteri területén, szántóföld 23 792 m²-en
a geotermális furat közelében. Minimális bérleti díj 120 €/ha/év – szántóföld és 80
€/ha/év – füves területre. A kérvényeket leragasztott borítékban Neotvárať – nájom
poľnohospodárskej pôdy v kat. úz. Rimavské Janovce felirattal kérik legkésőbb október 31-ig beküldeni.
2. mezőgazdasági földterület 19 445 m²-en Bakti városrész területén. Minimális
bérleti díj 36,51 €/ha/év. A kérvényeket leragasztott borítékban Neotvárať – nájom
poľnohospodárskej pôdy v kat. úz. Bakta felirattal kérik legkésőbb október 31-ig
beküldeni.
Bővebb infó a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk, a város hivatali tábláján, valamint a 047/56 04 626, 047/56 04 633 és a 0903/284 353-as telefonszámokon – a Városi Hivatal vagyonjogi osztálya kérhetők.

Október 15-én gyűjtik
a veszélyes hulladékot

a Hviezda kocsmával szemben
az élelmiszerüzlet előtt
Kereskedelmi Akadémiával szemben
az M-Market melletti parkolóban
az OTEX épülete előtt
a Bodon utcai parkolóban
az élelmiszerüzlet előtt
az élelmiszerüzlet előtt
a kultúrház előtt
a kultúrház előtt
a kultúrház előtt
az élelmiszerüzlet előtt
a kultúrház előtt
a buszmegálló mellett

Munkabörze alap- és középiskolásoknak
Az idén is megrendezi munkabörzéjét a rimaszombati
Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, amelyre elsősorban az alapiskolák végzős
osztályait illetve a középiskolásokat várják, valamint
azokat is, akik állás után érdeklődnek.
A börze, amelyen a középiskolák mellett vállalatok és
cégek is bemutatkoznak, október 6-án, csütörtökön 09.00
órakor kezdődik, s 13.00 óráig tart.

Október 08.:

Kiállítás a Letavy idei alkotásaiból

Az idei Letavy nyári alkotótábor alkotásaiból nyílik kiállítás október 8-án,
szombaton 17.00 órai kezdettel a Városi Művelődési Központ Ganevia
Galériájában.

Megemlékezés
Küzdöttél, de már nem lehetett,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él az, akit nagyon szerettek.
Szeretettel emlékezünk drága
édesanyánkra,

Kökény Rozáliára
(Aranka)
halálának 13. évfordulójára.
Emlékét soha nem feledő családja

Október 15-én, szombaton kerül sor a veszélyes hulladékok (pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi, festékek, kémiailag szennyezett textilneműk) stb. mobil begyűjtésére.
Az ütemterv:
Iskola u.		
Vasutas u.
Mikszáth K. u.
Rima-lakótelep
Tamásfala
Nyugat-lakótelep
Szabatka		
Tormás		
Felsőpokorágy
Alsópokorágy
Bakti		
Szőlős		
Dúsa		
Mezőtelkes

Október 06.:

7

07.30-07.50
07.55-08.15
08.20-08.40
08.45-09.05
09.10-09.30
09.35-09.55
10.00-10.20
10.30-10.50
11.00-11.20
11.30-11.50
12.05-12.25
12.35-12.55
13.15-13.35
13.40-14.00

Változik a Városi Hivatal félfogadási ideje
A rimaszombati Városi Hivatal értesíti a nyilvánosságot, hogy egyeztetve a városban működő állami szervekkel, október elsejével módosítja
félfogadási idejét, mégpedig az alábbiak szerint:
A Városi Hivatal félfogadási ideje:
Hétfő
08.00-12.00 12.45-16.00
Kedd
nincs félfogadás
Szerda
08.00-12.00 12.45-17.00
Csütörtök nincs félfogadás
Péntek
08.00-12.00

A városi pénztár félfogadási ideje:
Hétfő
08.00-11.30 13.00-15.15
Kedd
08.00-11.30 13.00-15.15
Szerda
08.00-11.30 13.00-17.00
Csütörtök 08.00-11.30 13.00-15.15
Péntek
08.00-12.00

A Városi Hivatal alkalmazottainak munkaideje:
Hétfő
Kedd
Szerda

07.30-12.00 12.45-16.00
07.30-12.00 12.45-16.00
07.30-12.00 12.45-17.00

Csütörtök 07.30-12.00 12.45-16.00
Péntek
07.30-12.00 12.45-13.45
Ebédszünet: 12.00-12.45

hu.rimavskasobota.sk
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Palkovics Iván emlékére

Szapáry Zoltán után egy újabb focilegenda távozott az élők sorából.
Palkovics Iván egyike volt azon
labdarúgóknak, akik szinte egész
életüket a rimaszombati Slovan
klubjában élték le.
Palkovics Iván (az archív képen az
alsó sorban balról a második) tagja
volt annak a legendás ifjúsági csapatnak, amely Urbán Pál edző vezetésével az ötvenes évek végén és
a hatvanas évek elején az országos
első ligában szerepelt és sikert sikerre halmozott. Palkovics Iván egyhamar a rimaszombati felnőtt csapat
oszlopos tagja és később csapatkapitánya lett, aki nélkül nehéz volt egykor elképzelni a rimaszombati csapat

összeállítását. Jó technikával és kitűnő, bombaerős lövőképességgel rendelkezett, nagyon sokszor szerezve
ezzel örömet a rimaszombati szurkolóknak, akik soha nem felejtik el
elegáns játékát. Olyan játékostársai
voltak, mint Klement László, Danyi
László, Chovanec Ondrej, Jankovics
Pál, Barkács Dezső, Ostrom Tibor,
Jónás Béla, Juhász Bandi, Csúr Tibor vagy a későbbi években Koháry
Gábor, Lepies János, Tóbisz Tibor,
Pauly Jenő, Danyi Aladár, Csapucha
József, Koós István, Koós János, e
sorok szerzője és sokan mások.
Palkovics Ivánt életének 75. évében
ragadta el a halál. Emlékét megőrizzük!
Szántó István

Két rimaszombati
kerékpáros is a dobogón

Szeptember 3-án a rimaszombati
Rimava Szlovák Kerékpárklub
tagjai kitűnő eredményt értek el
a határmenti Somoskőújfaluban
rendezett Salgó kupa kerékpárversenyen, s két értékes éremmel
tértek haza a jubileumi, immáron
20. évfolyamánál tartó rendezvényről.
A salgótarjáni Triatlon Klub által
megrendezett időmérő hegyi futam
hossza 3,8 km, szintkülönbsége
180m minőségi aszfaltúton. A so-

moskőújfalui falunap keretén belül lebonyolított verseny országúti
és hegyi kerékpárok számára volt
kiírva, több kategóriában. Az erős
konkurenciában versenyzőink figyelemreméltó sikert könyvelhettek
el. A Rimava Szlovák Kerékpárklub
(amelyet anyagilag Rimaszombat
Városa is támogat) tagjai közül két
induló is eredményes volt. Čuvaj
Tibor kategóriájában az előkelő
2., míg Maksi István a 3. helyezést
szerezte meg. Érdekességképp megjegyezhetjük, hogy nemcsak Rimaszombatot, hanem Szlovákiát is
csupán a mi klubunk képviselte és
a rendezvényre a tagok „drótszamáron” érkeztek.
A futamot követő eredményhirdetés
és díjazás után a szervezők gazdag
programkínálattal,
kerékpárszervizzel, frissítőkkel kedveskedtek
a jelenlévő közönségnek. Bízunk
benne, hogy az elkövetkezendő
évek során sikerül hasonlóan szép
eredményt kiharcolnunk.
Maksi István,
a Rimava Szlovák Kerékpárklub elnöke

Egri győzelem
a Teatro kerékpárversenyen

Harmadik alkalommal került sor
a Teatro Kishont körül nemzetközi
kerékpárversenyre (tavaszonként
Dél-Gömör útjain versenyeznek a
kerékpárosok), amelyre az idén öt
ország több mint 120 versenyzője
nevezett be. A győzelmet a 26 éves
egri Fejes Gábor (képünkön) szerezte meg, aki már az elején elhúzott a mezőnytől, s a többiek végig
csak a hátát látták.
A Dr. Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub versenyzője már az elején
robbantott, s volt, amikor már három
perc előnyben is volt a többiekkel
szemben, akik ugyan a végére jelentősen lefaragtak a hátrányukból,
de Fejes (2:35:14.9) így is 21,7 másodperccel előzte meg a második helyezett Dušan Kozelt (KriWo Team
Jantex), míg a harmadik helyen a

lengyel Adrian Krupa (MAYDAY
team Lublin) végzett 2:35:36.7-es
idővel. Fejes egyúttal a 23-29 év
közöttiek versenyét is megnyerte.
A nők mezőnyében óriási, mintegy
11 perces előnnyel Juhásová Andrea
(Bike team Juhasky) végzett az első
helyen 2:40:23.8-es idővel Jaseková
Tatiana (BIKEPRO) és a magyarországi AL SAIDI Leila (Zengő SE)
előtt. A nem túl kellemes időben a
versenyzők a 98 kilométeres szakaszon három hegyi szakaszt is abszolváltak (Chorepa, Brezina, Škvára), s
a verseny nagyrészt nyugodt körülmények között zajlott, mindössze
egy tömeges bukást jegyeztek fel a
verseny krónikásai.
A szervezők gondoltak a legfiatalabbakra is, akiknek 38 kilométeres
szakaszt kellett legyűrniük. A diákok
mezőnyében az első helyen a rimaszombati Michal Šiminský végzett a
szintén batyi Fehér Sámuel és Matej
Hank előtt. A kadétek mezőnyében
szintén a hazaiak domináltak, Matej
Volentier győzött az eperjesi Lukáč
Očipa (ŠK Velodrom Prešov), a látkai
Marko Chlebničan (Ski Team Jase
Látky) és a szintén rimaszombati
színeket képviselő Lukáš Nôta előtt.
A legkisebbeket pedig a város Fő
terén számos izgalmas, kerékpárral
kapcsolatos játék várta. jdj, fotó: gecse

Budapesti csapat is a II. ligában
Ha szeptember, akkor ismét elkezdődik a jégkorong liga is.
A rimaszombati HKM csapata
ismét a második ligában próbálkozik majd, mégpedig népes társaságban, ugyanis a 2016/2017-es
évadba a II. ligába húsz csapat
nevezett be, közöttük a budapesti
KMH csapata is.
Szeptember 17-én a bártfaiak otthonában kezdi az új évadot a rimaszombati HKM csapata, míg első
hazai mérkőzését 24-én játssza
17.30 órától a liptószentmiklósiak
B csapata ellen. Az elmúlt években
a legnagyobb gondot az együttesek
számának alacsony volta jelentette,
de az idén ilyen gond nem lesz, a II.
ligába ugyanis 20 csapat jelentkezett
(13 régi és 7 új csapat). Az első ligából a homonnaiak, a bártfaiak és a
szeniciek estek ki, ahogy a második
ligában folytatja az egykori extraligás pöstyéni csapat is, míg a tőketerebesi és a vágtölgyesi csapat újoncnak számít a II. ligás mezőnyben.
De a II. ligát erősíti majd a budapesti
KMH csapata is. A 20 csapatot két

tízes csoportra osztották, a keleti
csoportba került a rimaszombatiak
mellett a budapesti, a breznóbányai,
a rózsahegyi, a liptószentmiklósi
(B), a gölnicbányai, a kisszebeni, a
homonnai, a bártfai és a tőketerebesi
alakulat. Az alapszakasz 18 fordulóból áll, s minden csapat két alkalommal mérkőzik meg a másikkal
(egyszer otthon és egyszer idegenben). Az alapszakasz január 14-én
ér véget, ezt követi a rájátszás.
Több változás történt a nyár során
a rimaszombati klub életében is, a
klub elnöke a még mindig aktívan
játszó Michal Slovák lett, alelnöke
pedig Dušan Bálint. Az edzői poszton a négy évig edzősködő Tibor
Daništ a 69 éves zólyomi Eduard
Giblák váltja, aki sikereit nemcsak
Zólyomban vagy az ifjúsági válogatott élén érte el, hanem Budapesten
és Bajorországban is jól ismerik a
nevét és a munkáját. Több új, köztük külföldi játékos is erősíti majd
a csapat színeit. A felnőttek mellett
kadét és idősebb diákcsapata is lesz
a klubnak, de nem hiányozhatnak az
előkészítősök sem.		
jdj

