Az elmúlt napok
margójára
A szlovák kormány folytatja a kihelyezett üléseit az ország legelmaradottabb
régióiban. Nagyrőce után járásunkban is
összejöttek, de nem a járási központban,
hanem Feledet választották, ami szimbolizálja is a hozzáállásukat ehhez a régióhoz.

Lassan távolodóban a tél. Vadkacsák rajcsúroznak a Rimán.
Gecse Attila felvétele

Feleden tartotta kihelyezett ülését a szlovák kormány, amely tájékoztatott a 2016-ban elfogadott akcióterv teljesítéséről, s 88 projektre újabb egymillió eurót különített el. Az ülésre nem
hívták meg Šimko Józsefet, Rimaszombat polgármesterét. Részletek lapunk 2. oldalán
Martin Ambróz felvétele
Rimaszombatban tartotta
közgyűlését a Gömör-Kishonti Városok és Falvak
Szövetsége (ZMOGaM),
amely a leköszönő Peter
Mináč helyett Lenke polgármesterét, Marián Habovčíkot választotta meg a
szervezet elnökévé.
Részletek lapunk
3. oldalán.
68. alkalommal rendezte
meg farsangi
bálját a
Csemadok
Rimaszombati
Alapszervezete.
Gecse Attila
felvétele.

Május 25-én lesznek az EP-választások
Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke május 25-re tűzte
ki az európai parlamenti választások időpontját. Szlovákiában 14 képviselőt választanak az Európai Parlamentbe
(EP). Az egyes politikai pártok február 24-ig adhatják le
a javasolt képviselőjelöltek listáját. Az Európai Parlament
képviselőit öt éves időszakra választják.

A jelentést az akcióterv megvalósulásáról a Rimaszombati
járásban a helyi aktivisták mellett meghallgathatta pár kis
falu polgármestere is, – többnyire a kormánypártok jelöltjei
–, nem hívták viszont meg a három városi rangú település
vezetőjét, így se Šimko Józsefet, Rimaszombat polgármesterét, ahogy nem találtak helyet a közös asztalnál Roman
Lebeda, Nyustya illetve Irena Milecová, Tiszolc újdonsült
polgármestere számára sem. Tegyük rögtön hozzá, független
polgármesterekről van szó, utóbbi két helyen hosszú évekig
a Smer-SD polgármesterei voltak hatalmon.
Joggal tehető fel a kérdés, mitől féltek a kormány képviselői?
A válasz nagyon egyszerű. Nem igen lett volna ínyükre, ha a
fent említett polgármesterek kifogást emeltek volna az akcióterv ellen, amely esetében egyre inkább látszik, hogy teljesen
alkalmatlan a régiók közötti egyenlőtlenségek eltüntetésére.
Lehet, hogy rámutattak volna arra is, hogy a még Rimaszombatban tartott kihelyezett ülésen 2016 júniusában elfogadott
akcióterv, – amely 2 000 új munkahelyet ígért a járásban,
ahogy meghatározta az R2-es gyorsforgalmi út kiépítésének
ütemtervét is –, csupán ígéret maradt.
A Nový čas című napilap kérésére a kormányhivatal sajtószóvivője kifejtette, hogy a meghívott vendégek listáját
Csízi Csaba, a Járási Hivatal elöljárója terjesztette elő, akit
a napilap szintén megszólított, de aki nem óhajtott a lapnak
nyilatkozni. A feledi sajtótájékoztatón a kormány alelnöke,
Richard Raši újságírói kérdésre kifejtette, hogy Šimko József
annak Kotlebával való kapcsolata miatt lett nemkívánatos
vendég, míg a nyustyai és a tiszolci polgármester távolmaradását azzal indokolta, hogy ezekben a városokban már tartottak kihelyezett ülést…
Vagyis Richard Raši alaposan beletrafált, csak azt felejtette
el, hogy Šimko Józsefet a város polgárai már harmadszor
választották meg a város polgármesterévé, míg ő elveszítette a Kassa megyei választásokat. Ezzel nemcsak a polgármesterre szavazó több mint ötezer embert sértette meg,
hanem az egész várost. Raši extrémistának merte nevezni a
rimaszombati polgármestert, miközben pártja, a Smer-SD az
alkotmánybírók megválasztása előtt a háttérben Kotleba képviselőivel egyeztetett.
A kormánytisztviselők jelenlétében megbátorodott a Járási
Hivatal vezetője, Csízi Csaba is, aki szégyenérzet nélkül ki
merte jelenteni, hogy Rimaszombat polgármesterét egyáltalán nem érdekli az akcióterv s annak teljesítése. Közben ne
feledjük, arról az elöljáróról van szó, aki több alkalommal is
elutasította a részvételét a Városi Képviselő-testület ülésén,
amelyen a téma a kormányhatározat teljesítése lett volna…
Nos, milyen államban is élünk valójában?

hu.rimavskasobota.sk
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Feleden tartotta kihelyezett ülését a szlovák kormány
Nagyrőce mellett Feleden ülésezett a héten a szlovák kormány,
amely értékelte a három éve elindított akcióterv eddigi eredményeit, s újabb egymilliós támogatásról is döntött. Az ülésre nem
hívták meg a járás három városának polgármestereit, sőt a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján
Richard Raši miniszterelnök-helyettes élesen bírálta Šimko Józsefet, Rimaszombat polgármesterét,
akit extrémizmussal vádolt meg,
aki szerinte eleve ignorálta a kormány cselekvési programját.
Szinte az utolsó percben döntött
arról a kormány, hogy kihelyezett
ülését a régió egyik legnagyobb településén, Feleden tartja. Sőt, a Rimaszombati járás három városi jogkörű
településének (Rimaszombat, Nyustya, Tiszolc) a polgármestereit meg
sem hívta. Richard Raši miniszterelnök-helyettes az ülés utáni sajtótájékoztatón magyarázatul elmondta,
hogy egyrészt a kistelepülésekre
helyezték a hangsúlyt, amelyekből
a járásban több mint száz van, itt
összpontosul a roma lakosság nagy
része, s ezáltal a tartós munkanélküliek túlnyomó része is. Mind ő, mind
a Járási Hivatal vezetője, egyúttal a
legkevésbé fejlett járásokért felelős
bizottság elnöke, Csízi Csaba külön
kitért arra, hogy a meghívott vendégek listáján nem véletlenül nem
szerepelt Rimaszombat polgármesterének, Šimko Józsefnek a neve:
„Egy olyan embernek, aki szélsőjobboldali pártot támogat, s minden
fórumon az aktuális kormány ellen
agitál, félinformációkat terjeszt,
nincs keresnivalója a kormány ülésein” – jelentette ki Raši, s ehhez
Csízi Csaba annyit tett hozzá, hogy
a városi vezetés teljesen ignorálja
az akciótervet, s szinte semmiben
nem működött együtt a kormán�nyal. „Elég lenne szétnéznie a saját
városában, Rimaszombatban, s látná
az akcióterv eredményeit” – tette
hozzá még Raši, aki szerint a kormány kiemelt feladatai között tartja
számon a legkevésbé fejlett régiók
támogatását, s konkrét számokkal
próbálta igazolni az eddigi erőfeszítéseik eredményeit. 2016-ban még

25,87 százalékos volt a munkanélküliség, s az akcióterv értelmében
ezt szerették volna öt év alatt 20,18
százalékosra csökkenteni. Ma a
munkanélküliek aránya 16,15 százalékos, s amíg az akcióterv keretében
2 300 új munkahelyet ígértek, már
ma 2 790 új munkahelyről tudnak
beszámolni. Az öt évre beígért 6
millió 353 ezer euróból 3 700 millió már le van kötve szerződésileg,
ahogy az EU-s pénzek (48 millió €)
jelentős része (19 millió €) is útban
van az érintettek felé. Rimaszombat több városi képviselője viszont
részt vett az ülésen, így nemcsak a
Merjünk gyorsítani Klub képviselői,
de meghívást kapott Ivan Hazucha
(Smer-SD) és Juhász Péter (MKP)
is. Mihályi Gábor feledi polgármestert nagy örömmel töltötte el, hogy a
kormányülésnek a település adhatott
otthont, s mint mondta, jelzésértékkel bír, hogy a kormány az utóbbi
időben kimozdult a fővárosból, s
fontosnak tartja az eddig teljesen
elhanyagolt régiók támogatását is.
A kormány támogatásainak köszönhetően számos új munkahely
létesült, így több, kisebb-nagyobb
projektnek köszönhetően egyes települések is számos munkahelyet
tudtak kialakítani (roma polgárőrség, szociális munkások, terepmunkások), több településen kisebb üzemek jöttek létre, de számos felújítást
(halottasházak, kultúrotthonok, helyi utak) el tudtak végezni az akcióterv segítsége révén. Sajógömörön
például tésztaüzem épült, Nemesradnóton új iskola és gyökértisztító.
De folytathatnánk a sort. Ján Richter
munkaügyi miniszter szerint a kormány által nyújtott kedvezményeknek köszönhetően a régió nagyobb
cégei is bővíteni tudták a kapacitásukat, példaként a rimaszombati kábelgyárat, valamint a Tauris húsüzemet hozta fel, előbbiben 1 100-ról
1 500-ra, utóbbiban 453-ról 821-re
nőtt az alkalmazottak száma, utóbbiaknak a fele roma nemzetiségű.
Richter szerint megoldást jelenthetnek az ún. szociális üzemek is,
amelyek főleg az alacsony végzettségűeknek nyújthatnak munkalehetőséget. Ezzel kapcsolatban Mihályi

Gábor hozzátette, meg kell tanítani
az embereket dolgozni, sokan kérik
ugyanis tőle, hogy szerezzen nekik
munkát, de amikor rákérdez, hogy
akarsz dolgozni is, a válasz már
az, hogy nem dolgozni akar, csak
munkát. S ha már itt jártak, újabb
egy millió eurót hoztak a puttonyukban, amelyet 88 felé osztottak
szét, s alig maradt település, amely
ne részesülne belőle. Rimaszombat
például 100 ezer eurót kap a Téli
stadion nézőterének kiépítésére, de
a kormány több sportklubot (Falcon,
Lokomotíva, Mladosť, Bástya Íjász
Klub) is támogat, ahogy támogatták
az evangélikus egyház és a helyi
zsidó hitközség projektjét is. Ján
Richter munkaügyi miniszter arról
is beszámolt, intenzív tárgyalások
folynak egy nagyobb, lakókocsikat
gyártó cég létrehozásáról is, amely
akár 500-1 000 embernek is munkát
adhatna a közeljövőben. A kormány
több képviselője azért nem kerülte
el Rimaszombatot, a Kereskedelmi
Akadémián František Ružička államtitkárt látták vendégül, míg Jozef
Gönci sportért felelős államtitkár és
Ondrejcsák Róbert honvédelmi ál-

lamtitkár a Körforgalom coworking
& startup center vendége volt.
Ahogy várható volt, Richard Raši kijelentése nem maradt válasz nélkül,
„Félnek, hogy Šimko odamegy, és
megmondja nekik a magáét, mivel
azok az intézkedések, amelyeket az
utóbbi években elfogadtak, semmilyen hatással nincsenek erre az elmaradott régióra, és nem oldják meg az itt
élő 83 000 lakos problémáit” – jelentette ki Rimaszombat polgármestere,
s kerekasztal-tárgyalásra szólította fel
Rašit. Kritizálta a szavait Roman Lebeda, Nyustya újdonsült polgármestere is, aki felajánlotta, hogy amennyiben a kormány alelnöke nem hajlandó
leülni egy asztalhoz Šimkoval, akkor
ő szívesen találkozik vele.
Peter Pellegrini miniszterelnök
azért eljutott Rimaszombatba, hisz
a kormányülést követő ebédre a
Junior Komplex étteremben került
sor, ahol húsleves mellett, brindzás
búzadara és sertés szűzpecsenye
volt a menü, amelyet többek között
finom gömöri házipálinkával pecsételtek meg.
Juhász Dósa János,
Martin Ambróz felvételei

• A Magyar Közösség Pártja felállította jelöltlistáját a május 25-én esedékes európai parlamenti választásokra. A lista élén 2019-ben is Csáky Pál
jelenlegi brüsszeli képviselő áll, akit Berényi József követ. A lista ötödik
helyén a rimaszombati Mag Fodor Enikő, a Tompa Központ vezetője áll,
míg a nyolcadikon a csoltói, roma származású Huďár Zoltán tanár.

Gömöri Hírlap

Marián Habovčík lett
a ZMOGaM elnöke
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Bemutatjuk a képviselőinket:
Juhász Péter

Juhász Péter (Magyar Közösség Pártja – MKP) 46 éves, a
rimaszombati kórház sebész főorvosa. 16 éve van a regionális politikában. Városi és megyei képviselő. Felesége gyerekorvos, három lánya s egy fia van. Bár dolgozott Salgótarjában és Budapesten is, lokálpatriótaként mégis hazatért, s
nagyon szeretné, ha a gyerekei is minden lehetőséget megkapnának ahhoz, hogy ők is itthon maradjanak.

A Gömör-Kishonti Városok és Falvak Szövetsége február hetedikén Rimaszombatban tartotta munkaértekezletét, amelyen
új elnököt is választottak. Peter Mináčot, Tiszolc egykori polgármesterét Marián Habovčík, Lene polgármestere váltja.
Mivel Peter Mináč már nem indult a polgármesteri posztért Tiszolcon, lemondott a Gömör-Kishonti Városok és Falvak Szövetsége
elnöki tisztségéről is. A szövetség vezetői köszönetet mondtak több
évtizedes tevékenységéért, s megválasztották a szövetség új elnökét is, amelyre ketten pályáztak. A 83 leadott szavazatból Marián
Habovčík 60, míg Šimko József, Rimaszombat polgármestere 23
szavazatot kapott.
Marián Habovčík a Tornalja mellett található, mintegy 200 lelkes kis község, Lenke polgármestere. A község pár éve elnyerte a
Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének (ZMOS) elismerését
a fogyatékos lakosok akadálymentesítéséért tett erőfeszítéseiért, s
tavaly nagyszabású keresztény fesztivált (Semfest) is rendeztek a
településen. Habovčík a Sajó Menti Mikrorégió elnöke, s a ZMOS
tanácsának is tagja.
Habovčík azóta már abszolválta első hivatalos programját is,
ugyanis Serkében vett részt a polgármesterek bálján.
jdj, fotó: gecse

Várják a jelöléseket a Városdíjra!

A Város napján, a Városi Képviselő-testület ünnepi ülésén május 3-án az idén is átadják a Város díjait. Várják a polgárok
javaslatait is, amelyet március 01-ig (péntek) 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 2019 megjelöléssel az
alábbi címre várják: JUDr. Szántó István, Városi Hivatal elöljárója, Svätopluk u. 9, 979 01 Rimaszombat, e-mail: stefan.szanto@
rimavskasobota.sk
• Sok
panaszt
kapunk olvasóinktól,
hogy nem
kapják meg
kedvenc lapjukat. Ezt a
fotót egyik
olvasónk
küldte, vannak helyek,
ahol a posta
ily módon
terjeszti a
lapunkat.

Prágában végzett, majd hazatért Rimaszombatba, ahol nyolc évig dolgozott. Innen került négy évre Salgótarjánba, s egy évre Budapestre a Semmelweis Egyetem Ortopéd Klinikájára. Mégis hazatért, s most a rimaszombati kórház sebészeti
osztályának főorvosa. Ahogy mondja, nincs irigylésre méltó helyzetben a kórház,
főépülete, amelyben a sebészeti osztály is helyet kapott, még a harmincas években épült, s igazán ráférne egy alapos rekonstrukció. „Mindig visszatérő téma a
B pavilon, s pár éve már úgy tűnt, rendeződhet az épület helyzete, de az akkori
megyeelnök és Rimaszombat polgármestere ellehetetlenítették a megállapodást, s
most mindent a nulláról kell kezdeni, de ennek ellenére sem adjuk fel…” – mondja Juhász, akinek az álma, hogy a rimaszombati kórház a régió egyik legjobb
kórháza legyen.
Juhász 16 éve van a regionális politikában, több ciklusban volt városi képviselő (a legutóbbi ciklust kihagyta), s már harmadik ciklusban megyei képviselő is.
A Nyugat-lakótelepi körzetben szerzett mandátumot, ahol mindössze hét szavazattal (853) szorult Ivan Hazucha mögé. Nem tervezte, hogy indul a mostani
választási időszakban, de amikor látta, mi folyik a fociakadémia és sok más, a
közösség számára fontos ügy körül, úgy döntött, ismét belevág. „Ez egy nagyon
szegény régió, s minden egyes befektetésnek örülni kellene, s most egy négymilliós ill. összességében tízmilliós lehetőséget dobtunk ki a szemétdombra, vagyis
engedtük át a jelek szerint Losoncnak” – teszi hozzá Juhász, aki szerint teljesen
mindegy, hogy szlovákról, magyarról vagy romáról van szó, mindenkinek lehetőségeket kell teremteni, s főleg a fiataloknak megadni mindent, hogy itthon, a szülőföldjükön maradjanak. Ezért is az egyik legfontosabbnak tartja az elkövetkező
négy évben a munkahelyek teremtését, s erre nagyszerű lehetőséget kínált volna
akár a fociakadémia is. Elég átnézni a határ túloldalára, Putnokon és Miskolcon is
mennyi lehetőséget teremtett a fociakadémia, amely nemcsak munkát ad, hanem
tehetségeket is kinevel lehetőséget adva a sport segítségével magasabb életminőséget elérni.
Juhász Péter elvárja, hogy az első két hónapi cirkuszok után végre elkezdődjön
a tényleges együttműködés, s a polgármester partnerként tekintsen a testületre.
„Szeretnénk, ha a partizánakciók befejeződnének, s a döntéseket mindenki kötelezőnek tartaná magára nézve, ezért javasolni fogják a képviselő-testület eljárási szabályzatának a megváltoztatását is, hogy jövőben senki ne alázhasson meg
senkit, csak azért, mert más a véleménye. Mi tiszteletben tartjuk, hogy ő nyerte a
választásokat, de ugyanakkor elvárjuk, hogy ő is tartsa tiszteletben a képviselők
többségi döntéseit” – mondja Juhász, aki példaként említi, hogy nyolc éve akadt
volna magyarországi vállalkozó, aki szeretett volna befektetni Kurincba, de a képviselők ezt csak utólag tudták meg. „Tiszteletben tartjuk, hogy a polgármester
szívügye a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, de szeretnénk világos koncepciót látni
és mindenki által elfogadható játékszabályokat kidolgozni” – vallja Juhász.
Juhász szeretné, ha a Nyugat-lakótelepen is élhetőbb lenne az élet. Új játszótereket szeretne létrehozni, ahogy a kutyák számára létrehozott kifutókat is sürgősen
meg kell oldani, de kritizálja a jelenlegi kaszálási és szemétbegyűjtési módszereket is, amely során a fűvel együtt a papír és műanyaghulladékot is felaprítják.
Kiemelt feladatnak tekinti a Szabatka 3 elindítását is, hogy lehetőség nyíljon a fiataloknak az építkezésre. Mint mondja, az elmúlt választási időszakban több prioritása is volt az MKP-nak, amelyekből több meg is valósult, azonban a polgármester elárulva ill. hátba támadva az őt támogató képviselőket, ezt kizárólag a maga
eredményeként prezentálta, holott a magyarok szavazataival nyerte meg ilyen
magabiztosan a választást. Rákérdeztünk a városi lapokra is, Juhász egyértelműen
kijelenti, hogy bár több képviselő is a megszüntetése mellett kardoskodott, a többség vele együtt úgy vélte, hogy igenis szükség van a városi lapokra, amelyeknek
a régi-megszokott szellemiségét kell tovább vinni, s mindenkinek tiszteletben kell
tartania, hogy az nem a polgármester, s nem is a képviselők lapja, hanem az egész
városé. Emiatt javasolni fogják a jelenlegi alapító okirat megváltoztatását is.
„A családommal együtt nyugodtan elmehettem volna innen, de, itt éltem le az
eddigi életemet, itt érzem jól magam, s nagyon szeretném, ha a gyerekeim is tanulmányaik befejezése után, ide térnének vissza. Ezért a „mi dolgunk és felelőségünk, hogy ehhez a feltételeket megteremtsük” – zárja beszélgetésünket Juhász
Péter.
jdj/amb
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Tompa Mihály, a gömöri géniusz

Tavalyelőtt ünnepeltük Tompa Mihály születésének 200., míg tavaly halálának a 150. évfordulóját. Bár az országos megemlékezések sorában Tompa sajnálatosan végig Arany János
árnyékába szorult, Gömörben nem feledkeztek
meg róla, s több kiadvány is napvilágot látott.
Ezekhez csatlakozott A gömöri géniusz – Tompa Mihály élő emlékezete című kiadvány is,
amelynek szerzői, Görög Mása és Krausz Tivadar
azt térképezték fel, mennyire él 2018-ban a gömöriek emlékezetében a már életében legendás
költő és lelkész.
A kötetet a Fundament Polgári Társulás szervezésében mutatták be a Csillagházban, amelyen a
szerzők mellett Páko Mária Csillagvirág és Ütős
Ötös című formációi is Tompa-verseket megszólaltatva aktívan részt vettek. A két szerző közül
Krausz Tivadar tősgyökeres gömöri, Balogfaláról
származik, de gyerek- és kamaszkorát Rozsnyón
töltötte, Görög Mása, a budapesti Szabad Eklektikus Műhely Egyesület munkatársa ezelőtt nem
igen járt Gömörben. Krausz Tivadar a könyvbemutatón arról is szólt, nem véletlen, hogy Tompa
a háttérbe szorult a magyarországi megemlékezéseken, a magyar közélet ugyanis már rég két részre szakadt (urbánusra és népnemzetire), s akkora
szakadék alakult ki a két tábor között, hogy csak
egymás gyalázásával vannak elfoglalva. S aki
nem sorolható be egyik táborba sem, azt legszívesebben az emlékezetből is kitörölnék. Nos, ilyen
volt Tompa Mihály is, aki se az urbánus, se a népnemzeti oldal nem tudott tiszta szívből befogadni.
Krausz ötéves volt, amikor 1968-ban először találkozott Tompa nevével, akinek abban az évben
bontották fel a sírját, abban a reményben, hogy
akár posztumusz verseket találnak majd, de ez a
remény sajnos nem vált valósággá. Krausz szerint
a triász munkássága folytathatatlan volt, bár Petőfit próbálták plagizálni, több epigonja is akadt,
Arany esetében még ez se kerülhetett szóba, míg
Tompa nélkül nincs Vajda János, Reviczky Gyula,
Komjáthy Jenő, de még a Serkéből elszármazott
Kiss Jenő sem lett volna az, aki végül lett, a ma-

Rendhagyó órán vettek részt a
Magán Szakközépiskola diákjai Bokor Jutta operaénekesnő
vezetésével.
A budapesti Magyar Állami Operaház kultúrattaséja február 5-én
látogatott el az iskolába, ahol egy
interaktív óra keretében elkalauzolta a Tompa Mihály Alapiskola
ötödikes tanulóit és a Magán Szakközépiskola harmadikos diákjait az
opera, operett és a daljáték világába. A diákok betekintést kaptak
Kodály Zoltán magyar zeneszerző
életébe és munkásságába, valamint
új ismeretekkel gazdagították
tudásukat a Háry János daljátékról.
Bokor Jutta operaénekesnő közvetlenségének és kedves stílusának
köszönhetően a diákok kezdeti
félszegség elszállt, dalra fakadtak,
táncra perdültek, és mindenki új
élményekkel gazdagodva, jó hangulatban térhetett haza.

Sikeres januárt zárt
a Tompa Mihály
Református Gimnázium
Matematikai és angol olimpia, magyarságismereti pályázat, szavalóverseny, s megannyi
remek helyezés – kiválóan szerepeltek a Tompa
Mihály Református Gimnázium diákjai az év
első megmérettetésein.

gyar polgári irodalom egyik úttörője. „Tompa volt
a magyar lélektani költészet megteremtője” – tette hozzá, s a gömöriek számára identitásmegőrző
szerepe is van, hisz bár elmehetett volna Budapestre, de külföldre is, itthon maradt. Görög Mása azt
is hangsúlyozta, hogy nem irodalomtörténeti munkát akartak kiadni, de választ kerestek arra, hogy
Hamvas Béla miért is tekintette az északi géniusz
fő képviselőjének Tompát, s mondjuk miért nem
Mikszáthot vagy Madácht.
A kötet 13 embert szólaltat meg Tompával kapcsolatban, akiknek az életében-életművében kiemelkedő szerepet tölt be ma is Tompa, így a kései
költőutódoktól, Bettes Istvántól, Tőzsér Árpádtól
és Cselényi Lászlótól kezdve a hanvai kései lelkész utódon, Nagy Ákos Róberten át megszólalnak a Tompa-kultusz mai ápolói (Juhász István, B.
Kovács István, Orosz István, Páko Mária, Farkas
Ottó, É. Kovács László, É. Kovács Judit, Zsuponyóné Ujváry Mária és Hajdú István) is.
Krausz Tivadar az est második részében előbb egy
rövid harcibemutatót tartott, majd A Szent Grál
Godwin szerint címet viselő regényét mutatta be,
amely a Szent Grál történetével foglalkozik. 12
év kutatás előzte meg a könyv megírását, amely a
radikális eklektika stílusában íródott (ehhez a stílushoz tartozik a magyar irodalomban Nagy Attila
Kristóf vagy Zalán Tibor, míg az építészetben Rajk
László), s az est végén a szerző fel is olvasott egy
részletet a kötetéből.
jdj, fotó: gecse

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az idén 23. alkalommal
szervezett gálaműsort a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az alapítvány küldetése a
hátrányos helyzetű települések
életminőségének fejlesztése, a
falvak kulturális örökségének
ápolása és gazdagítása. Ezen
az alkalmon kerül sor már
1998 óta a Kultúra Lovagja cím adományozására. A szervezők
minden évben lehetőséget adnak egy magyarországi vagy határon
túli régió számára kulturális örökségének bemutatására. A január
19-én Budapesten, a Stefánia Palotában megrendezett idei gálának a díszvendége Gömörörszág volt. A történelmi vármegyét a
rimaszombati székhelyű Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület és a
putnoki Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület képviselte.
A Velezd Néptáncegyüttessel közösen a Tompa Mihály Református
Gimnázium diákjai kaptak lehetőséget arra, hogy a gömöri kulturális értékekből néhány részletet megmutassanak a gála közönségének és az idei díjazottaknak, akik között olyan ismert személyiségek is voltak, mint Varga Miklós énekes és Farkas Bertalan
dandártábornok, az első magyar űrhajós. Kultúra Lovagja címet
hat felvidéki személyiség is kapott, többek között Benedek László,
a Gömöri Fotóklub alapítója és posztumusz Igó Aladár népi fafaragó. A gimnázium diákjai gömöri népdalokat, gömöri születésű
költők verseit adták elő szóban és megzenésítve. A Budapesten
szereplő kilenc diák számára a helyszín és a nézőközönség miatt
is különleges élmény volt a fellépés. A fellépők: Nagy Eszter Réka,
Czeglédy Botond, Csótó Veronika, Czigány Zsófia, László Fruzsina, Magicz Vivien, Kovács Bence, Ferencz Zsolt és Murányi Márk.

• Január 29-én rendezték meg Rimaszombatban a
Matematikai Olimpia iskolai fordulóját a B és
C kategóriában. A nyolcéves gimnázium kvartós
diákjai egy kategóriával feljebb próbálták ki matematikai képességeiket. Ügyesen oldották meg
a feladatokat, s eredményükkel továbbjutottak a
kerületi fordulóba, amely Besztercebányán lesz.
A C kategóriában Czeglédy Levente győzött
Hizsnyan Bálint és Maksi Sámuel előtt, míg a B
kategória győztese Czeglédy Botond lett. Egy
nappal később a Relax Szabadidőközpontban rendezték meg a Z5 és Z-9 kategória járási fordulójára, ahol a Z5 kategóriában Máté Kristóf a második
lett (a megosztott harmadik helyek egyikét Farkas
Anna, a Tompa Mihály Alapiskola diákja szerezte
meg), a Z9 kategóriában viszont a dobogón csak
az iskola diákjai foglaltak helyet (1. Hizsnyan Bálint, 2. Czégény Anikó, 3. Maksi Sámuel).
• Az angol olimpia járási fordulójára január 16-án
került sor. Az alapiskolások versenyét a RELAX,
a középiskolások versenyét idén az Ivan Krasko
Gimnázium szervezte. Az alapiskolások 1A kategóriájában (5., 6. és 7. évfolyam) Molnár Sándor
nyerte meg a járási fordulót. A középiskolások 2A
kategóriájában Ostrihoň Dávid, aki először vett
részt ezen a versenyen, a 2B kategóriában pedig
Cselényi Viktória képviselte az iskolát. Dávid a
második, Viktória az első helyen végzett. A kerületi fordulóba, amelyre februárban kerül sor Besztercebányán, Molnár Sándor és Cselényi Viktória
jutott tovább.
• A Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Középiskolája január 18-án, 29 éves hagyományt folytatva, megrendezte Madách Imre – Mikszáth
Kálmán vers- és prózamondó versenyét. A versenyzőknek Ady Endre emléke előtt tisztelegve
– a költő halálának 100. évfordulója alkalmából
– egy Ady verssel és egy szabadon választott alkotással kellett készülniük. A Balassagyarmaton
megrendezésre kerülő versenyen a Tompa Mihály
Református Gimnáziumot három tanuló képviselte: Barta Viktória, Szitás Sofi és Böszörményi
Barnabás. Utóbbinak sikerült elnyernie a vers különleges, egyedi előadásmódjáért járó különdíjat.
• A Palóc Társaság 23. alkalommal hirdette meg
magyarságismereti pályázatát, melynek kiértékelésére a Magyar Kultúra Napja alkalmából
január 20-án került sor Budapesten a Duna Palotában székelő Magyarság Házában. A pályázatra a
Tompa Mihály Református Gimnáziumból tíz, a
nyolcosztályos gimnázium alsó tagozatát látogató
diák jelentkezett be pályaművel. Az ő korosztályukban összesen 50 pályaművet bírált el a zsűri.
Az iskola tanulói közül végül hárman kaptak meghívást a budapesti kiértékelésre. Molnár Sándor
II. díjat, Vámos Dorka III. díjat, Szaniszló Kincső
különdíjat kapott, Vajgel Rozina pedig dicséretben
részesült.

Gömöri Hírlap

Akiknek Andreas Varady a példakép
Nincs könnyű helyzetben az oktatásügy a régióban, a demográfiai
válság mellett egyre több roma
gyerek tanul az alap- és középiskolákban, akiknek egy része nem
fejezi be már az alapiskolai tanulmányait sem, de sokan időnap
előtt kerülnek ki a középiskolából is. Vannak viszont fiatalok,
akik, ha nem is érzik jól magukat
a szakközépiskolában, próbálják
megtalálni a kitörési lehetőségeket, s vagy a zenét, vagy a sportot
választják.
Csapatnyi fiatal nyitja rám az ajtót
a szerkesztőségben, akik mindan�nyian Rimaszombatban tanulnak.
Hárman pincérnek készülnek, egy
szakácsnak, míg ketten már most
zenét tanulnak, de közös bennük,
hogy a szigorúan vett tanítás mellett vagy zenével vagy sporttal
foglalkoznak szabadidejükben, s
ki merik mondani, szeretnének is
ebből megélni. Nemrég egy roma
oktatáspolitikussal beszélgetve arra
a megállapodásra jutottunk, hogy
több teret kellene engedni a tehetségek kibontakozásának, hiszen a
roma gyerekek jelentős részének
ereiben ott csordogálnak a zenei
gének, de a sport is nagyon sok, az
átlagosnál hiperaktívabb roma diákot le tud(na) kötni. Nem véletlen
persze a zárójel, az iskolák döntő
többsége elavult, sokéves tanrendet követ, s ha nincs az iskolában
egy-két lelkes, mondhatni fanatikus
pedagógus, akkor bizony sose derül
ki, hogy egy-egy gyerek nagyon is
tehetséges, de segítség híján végleg
elveszik a közössége, s végső soron saját maga számára is. Vannak
persze kivételek, akik nem várnak
tanári jótanácsra, hanem önmaguk
veszik kezükbe a sorsukat, de a
többségük aktív segítség híján vagy
nem is jön rá arra, hogy mennyi tehetség rejlik benne, vagy egy idő
után kedvét szegik a kezdeti kudarcok. Ezért is volt örömteli, hogy
pár esztendeje a városban létrejött
a Magán Konzervatórium, de magán művészeti alapiskola is alakult,
amelynek több településen is van
már kihelyezett tagozata. Ezek nem
egy tehetséget felfedeztek és kineveltek már, s biztosítottak számukra
munkalehetőséget is.
A hat fiatal közül, akik megleptek
az irodámban, hárman az ún. kék iskolában (Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola), ketten
a Magán Konzervatóriumban, míg
hatodikuk a Magán Szakközépiskolában (Hotelakadémia) tanul. A három fiú (Bikkes János, Oláh László
és Berki Brian) pincérnek készül,

Danyi Pisti, Bikkes János, Berki Brian, Oláh László és Nagy Zsolt
bár egyikük, Bikkes János a feledi
alapiskolai évek után előbb a Magán Konzervatóriumot választotta,
ahol énekelni tanult, de elégedetlen volt a tanítással, a komolyzenei
képzés sem állt hozzá közel, inkább
átlépett a szakközépiskolába, hogy
szakma legyen a kezében. Janko
tízgyerekes családból származik, ő
a legidősebb, s igazi zenészcsaládból származik, hiszen az ősök közül többen is profi szinten játszottak hegedűn. Azt is elárulja, hogy
az egyik közösségi oldalon fedezte fel a többieket, így a várgedei
Danyi Istvánt és az almágyi Nagy
Zsoltot is, de az Ábrándozók című
rapduót is, s innen jött a barátság
és a közös zenélés. Janko évek óta
énekel, s mostanában a két zenész
baráttal közösen várják a meghívásokat születésnapokra, s egyéb alkalmakra, s mint mondja, akár egy
egész éjszakát le tudnak zenélni
gond nélkül. Magyar nóta, mulatós,
dzsessz, funky – sok minden belefér a repertoárjukba, amelynek egy
részét próbálják az egyik videomegosztón is közkinccsé tenni. Janko
azt is elárulja, benevezett az egyik
cseh-szlovák tehetségkutatóba is, s
már nagyon várja a meghallgatást.
Másik két zenésztársa viszont továbbra is a Magán Konzervatórium
diákja, Danyi Pisti zongorán, míg
Nagy Zsolt gitáron folytatja a tanulmányait. Pistitől megtudom azt is,
hogy Várgedéről többen is tanulnak
a konzervatóriumban, Rácz József
például színésznek készül. Bár a
nagyapja zenész, hegedűn játszik,
unokatestvére zongorista, ő mégis
sokáig inkább a focival kacérkodott
(több évig a feledi serdülőcsapat
kapuját védte), s alig pár éve kezdett el zongorán játszani. Ma már
az élete a zene (a konzervatóriumban Lakatos Norbert tanítványa),
s Jankoval ellentétben a komolyzenét is megkedvelte, s Mozart
mellett Chopin a nagy kedvenc.
Nagy Zsolttal együtt bejelentkeztek a Snétberger Tehetségkutató

Központba is. „Nagyon sok jót
hallottunk arról az iskoláról, ahol
a legjobb magyarországi tanárok és
zenészek tanítanak” – mondja Pisti,
akinek több iskolatársa is évekig tanult Felsőörsön. Az ajnácskői-gesztetei Danyi Csaba (hegedű-gitár)
volt Snétberger egyik kedvenc diákja (ő most érettségizik a Magán
Konzervatóriumban), míg a szintén
várgedei Oláh Szebasztian (zongora) szintén évek óta rendszeres vis�szajáró Felsőörsön.

Szajkó Gyula és Danyi Marek
Nagy Zsolt almágyi, szintén zenész
gyökerekkel, édesanyja az egyik almágyi asszonykórus oszlopos tagja. Ahogy ő is énekel a férfikarban.
Mivel a dzsessz a kedvenc műfaja,
eredetileg szaxofonon akart tanulni,
de ez az édesanyjának nem tetszett,
így a gitárt választotta. Marcel Petický tanítványa, de felvette az ének
szakot is, amire Želmíra Sujová tanítja. Míg a kilencvenes években
alaposan megcsappant a zene iránti
érdeklődés, például eltűnt a zene az
éttermekből, a kávéházak megszűntek, s a lakodalmakban a zenekart
felváltotta a szintetizátor, mostanában ismét nagyobb igény mutatkozik a zene melletti szórakozásra, jóval több a bál, a falunapi ünnepség,
születésnap, mint pár évvel ezelőtt.
Így mindhárman reménykednek
abban, hogy akár a zenéből is meg
tudnak élni, s akár idehaza is.
Szajkó Gyulával – aki a Magán
Szakközépiskolában (Hotelakadé-
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mia) végzős tanulója – , szintén az
egyik közösségi oldal hozta őket
össze. Gyula a barátjával, Danyi
Marekkal egy ideje a rapzenében
találta meg a kiteljesedési-kifejezési lehetőséget, a különböző zenei
alapokra saját maguk által írt szövegekkel korosztályuk életérzését
sűrítették 3-4 perces számokba. De
mivel semmi komolyabb felszerelésük nem volt, s hangszeren sem
játszottak, társakat kerestek a zenéléshez, így fedezték fel egymást
a facebookon, s ma már több közös
számot is közösen jegyeznek. Első
közös számuk Majka Belehalok
című slágerének a rappesített változata volt, most pedig egy másik
Majka slágert, a Füttyöst nézték
ki maguknak. Külön játsszák fel a
hangszereket, s külön az éneket –
árulja el a dalok hangszerelését is
elvégző Danyi Pisti.
A baráti társaság maradék két tagja közül a várgedei Oláh László
szintén pincérnek készül, de ő csak
lelkileg támogatja a barátait, míg a
Rimajánosiból származó, de Rimaszombatban élő (az alapiskolai tanulmányait a Šrobár utcán végezte)
Berki Brian a foci mellett kötelezte el magát. Sokáig csak az udvaron
rúgta a bőrt, s egyik barátja szólt,
hogy kipróbálhatná magát a rimaszombati MŠK csapatában is. Jobbhátvédet és jobbszélsőt játszik, de
mosolyogva teszi hozzá, a bal lába
is szinte egyenrangú a jobbal. Ő is
pincérnek tanul, de arról álmodik,
hogy akár a fociból is meg tud egy
ideig élni. „Nagyon reménykedtünk abban, hogy létrejön a fociakadémia, de most komoly gondok
vannak a csapatnál” – teszi hozzá,
s mivel jelen pillanatban nem látják
a kiutat, Danyi Roman barátjával,
csapattársával úgy döntöttek, erre a
félévre átlépnek vendégjátékosnak
Ajnácskőre. De azzal még eldicsekszik, pár hete az U19-es csapattal
barátságos mérkőzésen voltak Diósgyőrött, ahol éppen csak megvoltak tizenegyen. „Az első félidőben
még nagyon jól tartottuk magunkat,
s a hazaiak csak 1:0 arányban vezettek, de a végére cserelehetőség
híján elfáradtunk, s ki is kaptunk
5:0 arányban” – meséli Brian. „Ja,
tudja, hogy messziről rokonok vagyunk Andreas Varadyval?” – jegyzi meg Szajkó Gyula –, „aki mindannyiuk számára követendő példa.
Igaz, ő nagyon jó helyen volt, nagyon jókor” – mondják szinte egyszerre, de ahhoz, hogy kiugorjon, a
tehetségét is folyamatosan karban
kellett tartania. S egyszer akár nekik is összejöhet…
jdj, fotó: archív

6

hu.rimavskasobota.sk

„Akiket én tanítottam, azokból mind ember lett” – Pál Dénes és családja

Szakadó hóesésben érkezek meg fotós kollégámmal Nagybalogon Pál Déneshez, aki egy
takaros régi családi házban fogad feleségével,
Erzsikével. A fiatalok még úton vannak, fia
egy rimaszombati vaskereskedésben dolgozik
eladóként, menye a helyi alapiskolában tanítónő. 2015-ben a fiatalok Csemadok Közművelődési Díjat kaptak Galántán, az idén pedig az
„öregek” vehették át az Életműdíjat.

Idézzük fel a Csemadok méltatását: „Pál Dénes
nyugalmazott pedagógus, 20 évig (1964-1984)
volt a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének
elnöke. Elnöksége termékeny ideje alatt az alapszervezet mellett működő színjátszócsoport több
színdarabot is bemutatott, rendszeresen szerveztek író-olvasó találkozókat, megemlékeztek a jeles évfordulókról, gyermek-citerazenekar alakult
és működött a faluban, megalakult a Gyöngyösi
István Irodalmi Kör és többször is megrendezésre
került a járási dal- és táncünnepély, a Daloló Balogvölgy. A Csemadok alapszervezete az ő elnöksége alatt megkapta a Munka Érdemrend bronz
fokozatát. Nyugdíjba vonulása óta három könyvet írt és adott ki (Nagybalog múltja és hagyományai, Balogvölgy múltja és hagyományai, Életem
korképe). Felesége, Pál Erzsébet a kezdetektől
fogva támogatta férje ötleteit és aktívan részt
vállalt a rendezvények szervezésében. Leginkább
az egykori énekkar és tánccsoport munkáját irányította. Szeretetét a magyar kultúra iránt mi sem
bizonyítja jobban, hogy máig aktív és lelkes tagja
a Szivárvány Énekkarnak”.
„Jó három évtizeddel ezelőtt az osztályfőnököm
volt a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, s nagyon szép emlékeket őrzök róla” –
mondja Juhász László újságíró, s kéri, adjam át
a tanár úrnak az üzenetét. Jó pár évtizede László
Gyula professzor egy szádelői találkozón megállapította, akinek a vezetékneve maga is keresztnév, az valószínűleg székely származású.
Így Dénes bácsi azóta tartja magát tiszteletbeli
székelynek. És természetesen tősgyökeres baloginak, akinek teljesen természetes volt, hogy tanítóként-tanárként a település kulturális életét is
szívvel-lélekkel vigye a hátán. Persze, más volt
még akkoriban kultúrát szervezni, nem volt számítógép, tévé sem mindenhol – így aki élő kultúrára vagy csak társaságra vágyott, az a kocsma
mellett a kultúrházat választotta, ahol zajlott az
élet. Dénes bácsi mindezt meg is írta az Életem
korképe című kötetében, amelyben nemcsak a
maga és a családja, de a falu elmúlt mintegy száz
esztendejét felmutatja. Akkoriban még nem vártak a sült galambra, a hetvenes évek elején a kultúrház is brigádban épült fel, s mára bizony már
alapos rekonstrukcióra szorul. Fiatalok és öregek
kalákában jöttek, s akkoriban évente mutattak be
színdarabot is. Férjhez adom az anyámat, A falu
rossza, A vén bakancsos és fia, a huszár vagy a
Dandin György – sorolja a bemutatókat Dénes
bácsi, amelyeket nemcsak a faluban játszottak
el, de a környező településekre is eljutottak vele.
Ma már sokkal nehezebb kultúrát szervezni, az
embereket nem érdekli semmi, ezért is csodálja
a fiatalokat, hogy máig nem adták fel, sőt rendíthetetlenül szervezik a Csemadok mindennapjait.
Évekig a falu egyik nagy attrakciója volt a Daloló Balogvölgy, amelyen számos magyarországi

sztár is megjelent, így nagy sikert aratott Szécsi
Pál, Béres Ferenc, Aradszky László, Kovács
Kati, Koós János, Dévai Nagy Kamilla, ahogy az
akkor még kezdő P-Mobil, akiket Korda György
váltott a színpadon. De működött az asszonykórus, ahogy citerazenekar is. Ahogy ápolták a
nagybalogi történelmi hagyományokat is, Gyöngyösi Istvánt, aki nagybalogi várkapitány volt
egyidőben. Mostanában az írás köti le az idejét,
előbb a falu történetét írta meg, majd munkáját
kiterjesztette a Balog völgyére is. A már feljebb
említett Életem korképében a kultúra mellett a
falu egykor gazdag sportéletéről is beszámol (pár
évnyi kihagyás után ma ismét van regionális első
osztályú csapata a faluban), de nem hallgatja el a
véleményét a falu irányítóiról sem. Rá is kérdezek, mit szól a váratlan polgármesterválasztáshoz
(Csúr Tibort három választási ciklus után egy 27
éves, a helyi közéletben eddig ismeretlen fiatalember, Kluka Norbert váltotta), Pál Dénes, aki a
könyvében is őszintén vall a közügyekről, csak
annyit válaszol: „Egyrészt nagyon meglepődtünk, másrészt annyira mégsem”. Majd kiderül, a
friss vér friss szellemet hoz-e a nagybalogi mindennapokba.
Erzsike néni, aki annak idején Simonyiból került
Nagybalogra, a frissítőt biztosítja, nem nagyon
szól bele a beszélgetésünkbe vagy lelkesen bólogat. Annak idején ő is kivette a részét a kultúraszervezésből, s ma is lelkes tagja az utóbbi
években létszámilag alaposan megcsappant Szivárvány Énekkarnak. „Sajnos, az énekkar szakmai vezetője, Lévay Tibor pár éve meghalt, s azóta nem igazán van szakmai vezetője a csapatnak”
– mondja szomorúan Erzsike néni, s az eredetileg
25 tagú csapatnak mára már csak 12 tagja maradt.
Közben hazaérkeznek a fiatalok is, s azonnal be
is kapcsolódnak a beszélgetésbe. Csaba beleszületett a „nagybalogi kultúrába”, s feleségével,
Gabival, aki Bátkából került Balogra, örököltek
mindent az elődöktől. Ahogy Gabi mondja, a helyi alapszervezetnek 240 tagja van, s köztük igen
sok a fiatal. „Pedig tavaly duplájára emeltük az
éves tagsági díjat, amely most 2 €” – teszi hozzá,
s mint mindenhol, vannak aktív és kevésbé aktív tagok is. Szép számmal vannak roma tagjaik, de akad szlovák tagjuk is. Az év első s egyik
legfontosabb összetartó rendezvénye az évzáró,
amelyre általában mindig megtelik a kultúrház.
Két éve gyerektábort is működtetnek, szerveznek

színházlátogatásokat, nem feledkeznek el Gyöngyösi Istvánról sem (Koós Istvánékkal együtt
évente megkoszorúzzák a költő sírját Csetneken),
évente részt vesznek a faluval közösen a Vámos
Települések Találkozóján, bálokat rendeznek,
ahogy működik a Szivárvány Énekkar is. „Egyre
nehezebb manapság a kultúra szervezése, mások
az emberek, s a fiatalokat leköti a számítógép, az
okostelefon” – fűzi tovább a szót férje, Csaba,
aki nem titkolja, bár nagyon próbálkoztak vele, a
saját gyerekeiket már nem sikerült megfertőzni a
kultúrával. Gabi a helyi alapiskolában nvelőnő, s
a szabadideje nagy részét is a „gyerekei” körében
tölti. Egyre több a roma gyerek, akikkel még nehezebb foglalkozni, de mégsem adja fel. Három
alkalommal vettek részt a Regionális Pedagógiai Központ által megszervezett projektnapokon,
s már javában készülnek az idei évfolyamra is,
amelyen a település nevezetességeit szeretnék
bemutatni. Két éve beneveztek a Duna Menti
Tavaszra is, de a régiós fordulón komoly csalódás érte őket. Minden évben bekapcsolódnak a
FIKIV-be is, ahogy műsorral lepik meg a nyugdíjasokat is, de évente ellátogatnak a nemesradnóti
Pósa Lajos szoborhoz is. Egyik legkedvesebb
rendezvényük a kiszehajtás, a télűző bábégetés,
amely során találkozik múlt és jövő. A bábokat
Pál Dénes vezetésével készítik el, s aztán végigvonulva a falun, meggyújtják és bevetik a Balogba. Pál Csaba és Gabi 2015-ben példaértékű
kitartásukért, hitükért, odaadásukért, áldozatos
munkájukért Csemadok Közművelődési Díjat
vehettek át Galántán.
„Nagyon nehéz bevonni a fiatalságot, akik egyre
nehezebben viselik el a megkötöttséget” – ismétli
Csaba, s mintegy ellent is mondva önmagának,
rögtön hozzá is teszi, 12 tagú a Csemadok jelenlegi vezetősége, amelyet 6 házaspár alkot, akik
ideális csapatot alkotnak. „Nehéz, nagyon nehéz,
de talán mégsem lehetetlen” – összegzi beszélgetésünket Dénes bácsi, aki bár elkészítette már
élete számvetését, s büszkén mondja a többiekkel
teljes egyetértésben, hogy” akiket én tanítottam,
azokból mind ember lett”. S bár tehetné, most
sem ül a babérjain, hogy élvezze a megérdemelt
nyugdíjas éveit. „Épp most egyeztem meg Kresnye Bandival, hogy készítünk egy fotóanyagot
Balogvölgyéről, hogy megörökítsük a múltat és
a jelent, tanulságul az utókornak.”
Juhász Dósa János, fotó: Kresnye András

Gömöri Hírlap

Gazdag anyaggal várja olvasóit a
Percnyi költészet
Gömör-Kishonti Múzeum 14. antológiája
Danyi Zoltán
14. antológiáját adta ki a Gömör-Kis- a gömöri zsírkő- és magnezitbányászatot térképezte fel,
honti Múzeum, amelynek alkotógár- míg Lőrincz Árpád a Heinzelmann-családnak a gömöri
a béke napja
dája évente teszi közzé az aktuális év bányászatban kifejtett munkásságát tárja fel. Ján Aláč és

kiállításaihoz, kutatásaihoz fűződő tanulmányait, de nem feledkeznek meg az
adott évhez tartozó évfordulókról sem.
Különösen gazdag és sokrétű a 2018as antológia, amely átfogó képet ad a Gömör-Kishonti
Múzeum munkatársainak tudományos kutatásairól.
A madártani kutatásoktól kezdve a régészeti feltárásokon át az 1968-as események felelevenítéséig ugyancsak
bő a skála, s a kötet számos dokumentumértékű képet is
közöl. Gálffy Mónika a méhi víztározó mellett vizsgálta
az ott előforduló madárvilágot. Botos Sándor, Dušan
Hutka, Róbert Malček és Vladimír Mitáš az alsósziklási
Maginvárba, Tiszolc központjában és a serkei várban
végzett régészeti kutatásainak eredményeit adja közre,
Kerényi Éva Gömör-Kishont egykori fürdővilágát mutatja be, Martina Ostrom Mareková és Ľudmila Pulišová

Václav Furmánek az 1968-as rimaszombati és tornaljai
eseményeket idézi fel, Leon Sokolovský Július Bolfík
helytörténész pályáját vázolja fel, s közli az antológia
Tóth Zoltán memoárját, amely a legendás rimaszombati
Tóth család családfáját rajzolja fel. A múzeum igazgatónője, Oľga Bodorová a Rimajánosiban található Szathmáry Király család klasszicista kúriájának történetét
meséli el, Kolár Angelika Winkler Oszkár losonci építész két rimaszombati tervezésű épületét (csak az egyik
készült el) mutatja be, míg Michaela Škodová a poltári
agyagfeldolgozás történetéről számol be írásában.
Kár, hogy az antológia nem tartalmaz magyar és angol
nyelvű összefoglalót. Mind a múzeum, mind a szerzők,
mind az olvasók megérdemelnék.
A kötett megvásárolható a múzeumban.
jdj

Panyolai Pálinka Estet rendezett a Palazzo
Pizzéria Rimaszombatban, amelyen hétféle pálinka kóstolására került sor A remek
hangulatról a finom
étkek és pálinkák
mellett Botos Renátó
és alkalmi zenekara
gondoskodott.
Garamszentkereszten rendezték
meg a Besztercebánya megye Kupája aktuális fordulóját, amelyen
kilenc klub 151 versenyzője vett
részt. Rimaszombatot 11 versenyző
képviselte, akik 28 érmet úsztak
össze.
A legifjabb generáció versenyzői
közül a legsikeresebb Ela Valachová
volt, aki négy aranyérmet szerzett,
Sofia Látková négy ezüstig, Sabina
Iždinská egy ezüstig, s egy bronzig,
míg Sebastian Vach egy bronzig jutott. Az idősebbek közül Kristína Repková hat aranyat, Sofia Klementová öt aranyat, s egy ezüstöt, Linda Skruteková egy ezüstöt, s két bronzot, míg Marek Tengler két ezüstérmet szerzett.
Úszóink legközelebb hazai medencében mutathatják meg a képességeiket,
március 9-én és 10-én immár hetedik alkalommal rendezik meg a helyi
fedett uszodában a Barátság Kupa nemzetközi úszóversenyt.
Február 5-én és 6-án rendezték meg a törökországi
Antályában a Para Taekwondo WT – G-10 8. világbajnokságát, amelyen Szlovákia első
alkalommal vett részt.
A rimaszombati Tomáš Mravec – aki jelenleg a nyustyai
TKD Klub versenyzője –, a
Poomsae versenyszámban a
P20 kategóriában bronzérmet
szerzett.
2:3 és 3:2 – két mérkőzés után még a gólarány is egyezik a rimaszombati
HKM és a lévaiak párharcában, így az I. ligába való feljutásról a február
23-án, szombaton, semleges pályán, Breznóbányán megrendezendő mérkőzés dönt majd.
Léván az első mérkőzésen 1 500 néző várta a batyiakat, akik ugyan kétszer is
egyenlítettek (Vilcsinszkij és Zorvan), de a harmadik lévai gólra már nem érkezett válasz. A rimaszombati visszavágón 300 néző előtt viszont a vendégek
már 2:0 arányban is vezettek, innen fordítottak Ján Podkonický fiai Vilcsinszkij, Slovák és Dmitrijev találataival, ezzel kiegyenlítve a párharc állását.
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(Bettes Istvánnak)
alázattal, bölcsességgel jő a béke napja,
minden haragot megítél, mert jutalom az Ég
e fényesség kiválasztott Angyala nagy és
új parancsolatot közöl, világunk fogadalom lesz,
éltető s romolhatatlan a kiválasztottaknak minden,
ujjongás a feltámadottaknak földi reményben szép
jutalom, búban bánatban már soha nem él senki,
elveszett gonosz szelleme az embernek,
öreg nem lészen soha, visszafiatalodott szívekben
az értelem, egészen tökéletességre visz mindent,
hogy boldog reményben az ember értelme megtérjen,
úgy mintha titkok közepében lennénk együtt, érezve
a Teremtő drága rejtekében, örökkön örökké az élet vizét.

Utolsó közös útjukra
indulnak szétválás
előtt, egy világvégi
francia szállóban
átélnek egy eszement
éjszakát, s végül vis�szatalálnak egymáshoz
– röviden talán így
lehetne összefoglalni a Forró zuhany
című bohózatba hajló
tragikomédia előadását, amelyet a pozsonyi Divadlo komédia (Komédiaszínház) mutatott be
Rimaszombatban.
Szülőfalujában, Nagybalogon is
bemutatták
munkatársunk, Kresnye
András Budapesti képeslapok című
kiállítását.

Február elején a Gasztroangyal és Borbás Marcsi
vendége Gömör volt.
A műsorban a finom feledi disznótoros mellett több helyi különlegességet is megkóstolhattak a műsor szerkesztői. Ezek egyike a Kálvinista mennyország, amelynek a receptjét mi is eláruljuk.
Kálvinista mennyország
Hozzávalók:
Tészta: 50 dkg liszt, 3 egész tojás, fél kk. só, 1 pohár víz
Töltelék: 1 kg túró, 35 dkg kristálycukor, 5 dkg mazsola, 1 cs. vaníliás
cukor, 1 egész tojás, csipetnyi só
Locsoláshoz: édes tejföl, olvasztott zsír
Elkészítése: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és 5 gombócot formázunk
belőle. Ezután a gombócokat egyenként kinyújtjuk, majd 8-10 centiméteres csíkokra vágjuk. A tésztacsíkokat adagonként forró, sós vízbe
mártjuk, majd hideg vízben lehűtjük. Az első adag tésztát kizsírozott
tepsibe rakjuk, majd ráhalmozzuk a töltelék negyedét. Meglocsoljuk édes
tejföllel és olvasztott zsírral. Ezt a műveletet összesen négyszer ismételjük, majd tésztával zárjuk az étel tetejét. A tetejét is meglocsoljuk tejföllel.
Forró sütőben, 220-230 fokon fél óráig sütjük.
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Várják a jelentkezőket
az 56. Jókai Napokra

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa és a Komáromi Városi Művelődési Központ meghirdeti az 56. Jókai
Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját, amelyre június 11. és 16.
között kerül sor Komáromban. Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton vagy e-mailben – március 31-ig
a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Központ, Vár út
1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá: Jókai Napok),
e-mail: csengel.monika@gmail.com.
A szervezők kérik, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője nevét,
címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és műfaját.
További információk a 0907/799823, 035/7713 547, 035/7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címen Bajkai Csengel Mónikánál.

Február 22.:

Nyustyán értékelik ki a régió legjobb sportolóit

53. alkalommal kerül sor a régió (Rimaszombati és Nagyrőcei járás) legjobb sportolóinak kiértékelésére. Az ünnepi gálának idén február 22-én,
pénteken 17.00 órától a nyustyai Városi Művelődési Központ ad otthont.

Február 26.: Tájékoztató az épülő óvodáról

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül
a Rimaszombati Református
Egyházközségnek is lehetősége
nyílt jelentős mértékű óvodafejlesztési beruházást megvalósítani
Rimaszombatban.
A beruházó Rimaszombati Református Egyházközség
valamint a Tompa Mihály Református Gimnázium február 26-án 17.00 órai
kezdettel a Csillagház előadótermében szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot
a Református Óvoda és Református Alapiskola indításának jelenlegi állásáról.
A tájékoztatón résztvevők megismerkedhetnek az épülő óvodaépülettel, a belső
berendezés terveivel valamint a nevelési program céljaival és fő irányvonalaival.

Március 01.: Ismét elbúcsúzik a farsang

Március 10-ig lehet jelentkezni
a Bíborpiros szép rózsára

Tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedőt a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet.
Népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek jelentkezését várják. Március 10-ig lehet nevezni.
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet főszervezőként és szakmai rendezőként meghirdette a vetélkedőt, amelynek célja – folytatva az egykori, mára már fogalommá vált Tavaszi
szél eszméit – országos fórumot biztosítani a népdalénekesek és a népdalkörök, valamint a népzenei hangszerszólisták és zenekarok részére. A Bíborpiros szép rózsa arculatához egyértelműen a népdalok és az eredeti hangzás
tartozik. A résztvevőknek elsősorban a saját régióból választott népdalokat
javasolják a szervezők, és nem ajánlják a műdalokat vagy a feldolgozásokat.
Ugyanúgy nem illik ehhez a vetélkedőhöz a kórusszerű hangzás vagy a többszólamú előadásmód. A zenészszólistáknak és a zenekaroknak is ajánlatos
tartózkodni az autentikustól eltérő feldolgozásoktól.
Korcsoportok és kategóriák:
A vetélkedő két korcsoportban zajlik. Az elsőbe az alapiskolás tanulók, a
másodikba a középiskolás és egyetemista diákok és a felnőttek tartoznak. Az
ének kategóriában a szólisták, a népdalkörök, valamint a hangszeres kisérettel éneklő népdalkörök versenyeznek. A hangszeres kategóriában a szólisták,
illetve a parasztzenekarok és citerazenekarok vesznek részt.
Fordulók és időpontok:
A vetélkedő három fordulós, a járási versenyek áprilistól június másodikáig,
az országos elődöntők az októberi hónapban valósulnak meg. Az országos
döntőre Dunaszerdahelyen kerül sor 2019 novemberében.
A versenyről részletes információkat a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, illetve a Csemadok honlapján találnak az érdeklődők:
http://csemadok.sk/biborpiros-szep-rozsa-2019-felhivas

Február 25.: Ismét üzen Pósa Lajos

Február 25-én, hétfőn 17.30
kezdettel szervezik meg a Pósa
bácsi azt üzente… II. címmel
Kun Miklós Jenő Pósa-kutató
előadását a rimaszombati Csillagházban.
A tartalomból: Tabudöntögetés,
avagy emlékezés a folklór számos
kincsét az irodalomba beépítő Pósa
Lajosra; A humor nyilai: Élcek,
csúfolók és paródiák Pósa Lajosról írásban és képben; „Mikszáth
álma”
Közreműködnek: Ferencz Zsolt,
Gál Laura, Juhász Lilla, Sonkoly
Dalma és Páko Mária Örömzene
műhelye

Március 01.:

„Anyább” anyák a Rimaszombati Kávéházban

Hirdetés:

GH-12/19

Bár az idén jóval hosszabb volt
a farsang, mint tavaly, lassan
búcsúzik. Március elsején, pénteken 14.30 órától a rimaszombati Relax Szabadidőközpont
is megtartja hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényét.
Mindenkit várnak a Relax épülete előtt, ahonnan a menet indul vagy a Fő téren, ahol a helyi
folklórcsoportok műsorral búcsúztatják az idei farsangot.

A Rimaszombati Kávéház
március elsején, pénteken
17.00 órától a Háróm Rózsa
Kávéház hátsó termében mutatja be Bartalos Tóth Tímea és
Mészáros Krisztina „Anyább”
anyák című kötetét. Az est házigazdája Kerényi Éva lesz.
Az est során szóba kerül az anyaság, annak minden szépségével
és nehézségével kendőzetlenül,
az én-idő, a férfi-női szerepek
fontossága a családban, a társadalmi elvárások, valamint az, mi
minden formál és formált minket
és téged az anyaságunkban.
Lapunk a rendezvény médiapartnere

Gömöri Hírlap

9

Településeink: Sajógömör

Új sorozatunkban ezúttal a régió
névadó településére, Sajógömörbe
látogattunk, amely jelenleg már a
Nagyrőcei járáshoz tartozik. A falunak 897 lakosa van, a település
lakosainak többsége evangélikus.
A legenda szerint járt itt annak
idején Mátyás király, aki itt kapáltatta a nemesurakat, de a falu híres szülöttje a neves cigányprímás
Czinka Panna és Gömöri Kovács
István költő, szerkesztő is.
Sajógömör területe ősidők óta lakott. Az Őrhegyen és a Várhegyen
bronzkori leleteket találtak. Neve a
török eredetű régi magyar Gömör
személynévből való. Vára 11. században épült, a legkorábbi várispánságok egyike, amely a tatárjárás után
is jelentős maradt. Jankóšik Zoltán
polgármester 2006 óta irányítja a
települést, tavaly a Most-Híd színeiben indult, s a háromjelöltes
mezőnyben a szavazatok mintegy
68 százalékát megszerezve, 338
szavazattal győzött. Mint lapunknak elmondta, 2014-ben 13 pontban
foglalta össze terveit a 2015-2018-as
választási időszakra, amelyek többségét sikerült is teljesítenie. „Folyamatosan építkeztünk, próbáltunk
minél több projektet megvalósítani,
sikerült a kormány által meghirdetett akciótervbe is bekapcsolódnunk
(tésztagyár és nyugdíjas napközi létesült), s a községi hivatal jelenleg
is 46 embernek biztosít tartós munkalehetőséget. Fejlődik és szépül
a falu” – foglalja össze az elmúlt
négy esztendő eredményeit. Az elmúlt négy év egyik legfontosabb

tevékenysége a kastély felújítása
volt. A község egyik büszkesége
hosszú évekig raktárként működött.
Első lépésként a községi hivatal
mellett felépült egy raktárhelyiség,
ahová átköltöztették a kastélyban
található anyagokat. Az akcióterv
támogatásával épült ki a kastély
alsó szintjén a nyugdíjas napközi,
amely 15 embernek biztosít hétfőtől
péntekig napi ellátást és kikapcsolódási lehetőséget. A nyugdíjasokkal
kapcsolatos hír, hogy az idén elkezdődik a nyugdíjas otthon kiépítése
is, amely már az új kor igényeinek
megfelelően családi jellegű lesz, s
már a tervek is elkészültek. Van a
községnek nyugdíjasklubja, évente megszervezik a nyugdíjasnapot,
amelyen köszöntik a jubilánsokat
is. Az elmúlt négy esztendő másik
fontos beruházása volt a tésztagyár
felépítése, amely szintén a kormány
akciótervének köszönhetően valósult meg, és sikerült 40 ezer euróból
felhúzni. A tésztagyár öt embernek
biztosít munkát. 2017 decemberétől
négytagú polgárőrség is működik a
faluban, akik főleg az alapiskolával
tartanak szoros kapcsolatot, s ügyelnek az iskolai oktatás zavarmentes
lebonyolítására.
Bár érdeklődés híján a futballcsapat
megszűnt, a tűzoltószervezet viszont
nagyszerűen működik. Új tűzoltószertár épül 30 ezer euróból, ugyanis
a régi már nem felelt meg a követelményeknek. Most kapták meg a
tagok az új felszerelésüket (sisak és
ruhák), kaptak árvízvédelmi kocsit,
felépült a szertár, s új IVECO tűz-

Jankóšik Zoltán
oltókocsit is kap majd a szervezet,
amely akár nemzetközi bevetésre is
alkalmas lesz.
Nagy figyelmet fordít a község az
óvodára és az iskolára is. Az óvodát
24 gyerek látogatja három óvónő
felügyelete alatt. 2017-ben a Bethlen
Alap 60 ezer eurós támogatásának
köszönhetően megújult az óvoda
beltere, míg az ősszel tetőcserére került sor. Nyáron felújították az iskola
konyháját is, ahol januártól már minden alapiskolás ingyenesen étkezhet,
ahogy felújították a községi hivatal
illemhelyeit is. A hagyományos Gömöri Kovács István Sakkverseny és
a kétévente megrendezendő Czinka
Panna Prímásfesztivál mellett tavaly
falunapot s roma folklórfesztivált is
rendeztek.
A községi hivatal jelenleg 46 alkalmazottat foglalkoztat különböző

Folytatódik a nagybalogi sikertörténet

Február 9-én tartotta évzáróját a Csemadok
Nagybalogi Alapszervezete, amelyen mintegy
százan vettek részt. Ahogy a helyiek már megszokhatták, az évzáró idén is Kresnye András
fotókiállításával indult, de köszöntötték a minap Csemadok Életműdíjat kapott Pál házaspárt is.

240 tagot számlál a Csemadok Nagybalogi Alapszervezete, akik közül mintegy százan eljöttek az
évzáróra is. A legkisebb korosztálytól az éltesekig
mindenki szép számmal képviseltette magát, s ha
valakit érdekelne, hogyan is csinálják, akkor egyszer érdemes ellátogatni egy évzáróra, amelynek
remek hangulata minden jelenlévőt elvarázsol.
Az alapiskola diákjai, valamint a Horváth Roland
által klarinéton kísért Szivárvány Énekkar, valamint a finom gulyás és házi készítésű sütemények
fokozták az amúgy is remek hangulatot, mely közben természetesen a tavalyi év értékeléséről, s az
idei munkatervről is szó esett.
Pál Csaba elnök köszöntötte a résztvevőket, köztük Kluka Norbertet, a község nemrég megválasztott polgármesterét és Csirmaz Miklóst, a területi
választmány küldöttjét. Pál Gabriella vetítettképes
előadásban sorolta a tavalyi eseményeket, így a
Málenkij robotra való emlékezéstől kezdve a ka-

rácsonyi bálig több tucat rendezvényt szerveztek,
vagy tettek eleget a különböző meghívásoknak.
Vámosgyörktől kezdve Feleden, Kassán és Egeren át Cserháthalápig jártak tavaly, volt, ahol hivatalosan, volt, ahol közös kiránduláson vettek
részt. Nem feledkeztek el a nemzeti ünnepeinkről,
ahogy a falu híres várkapitányáról, Gyöngyösi Istvánról sem, aki előtt tavaly a balogi vár falai előtt
tisztelegtek. Hangsúlyozta, a tavalyi év folyamán
több emlékezetes napot töltöttek együtt, így a vámosgyörki Virág János Énekkari Találkozón, a
cserháthalápi Palóc Világtalálkozón, de a kassai
és egri kirándulásokon, a perjései falunapon, a
feledi GMKÜ-n, a Rimaszombatban megrendezett Egyházmegyei Kórustalálkozón, a harkácsi
jótékonysági koncerten, s folytathatnánk. Nagy-

projektek és a munkaügyi hivatal
segítségével. Van két terepmunkás is
a községben, akik a kérvények kitöltésénél, megírásánál segédkeznek,
de az arra rászorulók egyéb hivatali
ügyeit is intézik. Folytatta a község
az új utcák kiépítését és leaszfaltozását is. De egy projekt segítségégével
eltávolították a községi szemétdombot is.
Jankóšik Zoltán szólt az elkövetkezendő választási időszak terveiről is, így szeretné felépíteni a már
említett nyugdíjas otthont, felhúzni
az iskolakonyhát, folytatni az utak
felújítását, az elkezdett temetőkerítés építését, bővíteni szeretnék az
iskola osztályait, ugyanitt új szociális helységeket kiépíteni, szigetelni
az óvodát, parkosítani, valamint új
munkahelyeket létesíteni.
jdj, fotó: Községi Hivatal

szerű a szervezet kapcsolata a helyi óvodával és
iskolával is, a kiszebábégetéstől kezdve a nemesradnóti és rimaszombati közös utazásokig, nagyon
sok közös rendezvényt szerveznek, hisz ahogy
Pál Gabriella hangsúlyozza, övék a jövő, így a
Csemadok és a falu jövője is nagyban tőlük függ.
A tavalyi év egyik legfontosabb rendezvénye volt
a gyerektábor, amelyet összekötöttek a családi
nappal. A gyerektábor keretében jártak Gácson és
a somosi várban, de a tavalyi év során két alkalommal járt náluk a füleki MeseFigurák színjátszó duó
is. Pál Csaba elnök Nagy Lászlót idézte, miszerint
„nem elég magyar anyanyelvűnek születni, tanulni
kell magyarul a sírig”, s ahogy végig hallgattam az
éves programjukat, a nagybalogiak tényleg ebben
a szellemben működnek és alkotnak. Pál Csaba
külön köszönetet mondott Csúr Tibor volt polgármesternek a nagyvonalú sokéves támogatásért, s
mind a 240 tagnak, akik évente befizetik a 2 eurós
éves tagsági díjat. Az idei tervek hasonlóan nagyívűek mint a tavalyiak, s mint Pál Gabriella jelezte,
már megérkezett a válasz a Kult Minortól, amely
az idén is támogatja a gyerektábort.
Az ülés hivatalos részének végén köszöntötték Pál
Dénest és nejét, akik január 22-én a Magyar Kultúra Napján Galántán, a Csemadok Életműdíját
vehették át, s levetítették azt a kisfilmet, amely a
munkásságukról adott számot.
jdj, fotó: kresnye
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Érettségizőink
Fotó: gecse

Ivan Krasko Gimnázium
Álló sor balról: Mgr. Szivák Erika osztályfőnök, Zsíros Krisztián, Laboda Gergő, Lóczy László, Dávid Balázs József, Juhar Dávid, Hegedűs Norbert,
Csala László, Révay Dániel, Bublos László
Guggoló sor: Nemes Klaudia, Filep Lajos, Zsíros Kálmán, Lovas Raul, Héthy Adrián Károly, Breznanik András, Bényei Nikoletta, Breznaník Karina,
Breznaník Bianka, Kovács Karolina

Nemzetközi tornát rendezett a Falcon

Negyedik alkalommal rendezte meg a rimaszombati Falcon taekwondo tornáját,
amelyen több mint 200 versenyző (érkeztek Csehországból és Törökországból is) indult. A torna az idén kétnapos
volt, előbb a hagyományos versenyszámokban csaptak össze, míg másnap a
Poomsae következett. A legkisebbeknek
Agility&Kick tornával kedveskedtek.
A tornát Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere nyitotta meg. Szombaton a hazaiak színeiben 19 versenyző állt rajthoz,
akik 8 arany-, 5 ezüst-, s 6 bronzérmet szereztek, ami a 13 jelenlévő klub mezőnyében a negyedik helyre volt elég.
Aranyérmes lett: Roland Bial, Oliver Fekesházy, Milan Láni, Adrián Mag, Stephan
Pekarčík, Sarah Sarvašová, Veronika Spodniaková
Ezüstérmet szerzett: Angelika Bialová,
Matúš Ďurica, Ľuboslav Lehotský, Marcel
Mitter, Sofia Nyiforová,
Bronzérmet szereztek: Leonard Demeter,
Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Dominik Kuvik, Martin Láni, Alex Rapčan,
Vasárnap a formagyakorlatokra került sor, ahol a rimaszombatiak közül
aranyérmet szerzett Oliver Bitala és Roman Farkaš (fogyatékos sportoló),
ezüstérmet Roland Bial, Angelika Bialová, Dominik Kuvik, Milan Láni,
Adrián Mag és Sofia Nyíforová, míg Marek Bitala és Zuzana Franeková
bronzérmes lett. Párosban aranyat Leonard Demeter és Marek Bitala, míg
Oliver Bitala és Alex Rapčan ezüstig jutott. Trióban az Oliver Bitala–Adrián
Mag–Alex Rapčan trió aranyérmes lett.
A legkisebbek tornáján (Agility&Kick) aranyérmet szerzett Sarah Sarvašová

(3x), Roland Bial (3x), Alex Rapčan (2x), Tomáš Kuvik, Marek Spodniak,
Milan Láni, Adrián Mag és Oliver Bitala. Ezüstöt szerzett Tomáš Kuvik
(2x), Oliver Bitala (2x), Adrián Mag (2x), Sofia Nyiforová, Milan Láni és
Marek Bitala. Bronzérmes lett Lukáš Kurek (3x), Marek Bitala (2x), Marek
Spodniak (2x), Sofia Nyiforová (2x) és Milan Láni.
A Falcon versenyzői összesen 68 érmet harcoltak ki, a klubok versenyében a
hagyományos versenyszámokban a negyedik, míg a Poomsae mezőnyében a
harmadik helyet szerezték meg.

