Az elmúlt napok
margójára

Jelentősen átrendeződnek
az erőviszonyok
A szlovákiai választók mintegy 60 százaléka járult az urnákhoz a március 5-én
megrendezett parlamenti választásokon
(az átlagtól jelentősen elmaradtak a déli
régiók), s úgy döntöttek, hogy a populista
pártoknak és mozgalmaknak adnak bizalmat. A négy évig egyedül kormányzó
SMER-SD győzött ugyan, de nagy kérdés,
hogy a 28,29 százalék mire lesz elég.
A tágabb régiót egyedül a Most-Híd színeiben indult Simon Zsolt képviseli majd a
parlamentben.
Ismét nem került be a parlamentbe a Magyar
Közösség Pártja (MKP), de elmaradt a várakozástól a Most-Híd is, amely 6,5 százalékot
szerzett. Nagy meglepetésre nem került be a
parlamentbe a Kereszténydemokrata Mozgalom, s Radoslav Procházka #SIEŤ nevű
mozgalma is alig lépte át a bejutási küszöböt.
Ott lesz viszont a parlamentben legerősebb
ellenzéki pártként a Richard Sulík vezette
SaS és az Igor Matovič nevével fémjelzett
OĽANO-NOVA. Marian Kotleba ĽS Naše
Slovensko nevű tömörülése is bekerült a
szlovák törvényhozásba, 8,04 százalékkal.
Rajtuk kívül a Boris Kollár fémjelezte SME
RODINA és a Szlovák Nemzeti Párt kapott
mandátumot.
A hivatalos végeredmény: 1. Smer-SD
28,28% (49 képviselő), 2. SaS 12,10% (21),

3. OĽANO-NOVA 11,02% (19), 4. SNS
8,64% (15), 5. ĽS Naše Slovensko 8,04%
(14), 6. SME RODINA – Boris Kollár 6,62%
(11), 7. Most-Híd 6,50% (11), 8. #SIEŤ
5,60% (10). Az MKP 4,04 százalékot szerzett, míg a Magyar Kereszténydemokrata
0,09 százalékkal zárt. Hét magyar képviselő
ül majd a szlovák parlamentben, ami a legkevesebb a rendszerváltás óta.
A Rimaszombati járásban a választók 50,54
százaléka (32 098) élt választójogával, míg
Besztercebánya megyében ez az arány 57,51
százalék (300 070 fő) volt. A választást
járásunkban a SMER-SD nyerte a szavazatok
21,47 százalékát megszerezve. A második helyen, ahogy négy esztendeje, most is az MKP
végzett 20,66 százalékkal, míg a Most-Híd
17,72 százalékot szerzett. Igaz, mindhárom
párt elmaradt a legutóbbi eredményétől,
viszont Kotleba pártja 8,7 százalékot szerzett
járásunkban.
Ami a preferenciaszavazatokat illeti, a MostHíd listáján Simon Zsoltot 27 036 választó
karikázta, a rimaszécsi polgármester Vavrek
Istvánt 4 309 szavazó. Az MKP listáján a 10.
helyen induló Cziprusz Zoltán 7 252 szavazatot kapott, ezzel a párt listáján a 6. helyen végzett, Auxt Ferencet 5 093, míg Juhász Pétert
3 309 választó támogatta.
(folytatás a második oldalon)

Amikor kétheti lapunk
szerkesztői bejelentették,
hogy
a
parlamenti
választásokra
való
tekintettel az újság egy
nappal később jelenik meg
a tervezettnél, jómagam is
lehetőséget kaptam arra,
hogy aktuális jegyzetem
a parlamenti választásokra reflektáljon.
Végül is úgy döntöttem, nem élek a
felkínált lehetőséggel, így ezeket a sorokat
a választási kampánycsend kezdetén vetem
papírra, amikor még csak találgatni lehet a
választások végeredményét illetően.
Most inkább egy olyan témát szeretnék
érinteni, amely aktuális választások előtt
és után is. Ehhez egy, a Sme napilapban
megjelent cikk nyújtott ihletet, amely a
választó és a politikusok kapcsolatával
foglalkozik. A közvélemény-formáló napilap
írása szerint tulajdonképpen a választók
alkalmazzák a politikusokat, s fizetik őket
a saját adójukból, ugyanis a választások
„segítségével” négyéves munkaszerződést
írnak velük alá. A politikusok viszont
gyakran elfeledkeznek minderről, s abban az
illúzióban ringatják magukat, hogy a népnek
parancsolniuk kell, nem pedig szolgálni őket.
A négyévente megrendezendő parlamenti
választások persze jó alkalmat kínálnak
arra, hogy megszabaduljunk azoktól a
politikusoktól, akik nem a mi érdekünkben
tették a dolgukat. A választók ilyenkor
figyelmeztethetik
a
politikusokat
az
eredeti küldetésükre, s akár a piros lapot is
felmutathatják nekik, ezzel is jelezve, hogy
nem hajlandóak a továbbiakban csalókat és
bűnözőket támogatni, vagyis „alkalmazni”.
Azt mondják, minden nemzetnek olyan
kormánya van, amilyet megérdemel. Amikor
ezeket a sorokat olvassák, már tudják,
kik is kaptak mandátumot Szlovákiában
az elkövetkező négy esztendőre. A kocka
tehát el van vetve. Csak reménykedhetünk
benne, hogy a nemzet jól döntött, mert ha
olyan képviselőket választott, akik eddig is
folyamatosan becsapták őket, akkor nincs
joguk a panaszra, s újabb négy évet várhatnak
az esetleges fordulatra.
Ne feledjük azt a nem elhanyagolható tényt,
hogy a választók a választásokon azokról az
emberekről döntenek, akik majd négy évig
róluk, a családjukról és a gyerekeikről fognak
dönteni. S ha rosszul döntöttek, már késő lesz
sírni, mert már utánunk a vízözön.
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Cziprusz Zoltán azt hangsúlyozta a
választási eredmények láttán, hogy
a felvidéki magyarság lélekszáma behatárolt és fogyó tendenciát
mutat. Cziprusz szerint a választás
megmutatta, egy remek csapat van
kiépülőben Nagykapostól-Pozsonyig, csak még kell egy kis idő
és szerencse, hogy ez a gyümölcs
beérjen. „Hétfőtől gyúrunk az új
választásokra, ugyanis elnézve a

parlament összetételét, senki sem
lepődne meg, ha ez most nem négy
évre szólna.”
Az új parlament alakuló ülésére
áprilisban kerül sor, s a napokban
már elindulnak a tárgyalások a
leendő kormányról. Az első nyilatkozatok szerint mind Robert Fico,
mind Richard Sulík igényt tart a
kormányfői posztra.
jdj

Ellenőrzés lesz a városi erdőkben

Rimaszombat Városa 1 558
hektárnyi erdő tulajdonosa,
amely Rimaszombat és Kisgömöri kataszterében található. A várossal 2007 november 27-én kötött szerződés
értelmében az erdőkkel a LES
KORP Kft. gazdálkodik, amely
szerződés 2017. július 31-én jár
le. Szőke István egykori városi képviselő javaslatot tett az
erdőben történő részletes ellenőrzésre.
Évente mintegy 180 ezer €
haszna származik a városnak az

(befejezés)

adott területen történő fakitermelésből, de ahogy Szőke a
város vezetésének írt levelében
leszögezi, ez nem minden. Ugyanis nagyon sokan használják
az erdőket egészségügyi sétára,
gombászásra, s nagyon sokan
elégedetlenek azok állapotával.
Egy-egy
kivágott
erdőrész
újratelepítése, regenerálása akár
80 évig is eltarthat. S mivel
2017 júliusában letelik a LES
KORP Kft. várossal kötött szerződése, az utána feltárt károk elhárítása már a város dolga lesz.
Ezért javasolta Szőke István a

Városfejlesztési-, közlekedési és
környezetvédelmi szakbizottság
január 26-án megtartott ülésén,
hogy a város mielőbb végeztessen állami ellenőrzést, hogy még
időben felmérjék a rimaszombati erdők állapotát. A javaslatot
több városi képviselő, így Auxt
Ferenc is támogatta. Mivel Šimko József polgármesternek sem
volt ellenvéleménye, felkérte az
illetékes erdészeti hivatalt az ellenőrzés kivitelezésére, amelyre
előreláthatólag márciusban kerül
sor.
jdj

Szoros vereség
a tavaszi idénynyitón
A II. liga tavaszi nyitófordulójában a Haniska otthonában
lépett pályára a rimaszombati
MŠK csapata, s ugyan gyorsan meg is szerezte a vezetést
Vargic góljával, a végén mégis
2:1 arányú vereséget szenvedett, s még Nemergutot is
kiállította a játékvezető.
A rimaszombatiak az alábbi összeállításban léptek
pályára:
Brza–Eštok, Rudiuk, Nemergut, Lupták–Morháč, Hattori,
Kemény (66. Petrusz), Petrán,
Forlandsas–Vargic

Hirdetés:
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Hektikus „kétévet” zárt a Csemadok

A Tátra Szállóban tartotta
meg évzáróját a Csemadok
Rimaszombati Alapszervezete,
amelyre két év elteltével
került sor. A vezetőségbe új
tagok kerültek, ugyanakkor
vezetőváltásra nem került sor,
az alapszervezetet továbbra is
Cerovský Gyula vezeti majd.
A Blaha Lujza Vegyeskórus és
az Új Gömör Néptáncegyüttes
bemutatkozásával
és
rövid,
vetítettképes beszámolóval vette
kezdetét a Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének 2016-os
évzárója, amelyen a résztvevők két
esztendőt értékeltek, ugyanis a tavalyi évzáró elmaradt. „Megfáradt
és kiöregedett az alapszervezet,
amelynek a tagsága is megfogyott”
– értékelte lapunknak az elmúlt
két esztendőt Cerovský Gyula, aki
maga is szívesen átadta volna már
az elnöki posztot, ha lett volna kinek. Az alapszervezet égisze alatt
működő Blaha Lujza Vegyeskórus

és az Új Gömör Néptáncegyüttes
ugyan továbbra is folyamatosan
működik (a vegyeskórus a Kodály
Napokon aranysávos minősítést
kapott, míg az Új Gömör tavaly

fogyatkozott. Papíron ugyan még
500 körül mozog a tagok létszáma,
de a tizedesi rendszer elfáradásával
a tagdíjat fizetők száma a 340 főt is
alig érte el tavaly. Ezért is döntöttek

ünnepelte fennállásának a 20. évfordulóját), de az alapszervezet
rendezvényei a nemzeti ünnepekre
való emlékezéssel, a Fonóka táborral, valamint a farsangi bállal ki is
merülnek, s a taglétszám is meg-

úgy, hogy más szervezeteket is
bevonnak a munkájukba, s az új
vezetőségben a cserkészek (Mihály Dávid) és a Via Nova ICS
(Végh Barbara) egy-egy tagja is
helyet kapott, valamint Csank

Az elmúlt hónapokban rengeteg
csapadék hullott régiónkban
is, nem egy helyen a sokszoros
átlag két, két és félszerese is áztatta a földeket, amelynek következtében nemcsak a folyók
áradtak meg veszélyesen, de a
belvíz is egyre nagyobb területe-

ket öntöttek el. A Sajó több
szakaszán utakat is le kellett zárni, s a megáradt folyók rengeteg
szemetet hagytak maguk után.
A mezőgazdászok szerint hosszú
hetekre lesz szükség, amíg a belvizek felszikkadnak és elkezdődhetnek a munkák a földeken.

Megáradtak a folyók a
sok csapadék miatt

A hónap műtárgya a Gömör-Kishonti Múzeumban
A Kishonti Szeniorátus könyvtárának Solenniája

A rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeumban
március
műtárgyává az
Alsószikláson
1815 szeptember 13-án a
Kishonti Szeniorátus éves ülésén elhangzott
előadásokat tartalmazó kiadványt választották.
A kötetet 1816-ban adták ki Besztercebányán, s ez már a Kishonti Tudós Társaság hetedik ilyen
jellegű gyűjteménye volt, amely
irodalmi, filozófiai, honismereti

tanulmányokat tartalmaz. Minden tanulmányt az eredeti nyelven
közöltek, úgy, ahogy elhangzott,
vagyis szlovákul, csehül, magyarul, németül vagy latinul –
tehát egyik előadás sem lett lefordítva egy közös nyelvre, hisz a
társaság tagjai mind az öt nyelvet
beszélték, de legalábbis értették.
A Kishonti Tudós Társaság – Erudita societas Kis-Hontensis 1808ban jött létre Alsószikláson ifj.
Matej Holko (1757-1832) evangélikus lelkipásztor és Ján Feješ
(1764-1823) jogász, földbirtokos
kezdeményezésére.
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Katalin tanítónőt is beválasztották,
de a két említett szervezetet is csak
a jelöltek képviselték az évzárón.
Ahogy az Új Gömör Néptáncegyüttes, úgy maga az alapszervezet
is átszervezés alatt áll, ezért fordulhatott elő, hogy tavaly évzárót
sem tartottak. Ahogy Cerovský
vázolta a szervezet jövőjéről vallott elképzeléseit, a Csemadoknak egyfajta ernyőszervezetként
kellene működnie, s elsődleges
feladatának a közösségépítést kell
tekintenie. Ehhez viszont meg kell
tudni szólítania az embereket, s a
2016-os tervek között a már hagyományos, nem túl bőséges
kínálatot színházlátogatással, majálissal, kirándulásokkal szeretnék
bővíteni. S mivel a tizedesi
rendszer megbukott, a kapcsolattartási rendszert kell sürgősen
megváltoztatni – zárta értékelését a
szervezet régi-új elnöke.
Kép és szöveg: jdj

Várják a javaslatokat
a 2016-os Városdíjra

A Város napján, május 5-én az
idén is átadják a Város díjait,
amelyről a Városi Képviselőtestület dönt április 22-én esedékes ülésén. Várják a polgárok javaslatait is, amelyet
március 31-én (csütörtök) 16.00
óráig lehet benyújtani a Városi
Hivatal vezetőjének, Szántó Istvánnak.
A képviselő-testület évente maximum három díjat oszthat ki,
amelyet a város érdekében végzett kiemelkedő teljesítményért,
a város hírnevének öregbítésért
vagy a város polgárainak érdekében végzett önzetlen önkéntes
munkáért ítélhet oda háromötödös
többséggel
egyénnek
vagy
csoportnak a képviselő-testület.

Kérik, hogy a javaslattétel során
részletesen sorolják fel a városdíjra javasolt egyén érdemeit.
A javaslatokat lezárt borítékban
Városdíj 2016 megjelöléssel az
alábbi címre várják: JUDr. Szántó
István, Városi Hivatal elöljárója,
Svätopluk u. 9, 979 01 Rimaszombat.
A tavalyi Városdíjat a Városi Képviselő-testület Eva Čarnokának, Erdélyi Gézának és a
Támasz G+N polgári társulásnak
ítélte oda, míg a polgármesteri
elismeréseket Tamás Ilonka néni,
a Balogvölgy tanító nénije, Dušan
Rybár gyermekorvos, a rimaszombati Zsidó Hitközség vezetője és a
Szlovák Nők Szövetségének Járási
Szervezete kapta meg.
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Bőven benne járunk a böjti időszakban, régiónkban is véget ért az idei
báli idény, s bár évek óta egyre kevesebb bált rendeznek, a parlamenti választási kampánynak is köszönhetően szinte minden napra jutott
rendezvény.
Amíg Rimaszombatban 2016-ban is elmaradt a városi bál, Füleken az idén
indult útjára. Batyiban (immár 65. alkalommal) és Füleken is a Csemadok
tudta megmozgatni a legtöbb bálozót, de sok helyen egy-egy iskola is megrendezte a maga farsangi rendezvényét.
Képeink Rimaszombatban és a tágabb régióban készültek.

Zsíros
Viktória lett
a közönség
kedvence
Serkén ötödször
találkoztak a nóta szerelmesei

Ha február, akkor a régió
nótaénekeseinek a naptárában
első helyen Serke szerepel,
ahol Lichtmannegger Tibor fanatizmusának
köszönhetően
(persze és a nagyvonalú szponzoroknak is köszönhetően) ötödik
alkalommal gyűltek össze a magyar nóta szerelmesei.
Szerencsére ezekből a találkozókból egyre több van, s pár éves
pangás után mintha ismét a reneszánszát élné tájainkon is a magyar nóta. Elég csak az ipolynyéki Őszirózsa országos versenyre
gondolni, de decemberben tizedik
alkalommal találkoztak a simonyi
nótaverseny résztvevői is (igaz,
most Rimaszombatban és már
nem versenyszerűen), s ősszel
Balogfalán Botos Béla Bumbi és
családja jóvoltából szintén elindult
a nótázás.
Serkében Lictmannegger Tibor teremtett magának és nótástársainak
fellépési lehetőséget, s úgy látszik,
a befektetett energia meghozta
a gyümölcsét, s mára már egyre

többen vannak, akik alig várják a
februárt, hogy Serkébe látogassanak. 18 énekes lépett fel az idén,
vannak állandó visszatérők, de
újoncok is. Az idei év „benjáminja” az alig 13 éves ózdi Varga Máté
volt, az idősebbeket képviselte
viszont a gesztetei Mede Magit, de
az állandó fellépők közé tartozik
Csank Tímea, Bozó Ágnes, Kukolíkné Szendrei Rózsa és Lőrincz
Roland is. A régió énekesei mellett
eljött az idén az Őszirózsa legutóbbi nyertese is, a keleti végekről
érkezett Jurasz József, a II. Nótasztár győztese, Bányai Márton és
az Ungvári Filharmónia tagja, Nagy Anikó is. S nincs
nótaest cigánybanda nélkül,
s ahogy már
megszokhattuk, az idén is
Trifonti Iván és
zenekara húzta
a talpalávalót

(Jónás Gábor – brácsa, Cibula
Géza – nagybőgő, Ökrös Zoltán
– cimbalom, Ökrös László – klarinét).
„Az idei volt az eddigi legszínvonalasabb” – foglalta össze a
látottakat-hallottakat
Lichtmannegger Tibor, bár nézőkből lehetett volna több is. De már most
felhívjuk a műfaj szerelmeseinek
a figyelmét, akik már most bevéshetik a naptárukba, hogy 2017
februárjában hatodszor is lesz
nótástalálkozó Serkében.

jdj, fotó: gecse

Somorján rendezték meg a
Felvidék Szépe idei döntőjét,
amelyben Gömört a bátkai Zsíros
Viktória képviselte.
A döntőbe bejutott 12 lány előbb
koktélruhában mutatkozott be, ezt
követte a népviselet, a fürdőruha, s
legvégül az estélyi ruhás felvonulás.
A zsűri a koronát a nagyszarvai
Kovacsics Karmen fejére helyezte,
míg a bátkai Zsíros Viktória a Miss
Internet címet nyerte, ő kapta ugyanis az egyik közösségi fórumon
a legtöbb szavazatot.

Gömöri Hírlap
A napokban két tanulmánykötet
is napvilágot látott, amely
gömöri témákat boncolgat, B.
Kovács István új kötete három,
a Gömör-Kishonti Múzeum által
kiadott 11. gyűjteményes kötet
21 tanulmányt tartalmaz.

„Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt” – Szent-Györgyi Albert gondolatával indítja útjára új kötetét
B. Kovács István gömörológus.
Fekete-e a fekete sas? – kérdezi
kötete, egyúttal első tanulmánya
címében B. Kovács, s a válasza

Tanulmányok Gömörről

egyidejűleg igenlő és nemleges.
A három tanulmány évtizedek
kutatásainak, adatgyűjtésének, álmatlan éjszakáinak, fejtöréseinek
eredményéről ad számot – összegez a szerző, aki évtizedek óta
foglalkozik Rimaszombat korai
történetével, s mint a kötet előszavában a szerző megjegyzi, úgy
érzi, sikerült megvilágítani a város
korai történetét, s eloszlatni a város
hiteles jelképeit elborító homályt.
A második tanulmány a palócok
eredetével foglalkozik, míg a harmadik a Busa Viktortól gyűjtött
hősepikát foglalja össze szóban,
írásban és képben.
21 tanulmányt közöl a Gömör-Kishonti Múzeum által 11. évfolyamához érkezett tanulmánykötet,
amelyben Gállfy Mónika a Méhiben megfigyelt hattyúpár furcsa
viselkedését elemzi, Ján Kilík a

Szlovák Karsztban folyó bányászat
történetét foglalja össze, Lőrincz
Árpád az ardói bányászat történetét
meséli el, míg Veronika Plachá a
200 éve született Rómer Flóris emlékét idézi meg.
Botos Sándor két dolgozattal is jelen van a kötetben, a szabatkai ún.
török híd történetével ismerteti meg
az olvasót, de számot ad az ajnácskői vár feltárási munkálatainak
eredményeiről is. Michal Ďurčo
az 1923 és 1926 között kiépített
Masaryk-út jelentőségéről szól
írásában, Vladimír Lehotai pedig
az 1945 és 1949 között zajló
malenkij robot gömöri vonatkozásait tárja a nyilvánosság elé. Juraj
Červenka a Dobócán 1893-ban
született Ján Hraman pilóta izgalmas életútját, Viliam Stockman
Tibor Blattnýnak, a Mezőgazdasági Levéltár rimaszombati elöl-
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járójának tevékenységét ismerteti.
Ján Aláčtól megtudhatjuk, milyen
tevékenységet folytatott a múzeum 1960 és 1969 között, elolvashatjuk, mit írtak a látogatók a
krasznahorkaváraljai mauzóleum
emlékkönyvébe, Kolár Angelika és
Koren Csilla a múzeum birtokában
lévő Táborozó huszárok című
festmény kulisszatitkait villantja
fel, Dušan Hutka jóvoltából ellátogathatunk a tiszolci zsidó temetőbe, míg Edita Kušnierová a
berdárkai evangélikus templomban
található népi galériát mutatja be.
B.
Kovács
István
kötete
megvásárolható a Tompa Mihály Könyvesboltban, míg a
Gömör-Kishonti Múzeum új tanulmánykötete a múzeum pénztárában.

jdj

Új kiadásban jelent meg a Virágregék

Tompa Mihály bicentenáriumát
megelőzve adta ki reprezentatív
kivitelezésben a Gömöri múlt és
jelen sorozat ötödik publikációjaként a Tompa Mihály Gömöri
Kulturális Egyesület a költő
virágregéit.
Az előszóban Zsuponyóné Újváry
Mária kiemeli, hogy a költőnek
ezek a művei önálló kötetben
csaknem egy évszázada jelentek
meg utoljára. Az Olajág című
imádságoskönyv újrakiadása helyett a Virágregék melletti döntésben az volt a mérvadó, hogy Repity
Aranka mohácsi képzőművész
kedvet kapott Tompa virágoskertjének akvarellekkel való megjelenítéséhez. A Virágregékben közel száz virágot említ a költő, és az
akvarelleken is több mint félszáz

kel életre, ráirányítva a figyelmet
arra a csodás természetre, amely
Tompa Mihályt körülvette…

A kötet szerkesztője egyébként dr.
Imolay Lenkey István könyvtáros,
bibliográfus, művészettörténész,

aki jelenleg Mohácson él, de aki
gyermekkorát Alsószuhán és Dubicsányban töltötte és Putnokon járt
iskolába. Tőle tudjuk meg, hogy
Tompa Mihály Soldos Emíliával
fiatal házastársként a keleméri
parókia kertjét virágos paradicsommá varázsolta, s minden
valószínűség szerint ekkor íródtak
a virágregék. De a virágregék sora
bizonyára később is folytatódott.
Erre utal az a tény, hogy az első
kiadásban (1854) csak 30 rege
olvasható, s ez a későbbiekben
egészült ki az általunk ismert 35re, írja Sándorné Gyurcsik Erika
és Imolay a kötetet bevezető rövid
tanulmányban.
Tompa erényének tartják, hogy
neki „az epikában a humoros hang
felelt meg leginkább, e füzérből

legsikeresebbek a humoros és szatirikus darabok. Kritikai ítéletük
szerint viszont a Virágregék epikai
érdeme kevés: terjengősségükkel
a mondanivaló elvész vagy alig
bogozható ki; viszont gazdag és
gyönyörű természetfestéseinek lírai értéke jelentős”.
Mindent egybevetve az olvasó
a Virágregék új kiadásával egy
szép, művészi kivitelezésű könyvben újra élvezhetjük gömöri
klasszikusunk maradandó értékű
alkotásait. Ezek megjelenését
magánszemélyek (Juhász István –
Hanva, Pósa Judit – Rimaszombat)
mellett a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola és Tompa Mihály
Református Gimnázium anyagilag
is támogatták.
Bettes István

20 év alatt 136 műalkotással gazdagodtak

Jubileumi katalógust adott ki az
idén a 20. születésnapját ünneplő
rimaszombati Városi Galéria,
amelybe azt a 136 alkotást sorolta be a kötet két összeállítója,
Gabriela Garlatyová és Petra
Filipiaková, amelyek az elmúlt
20 év során a múzeum gyűjteményébe kerültek.
1996-ban a Városi Művelődési
Központ keretén belül jött létre a
Fő téri impozáns épületben a Városi Galéria, amelynek első vezetője Rudolf Stehlík volt, s mint a
jelenlegi igazgatója a katalógus
ünnepélyes bemutatásán elmondta, egyáltalán nem volt könnyű
dolguk, ugyanis a városnak pénze
nem volt kortárs műalkotások
megvásárlására, s így vagy alapítványi támogatások segítségével
(évente kb. 5 ezer eurójuk van erre

a célra) tudtak vásárolni vagy vártak az egyes kiállítók jóindulatára
és ajándékozási kedvére.
A 20 év alatt közel 400 kiállításra került sor a Városi Galériában,
amelynek tulajdonában 136 alkotás
van. Az első ajándékozók között
volt Szabó Gyula festőművész
özvegye, Szabó Kinga, aki maga
is eljött a katalógus bemutatására.

„Elsősorban az idősebb alkotók
voltak a nagyvonalúbbak” – árulta
el Garlatyová, aki a katalógusban a
gyűjtemény egyes darabjainak fotóját és az alkotók életrajzát is közli. A számos alkotó közül említsük
meg Balázs Istvánt, Erik Bindert,
Květa Fulierovát, Viktor Frešot,
Németh Gézát, Peter Kalmust,
Alžbeta Štefunková Szabót, Tibor

Uhrínt és Vladislav Zabelt,
A katalógus bemutatkozására A
festészet biennáléja 2. címet viselő
tárlat biztosította a biodíszletet,
amelyen Juraj Florek, Martin Kochan, Patrícia Koyšová, Anna
Krivanská, Filip Sabol, Rastislav
Sedlačík és Juraj Toman alkotásai
láthatók még március végéig.
A bemutatót Molnár András
hegedűművész színesítette Eva
Čarnoká társaságában, s mint
utóbbitól megtudtuk, nem véletlen a fellépésük, ugyanis a Zenei
Tavasz keretén belül áprilisban a
galériában adnak koncertet.
Az idei Zenei Tavasz egyébként
március 29-én indul a város tehetséges fiataljainak bemutatkozásával, de koncertet ad Ladislav Fančovič zongoraművész és
Zsapka Attila is.
jdj, fotó: gecse
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Ókori görög kultúra Gömörben

Másodszor hozta el gyűjteményét Rimaszombatba, a
Gömör-Kishonti Múzeumba Ján
Hertlík magángyűjtő, aki 2010ben a Nílus ajándéka, Egyiptom
című tárlatával járt már Gömörben. Hertlík nyolc alkalommal
jutott már el Görögországba,
s a neolittól egészen a mükénéi
kultúráig terjed a most bemutatott gyűjteménye, amely kivétel
nélkül mind másolat, amelyet
saját kezével készített el.
2010-ben járt már Rimaszombatban Ján Hertlík, amikor Egyiptomból hozott emlékeket, s a Múzeumok éjszakáján többek között
ezzel a tárlattal is tisztelegtek
az egykori neves rimaszombati
műgyűjtő, Munkácsy-Sütő István
emléke előtt, akinek az egyiptomi
múmiát is köszönheti a múzeum.
Az új tárlatot Hertlík betegsége
miatt a múzeum régésze, Botos Sándor mutatta be, aki külön
végigvezette hallgatóságát az
egyes korokon. Ahogy megtudhattuk tőle, a neolit emberek fejlett földművelők voltak,
többféle eszközt állítottak elő a betakarításhoz, a birkák ellátásához,
az ételkészítéshez (cserép- és
csontszerszámok).
Ugyancsak

fejlettek voltak a kőeszközök és
-díszek, hajítófegyverek, füzérek
és szobrocskák előállításában. Európában vesszőkből és vakolatból
neolit házak épültek, a halottak
számára megmunkált sírköveket
készítettek.
A
kükladikus
kultúra (2600-1100) a Kükládok
szigeteinek bronzkori kultúrája,
melynek emlékei szinte az egész
Mediterráneumból
előkerültek.
A Kükládok művészete, mivel a
terület közel van Krétához, annak
kulturális befolyása alá került.
A legkorábbi civilizáció, amely a
mai Görögország területén feltűnt,
a Kréta szigetén virágzó minoszi
civilizáció volt kb. i. e. 2500 és i.
e. 1450 között. Nagyon keveset tudunk a minoszi emberekről, még a

nevük is modern kori névadás eredménye Minósz, a legendás krétai
király után. Alapvetően tengeri
kereskedő nép voltak. Bár eltűnésük oka bizonytalan, mindenesetre egy, a szárazföld felől érkező
mükénéi görög invázió zárta le
történetüket. S a kiállításon bemutatott negyedik korszak, a mükénéi
Görögország a késő helládikus
bronzkor civilizációja. A görögök
Égei-tengerhez való érkezésével
kezdődött i. e. 1600 körül, és a
bronzkori civilizáció i. e. 1100
körüli összeomlásával végződött.
Homérosz epikája és a görög mitológia nagy része erről a történelmi korszakról szól. Ez a periódus
nevét a peloponnészoszi Argolisz északnyugati részén található

fantáziájukról adtak számot.
Daniela Rapavá, a Csillagvizsgáló
munkatársa Pavol Rapavýval, az
egyik zsűritaggal adta át a díjakat, a
3-3 díjazott mellett a szakmai zsűri
(Pavol Rapavý, Mihók Ibolya,
Daniela Páneková) kategóriánként
további 2-2 pályamunkát engedett
tovább az ógyallai döntőbe.
Az idei évfolyam végeredménye:
I. kategória – óvodások: 1. Sofia

Krekáňová (Tiszolc), 2. Adamko Galandák (Nyustya), 3. Sára
Boháčiková (Tiszolc), valamint
Jakub Brezovický és Jakub Bernáth (Rimaszombat)
II. kategória – alsó tagozatosok: 1. Fatima Jahodníková
(Nyustya), 2. Petra Škorvanová
(Rimaszombat), 3. Matúš Beracko
(Rimabánya), valamint Adrián
Kroščen (Várgede) és Oliver Šaňo

Mükénéről kapta, ami ma fontos
régészeti lelőhely. A mükénéi civilizációt egy katonai arisztokrácia
irányította. A mükénéiek i. e. 1400
körül kiterjesztették uralmukat a
minószi civilizáció központjára,
Krétára is. A mükénéi civilizáció
i. e. 1100 körül omlott össze.
Uralkodásuk során számos várost
kifosztottak és az egész környék
a történészek által adott néven az
ún. sötét korszakba merült. Ezalatt
az időszak alatt Görögországot a
népesség és írásbeliség hanyatlása jellemezte. A görögök maguk
ezért a hanyatlásért a görögök egy
újabb csoportjának beözönlését, a
dór inváziót tették felelőssé, bár
ezt a nézetet csak csekély számú
régészeti lelet támasztja alá.
A megnyitón Szaniszló István, a
helyi Művészeti Alapiskola diákja működött közre, s a múzeum
idei első tárlata (amely Kassáról
és Homonnáról érkezett, s innen
Fülekre megy tovább) április
30-ig várja a látogatóit, s mint a
kiállítás létrehozói hangsúlyozták,
a kor rajongói mellett elsősorban
az alap- és középiskolás diákokat
várják a tárlatra.
jdj, fotó: gecse

Világűr a gyerekek szemével

Több évtizedes hagyományra
tekint vissza a Világűr a
gyerekek
szemével
című
képzőművészeti verseny, amelybe Rimaszombat is bekapcsolódik a helyi Csillagvizsgáló
szervezésében. Az idén 24 iskola
265 munkával pályázott, a díjakat a Gömör-Kishonti Múzeumban adták át, ahol március 18-ig
az összes pályamunka megtekinthető.
A világűr maga a végtelen, amelyet
behunyt szemmel is csodálhatunk,
s lehet, hogy mire a pályázaton
most résztvevő gyerekek elérik
a nyugdíjas kort, a gazdagoknak
akár már mindennapos lehet az
űrutazás, de álmodni és képzeletben utazni most is lehet. Ezt bizonyították a pályamunkák is, a
legfiatalabb alkotó alig négy éves
volt, s bizony, a képeket végigmustrálva, az alkotók végtelen

(Rimaszombat)
III. kategória – felső tagozatosok: 1. Šolc Mihály (feledi Szombathy Alapiskola), 2. Bohó Norbert
(Várgede), 3. Daniela Gubčová
(Rimabánya), valamint Rácz János
(feledi Szombathy Alapiskola) és
Góráz Fernando (Várgede)
IV. kategória – művészeti
alapiskolák, 1.-4. osztály: 1. Urban Černák (Nyustya), 2. Michal
Ulický (Rimaszombat), 3. Victória
Strelníková (Nyustya), valamint
Lucia Pastýrová (Nyustya) és
Adam Sojka (Rimaszombat)
V. kategória – művészeti
alapiskolák, 5.-9. osztály): 1. Michaela Klembuszová (Rimaszombat),
2.
Soňa
Jánošíková
(Rimaszombat), 3. Boris Gavrilo (Nyustya), valamint Laura
Boháčiková (Tiszolc) és Pavlína
Podhradská (Rimaszombat)
jdj, fotó: gecse

Az idén is versenyeztek a legjobb fánkok a Hotelakadémián

A farsangi időszak egyik elmaradhatatlan része volt valaha a
fánksütés. Iskolánk hű maradt
ehhez a hagyományhoz, ezért a
mai napon megvalósítottuk a sorrendben már negyedik fánksütő
és fánkevő versenyt. A versenyt a
diákparlament szervezte a szakgyakorlatot vezető mesternők
segítségével.

A versenybe 10 osztály és 7
fánkevő kapcsolódott be – tájékoztatta lapunkat Ádám Norbert

igazgatóhelyettes. A versenyzők
nem csak klasszikus fánkot
készítettek. Elengedték fantáziájukat és valóban nagy mennyiségű,
egyedülálló csemegét készítettek,
ami a diákok kreativitását dicséri.
Mint minden évben, az idén is
szakmai zsűri felügyelte a verseny
menetét, Bohó Béla és Bc. Mede
Katalin összetételben, míg a diák-

parlamentet pedig Randliseková
Natália képviselte. A zsűri értékelte
a személyes tisztaságot, a munkahely tisztaságát a fánk készítése
közben, a technológiai eljárást,
az időkorlát betartását, az étel
kinézetét, ízét és a tálalását. Idén
a versenyt a II.I osztály csapata
nyerte a II.G és az I.I osztály csapatai előtt.

Gömöri Hírlap

Májusban ismét lesz Szeretethíd
A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit
vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő határon innen vagy
túlról. Az idén május 20-án és
21-én kerül sor a rendezvényre.
A jelentkezés május 8-án zárul.

A Szeretethíd elnevezésű önkéntes
napokat 2009-ben hívta életre a
Magyar Református Szeretetszolgálat. 2012-ben már a magyar reformátusság egyesülését is ünnepelték az által, hogy az önkéntes
napot egész Kárpát-medencére

kiterjesztették: ekkor összesen tizenegyezer önkéntes csatlakozott
a megmozduláshoz. A következő
években pedig már tizenhatezren
segítettek másokon ily módon.
A szervezők célja, hogy közösen
tegyenek egymásért, a helyi és
gyülekezeti közösségeinkért és
a teremtett világért. Szeretnék,
ha a Kárpát-medence minden
területén munkálkodnának kisebbnagyobb csoportjaik szociális,
fejlesztési és ökológiai területen
valódi segítséget nyújtva ezzel
településeknek, intézményeknek,
gyülekezeteknek.
Elindult a regisztráció is. 2016.
május 20-21-én immár nyolcadik
alkalommal lesz lehetőség arra,
hogy közösen építsék a Szeretethidat. A koordinátorok arra biztatnak minden fiatalt, időset, csoportot és egyént, hogy vegyenek
részt a Szeretethídon, hogy valódi
segítség lehessenek környezetük
számára!
Bővebb infó a www.szeretethid.
hu oldalon található, itt lehet
jelentkezni is.
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Figyelmezeti a lakosságot
a Közép-szlovákiai Villamos Művek

A cég értesíti a lakosságot, hogy Rimaszombatban
és környékén a Közép-szlovákiai Villamos Művek
nevében intézkedő, hamis igazolványt felmutató
csalók tűntek fel.
A Közép-szlovákiai Villamos Művek értesíti a lakosságot, hogy nincsenek
házaló munkatársai, s minden erejével azon van, hogy az így keletkezett
károk következményeit felszámolja. Egyúttal biztosítja a lakosságot,
hogy az továbbra is megbízható partnerként tekinthet rá, s mindenkit kér,
hogy semmilyen, házalók által újonnan felajánlott szerződést ne írjon alá.
Amennyiben bármilyen kétség merülne fel, kérik, hogy hívják
a Közép-szlovákiai Villamos Művek vevőszolgálatát a 0850/111 468-as
telefonszámon, ahol tanáccsal látják el a rászorulókat.

Március 09.: A zólyomi színház
előadásával emlékeznek Ľudovíta Štúrra

Március 13.: Csillagvizsgálók
és planetáriumok napja

A rimaszombati Csillagvizsgáló
március 13-án, vasárnap ünnepli
a Csillagvizsgálók és planetáriumok napját, amelyre szeretettel

várja a nagyközönséget is.
15.30 órától a Kis Herceg világába,
míg 17.00 órától a Plútóra „látogatnak”, 18.00 órától a csillagokról
és más égitestekről, bolygókról, a
tavalyi év csillagászati felfedezéseiről vetítenek filmeket, s jó idő
esetén 18.30 és 21.30 között következhet az égbolt megfigyelése.

Március 18.:B. Kovács István új kötetét
mutatja be a Rimaszombati Kávéház
Fekete-e a fekete sas? címmel három új
tanulmányát
jelentette meg
B. Kovács István gömörológus (a kötetről

lapunk 5. oldalán részletesen is
olvashatnak).
A kötetet a Rimaszombati Kávéház
március 18-án, pénteken 18.00
órától mutatja be a Három Rózsa
Kávéházban. A szerzővel Hangácsi
István beszélget.

Ľudovít
Štúr
születésének
200. évfordulójára készítette
a zólyomi Jozef Gregor Tajovský Színház a Tátrai sas című
előadását, amely a neves szlovák nemzetébresztő életútjának
dalokkal, történelmi szövegekkel történő felidézésével magát

Március 23.: Bartók és
a fából faragott királyfi

Bartók Béla születésének 135.
évfordulója alkalmából a Városi
Művelődési Központban március 23-án, szerdán 18.00 órától
Garajszki Margit és Silvester
Lavrík Bartók és a fából faragott királyfi című előadásával
emlékeznek a zeneóriásra.

Április 5-én
lesz az ünnepélyes beiratkozás

A rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola értesíti a szülőket,
hogy az elsősök ünnepélyes
beiratkozására a 2016/2017es tanévre április 5-én, kedden
kerül sor. A Šrobár utcai épületben 14.30 órára, míg a Novomeský utcai épületben 14.00
órára várják a leendő elsősöket a
szüleikkel együtt.
Amennyiben
a
meghirdetett
időpont nem felel meg a szülőknek,
a beiratkozást április 15-ig megtehetik minden munkanap 10.30 és

16.00 óra között.
A két épületben nyílt napot (a
Šrobár utcán március 22-én, kedden 09.30, míg a Novomeský
utcán másnap, vagyis szerdán
09.30 órától) is tartanak, amelyre
szeretettel várják a gyerekeket a
szüleikkel együtt. Az iskola kéri
a szülőket, hogy a gyermek anyakönyvi kivonatát, egészségügyi
kártyáját, valamint a szülők
személyi igazolványát vigyék magukkal.

a kort is életre kelti. Az előadást
a Matica slovenská rimaszombati szervezetének a szervezésében március 9-én, szerdán
18.00 órától tekinthetik meg a
rimaszombati Városi Művelődési Központban.
Juraj Sarvaš a štúri korszak neves
szakértője, több előadással is tisztelgett már Štúr és követői előtt.
Legutóbb a zólyomi társulat 2003ban mutatta be A zólyomi követ
című játékát, de a Danubius Octet
Singers énekegyüttessel is járja az
országot.
A most bemutatandó előadás zenéjét Pavol Janíček szerezte, az
előadás főbb szerepeiben Marek
Rozkošt (Ľudovít Štúr), Daniel
Výrosteket (Jozef Miloslav Hurban), Juraj Sarvašt (Doktor Mayer), Matej Kováčikot (Kossuth
Lajos) és Veronika Čepeovát (Adela Ostrolúckát) láthatjuk.

A Bartók és a fából faragott királyfi
egy vidám előadás remek színészi
alakításokkal, táncos és zenei
betétekkel. Bartók Béla gyerekkorának és kora zenei fejlődésének

időszaka az olasz commedia
dell´arte klasszikus szereplői által kel életre. Harlekin meséli el a
történetet, Colombina pedig egyik
ámulatból a másikba esik. Közben
meg nagy a felbolydulás, hisz egyikük se tud megülni egy pillanatig se. Az előadás 2015 november 13-án a pozsonyi Szlovák
Filharmónia épületében teltházas
nézőtér előtt került bemutatásra. Gyerekeknek és felnőtteknek,
szlovák és magyar nyelven egyaránt nagy sikerrel játsszák
országszerte.
Harlekin szerepében a szerzőt,
Garajszki Margitot láthatjuk, Colombina szerepében Júlia Urdová
mutatkozik be a közönségnek. Az
előadást Silvester Lavrík rendezte.
Rimaszombatban
délelőtt
szervezett közönségnek magyarul,
18.00 órától a nyilvánosságnak
szlovákul kerül bemutatásra.
Belépődíj 3 €, jegyelővétel a helyszínen illetve a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
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Ötvenedik alkalommal
díjazták a régió legjobb sportolóit

Február
26-án
Rimaszombatban
félszázadik
alkalommal díjazták a régió (a
Rimaszombati és a Nagyrőcei járás) legjobb sportolóit.
Taroltak a rimaszombatiak,
szinte minden kategóriában a
járási székhely versenyzői vitték
el a pálmát.

és Igor Antalík is. A bátkai Gál
Bélának fair play díjat adományoztak, aki egyik, szívinfarktust kapott
kollégáját segített újraéleszteni.
A technikai sportok képviselői
között az idén is a rimajánosi
autóversenyző, Ondrej Cerovský
vitte el a pálmát, a második helyen a rimaszombati sportlövő,

A kultúrműsorral bőven tarkított ünnepi díjátadón a sportolók
mellett sportvezetők munkáját is
elismerték, így többek között emléklapot vehetett át Štefan Baláž,
Stanislav Hartwig, Juraj Svoreň,
Lévay Tibor, Peter Úrek, Vas
Ferenc, Ján Čilík, Ján Dovala, de
egykori kollégáink, Hacsi Attila

Figei Tibor végzett, míg a harmadik a szintén rimajánosi
autóversenyző, Michal Zeman lett.
A legtöbb jelölés a diákok kategóriájába érkezett, ahol tizenketten kaptak nevezést, s a szakmai
zsűri az első helyre a rimaszombati
TJ Mladosť Relax ifjú cselgáncsozóját, Bruno Kóšikot rangso-

rolta. Őt a képzeletbeli dobogón
a rimaszombati Bástya Íjász Klub
világbajnok versenyzője, Kormos
Viktória követte, míg a harmadik
helyen a szintén rimaszombati Falcon taekwondósa, Damien Pavol
Frgolec zárt.

dobogón. A felnőttek mezőnyében 11 versenyző kapott jelölést,
az első helyen a rimaszombati
testépítő Roland Brosman végzett, aki a nagyrőcei karatéző,
Arpád Bunjatovot és a rimaszombati
Falcon
taekwondistáját,

A serdülőknél heten kaptak
nevezést, a győzelmet a rimaszombati
Lokomotíva
birkózója,
Marián Kosoň szerezte meg,
aki mindkét fogásnemben szlovák bajnoki címet szerzett. Őt a
rimaszombati Impulz táncosai,
Baka Tamás és Farkas Orsolya és
a TJ Mladosť Relax cselgáncsozója, Borsos Patrik egészítették ki a

Miroslav Bitalát előzte meg.
13 csapatot is neveztek az idén, a
legjobbnak a rimaszombati MŠK
U15-ös csapata, Miroslav Kéry
legénysége végzett, akik feljutottak az I. ligába. A második helyre a rimaszombati Úszó Klub,
míg a harmadik helyre a szintén
rimaszombati Bástya Íjász Klub
került. 		
jdj, fotó: gecse

A rendőrök csapata nyerte a VII. Nôta-emléktornát

2009 februárjában a szokásos
öregfiúk
tornára
készültek
Feleden a helyi futballklub és a
község szervezésében, amikor
érkezett a hír, hogy Július Nôtát,
a rimaszombati MŠK egykori
kapusát, akkoriban kapusedzőjét Rimajánosiban, alig pár méterre a házuktól megölték. Bár
a szervezők sokat gondolkoztak
rajta, elhalasszák-e a tornát,
mégis megtartották, s már aznap a tragikusan elhunyt kapusról nevezték el. A torna hetedik
évfolyamát a tavaly második
helyen végzett rimaszombati
rendőrök csapata nyerte a Nôta
egykori csapattársaiból verbuválódott öregfiúk és a Stavina
csapata előtt.
A megnyitón a szervezők nevében
Stanislav Krahulec, Rimajánosi
polgármestere köszöntötte a résztvevőket, aki megosztotta az akkori tragikus nappal kapcsolatos
emlékeit is. Egykori rendőrtisztként elmondta, kollégái nevében
is nagyon sajnálja, hogy a mai
napig nem került kézre a gyilkos
(pontosabban elegendő bizonyíték
hiányában nem ítélték el a gyanúsítottat), de amióta elkészült a jánosi műfüves pálya, Feled mellett a
szülőfalujában is emléktornával

tisztelegnek Nôta emléke előtt,
aki nemcsak a rimaszombati MŠK
csapatának volt hosszú évekig az
erőssége, hanem védett Zalaegerszegen, Diósgyőrött, a Budapesti Honvédban és a Vasasban is.
A hat csapat ((Stavina – Feled,
Casablanca – Feled, Rimajánosi, ŠKP – Rimaszombat,
Rimaszombat 1, MŠK Rimaszombat) küzdelme körmérkőzéses
formában zajlott, mindenki megmérkőzött mindenkivel, s a közös
megállapodás értelmében egy
mérkőzés 20 percig tartott, szünet
közbeiktatása nélkül. A játékosok
között lelkes amatőrök mellett
egykori profikkal is találkozhattunk, így nem hiányozhatott Piszár
József, Milomir Szivcsevics, ahogy
Ondrej Václavík sem. Nôta özvegye is minden évben megtiszteli a tornát a jelenlétével, s a díjátadásra megérkezett az idősebbik
fia is, aki apjához hasonlóan szintén a kapuban találta meg a helyét, s jelenleg a besztercebányai
sportgimnázium diákja.
A tornát a tavaly második helyen
végző rimaszombati rendőrök csapata nyerte 13 ponttal a 12 pontig
jutó, Nôta egykori csapattársaiból
és barátaiból verbuválódott csapat és a 9 pontos Stavina gárdája

előtt. A tavalyi első rimajánosiaknak ezúttal csak az ötödik
helyre futotta. A torna legjobb
kapusának a Casablanca hálóőrét,
László Gábort választották, míg a
legeredményesebb gólvágó az idén
a rimaszombati rendőrök színeit
képviselő Roman Uhrin lett, aki tíz
gólig jutott.

Eredmények:
Casablanca–Stavina 0:5, MŠK
Rim. Sobota–Rim. Sobota 1 3 : 2 ,
Rim. Janovce – ŠKP Rim. Sobota
1:2, Casablanca–MŠK Rim. Sobota 0:4, R.Sobota 1–Rim. Janovce
3:3, Stavina–ŠKP Rim. Sobota
1:6, Rim. Janovce–Casablanca 1:4,

ŠKP Rim. Sobota–Rim. Sobota 1
5:0, MŠK Rim. Sobota–Stavina
4:2, Casablanca–ŠKP Rim. Sobota
3:3, Stavina–Rim. Sobota 1 4:2,
MŠK Rim. Sobota–Rim. Janovce
4:2, Rim. Sobota 1–Casablanca
2:6, ŠKP Rim. Sobota–MŠK Rim.
Sobota 6:1, Rim. Janovce–
Stavina 3:5

A győztes csapat összeállítása:
Robert Vilček, Ján Lás, Peter Izrael, Roman Kočiš, Dušan Sarvaš,
Tibor Albert, Roman Uhrin és
František Iványi.
jdj, fotó: szervezők

