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Az elmúlt napok
margójára
Augusztus nemcsak az extrém hőség
jegyében telt el, de egyúttal Csehszlovákiának a Varsói Szerződés általi
katonai megszállásának 50. évfordulójára is emlékeztünk. Ünnepelni nem
volt mit, de az ország alkotmányozó
tényezőinek a hozzáállása pont olyan
volt ehhez a dicstelen évfordulóhoz,
mint ahogy most is politizálnak és vezetik az országot.

Fotó: Gecse Attila
Átadták a Mikszáth utcai új parkolót, ahol immár 58 hely várja az autóval közlekedőket.

Fotó: Gecse
Szeptember harmadikán útjára indult a 2018/19-es tanév. Több mint kétezer diák kezdi
meg/folytatja iskolai tanulmányait a város óvodáiban, alap- s középiskoláiban. A Tompa
Mihály Református Gimnázium ünnepi tanévnyitó istentisztelete után az egykori
református, majd Egyesült Protestáns Gimnázium épületén emléktáblát is avattak.

Szeptember végén ismét Gömör-Kishonti Vásár

36. alkalommal kerül megrendezésre a Gömör-Kishonti Vásár Rimaszombat városában
(Fő tér, SzNF és Jánošík utcák), amelyre szeptember 28-án és 29-én várják az érdeklődőket
gazdag programsorozattal.
A Fő téren és az SZNF utcában elsősorban használati cikkek és népművészeti tárgyak árusítására kerül sor, míg a frissítős standokat a Jánošík utcában
állítják fel. A vásárra az engedélyeket már biztosítani lehet a Városi Hivatal (Svätopluk u. 5.) épületében. Bővebb infó a 047/560 46 65 és a 047/560
46 85-ös telefonszámokon.

1968 kora nyarán látott napvilágot a Gömöri Hírlap első száma. Azóta kereken 50 év telt
el, s a lap – ahogy ez a jobb sorsra érdemes régió is –, számos viszontagságon ment át.
Volt több kiadója, voltak évek, amikor meg sem jelent a lap, volt hetilap, havilap, jelenleg
kétheti lapként jelenik meg a rimaszombati Városi Hivatal kiadásában a város lapjaként,
de regionális jellegét máig megőrizte. Elkövetkező számainkban egykori és jelenlegi
szerkesztők vallanak a múltról abban a reményben, hogy a lapnak lesz még bőséges
jövője is, hogy az utódainknak krónikaként szolgáljon, s nem utolsósorban okulásul.

Robert Fico egykori kormányfő az évfordulót észre
sem vette, ahogy nem volt egy főnyeremény Pellegrini hablatyolása sem az internacionális baráti segítségnyújtás évfordulójáról. De a pontot az i-re mégis Kiska
köztársasági elnök tette fel, aki televíziós beszédében
kijelentette: „Ma Szliácsfürdőről szólok Önökhöz,
arról a helyről, ahonnan 23 év után az utolsó idegen
katonák is kivonultak”. A közszolgálati televízió arról viszont elfeledkezett szólni, hogy a beszédet előre
felvették, ugyanis az elnök a családjával együtt Spanyolországban nyaralt. Nincs ebben semmi meglepő,
amikor Kuciakot és a menyasszonyát meggyilkolták,
akkor is épp szabadságolt, mégpedig Ausztriában síelt,
s nem is szakította meg a szabadságát. Amikor aztán
hazatért, egyből az élére állt a Tisztességes Szlovákiáért mozgalomnak.
Az évforduló előestéjén a tűzijáték sem hiányzott Rimaszombatból, ahol sokan kérdezték is, összefügg-e ez
Csehszlovákia szovjet, magyar, bolgár, lengyel és NDK-s
katonai megszállásának évfordulójával, vagy csupán
az egyik szomszéd ország állami ünnepéről van szó.
Augusztus sem telt el úgy városunkban, hogy ne adtunk
volna át valami hasznosat az embereknek. Szerényen,
szinte csendben került átadásra a Mikszáth Kálmán utcában a 60 férőhelyes, térköves parkoló, de teljes gőzzel folyik a Nyugat-lakótelepen, a L. Svoboda utcában
is a parkoló építése, ahol 100 autó parkolhat majd.
Ez már a polgármester első választási programjában is
szerepelt. Kíváncsian várjuk, vajon melyik képviselő
sajátítja majd ki magának ezt is, ahogy az megtörtént a
Mikszáth utcai parkoló esetében, holott nagyon kevés
köze volt az egészhez…
De már hagyjuk is augusztust magunk mögött, hisz immár elkezdődött szeptember, vele együtt az új iskolai
tanév, s az öt városi igazgatású alapiskolában több mint
kétezer diák ül be az iskolapadba, köztük 266 elsős.
Reméljük, hogy ők már sose lesznek tanúi annak, hogy
városunk utcáit idegen tankok dübörgése verje fel, s
nem kell magukat megalázottnak érezniük idegen megszállók által, ahogy érezték magukat apáik és nagyapáik 50 évvel ezelőtt.
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Vavrek István
is parlamenti képviselő lesz

A rimaszécsi Vavrek István váltja az államtitkárrá kinevezett Pfundtner Editet a Most-Híd parlamenti frakciójában, így Michal Bagačka (Smer-SD), Stanislav Mizík (Mi
Szlovákiánk Néppárt) és Simon Zsolt (független képviselő) után negyedik gömöri képviselőként segíti majd a régió
munkáját a szlovák törvényhozásban.
Vavrek István romaügyi szakértő, aki jelenleg Ravasz Ábel
romaügyi kormánybiztos helyettese. Eredeti foglalkozását tekintve tanár, de másfél évig Rimaszécs polgármestere is volt.
Két éve „gömöri Obama”-ként kampányolva ismerte meg az ország. Pfundtner Edit a
lemondott Mária Kolíkovát váltja az Igazságügyi Minisztérium államtitkári posztján.
Vavrek 3 576 eurós havi fizetésre, számítógépre, képviselői irodára és fizetett asszisztensre is számíthat.

Agócs Gergely
magas állami kitüntetést kapott

Augusztus 20-a alkalmából
a Hagyományok Háza két
munkatársa, a hagyományos népi kultúra terjesztéséért-továbbéltetéséért kifejtett munkájáért részesült
értékes elismerésben. A Magyar Arany Érdemkeresztet
dr. Agócs Gergely és Farkas
József vehette át.

Dr. Agócs Gergely így vall pályájáról és a díjról: „Felvidékről, Fülekről származom, Magyarországra – az ELTE néprajz szakára való felvétellel – 1992-ben kerültem. 1985 óta veszek részt népzenei gyűjtésekben, és ezek az órák, hetek nagy
hatással voltak életemre: tanultam és töltekeztem. Egy gazdag kultúrát, számos
nagy műveltségű embert ismertem meg. Mérhetetlen szomorúság tölt el, hogy a
szemem előtt zajlik e felhalmozott érték szertefoszlása: a magyar falu értékei vis�szahozhatatlanul tovatűntek, sírba szálltak. Az elismerést örömmel fogadtam, az
indoklásban elmondottak hízelgőek voltak rám nézve. Nagyon jó érzés egy ilyen
elismerést fogadni, mivel eddig felterjesztett, össztársadalmi figyelmet kiérdemlő
elismerésben még nem volt részem.” Agócs Gergely Gömör számos településén,
így a Vály völgyében is kutatott és gyűjtött, s neki köszönhetően maradtak meg a
vidék dalai és nótái.

Amíg Magyarországon az államalapításra, s az államalapító Szent István
királyra emlékeztek, addig Szlovákiában a szlovák nemzeti felkelés kitörésének
74. évfordulója előtt tisztelegtek országszerte.
Régiónkban több településen, így Rimaszombatban tűzijátékkal adóztak az államalapító emléke előtt, míg Péterfalán az új kenyér megszentelésére kerítettek
sort. A szlovák nemzeti felkelés központi ünnepségei Besztercebányán zajlottak
Andrej Kiska köztársasági elnök részvételével (itt készített vele közös fotót Oravecz Patrik ragyolci munkatársunk). Pár nappal előtte Pozsonyban a Komenský
Egyetem előtt Csehszlovákia 50 évvel ezelőtti megszállására emlékeztek, ahol
Ondrejcsák Róbert honvédelmi államtitkár emlékezett a tragikus eseményekre.

Megjegyzem

Tanulságok utazás közben

Sokszor leírtam már,
hogy soha többé nem
írok a vasútról, de
mivel nincs még egy
annyira kalanddús
terület, mint egy kiadós vasúti utazás,
mondjuk Budapest
és Fülek között, hogy
amennyiben megengedik, számot adok legújabb élményeimről is. Ígérem, nem
bánják meg, ha elolvassák.
Három eseményekkel teli budapesti nap után készülünk hazajutni, a táv alig 120 km, az utazás várható időtartama szerencsés
esetben fél nap, de ez akár bőben ki is tolódhat, úgyhogy aznapra
már nem nagyon tervezünk be semmit. Két könyv a táskában, a
kollégám pedig előveszi a ceruzáját és a jegyzetfüzetét, rajzolgat
a holt időben. Vágányzár lévén, s tanulván egyik ismerősöm nem
régi kalandjából, – aki a szokásjoghoz igazodván nem számolt a
fél órával előrehozott indulással, így órákkal később jutott el célhelyére –, időben a Keletiben vagyunk, ahol öt perccel indulás
előtt állítják be az aktuális szerelvényt. Mindenki nagy táskákkal,
egymást letaposva próbál elhelyezkedni, s ha 10 perces késéssel
is, de elindulunk. Bőszen számolgatok, ha minden jól megy, akkor
öt percünk még marad is az átszállásra. A nyugalmunk gyorsan elszáll, amikor Aszód előtt tíz percet veszteglünk a nyílt pályán. De
hogy ne unatkozzunk, arról a kalauz (a magyar oldalon még nem
vonatvezető) gondoskodik. Mellettünk két nő Egerbe készül, mégpedig egy fontos üzleti tárgyalásra. Lábuk alatt egy pincsitacskó,
szájkosár nélkül. A kalauz ellenőrzi a jegyeket, minden rendben, a
kutya menetjegyéről sem feledkeztek el a hölgyek. Szájkosár van?
– kérdezi még flegmán a kalauz, mire jön a válasz: persze. Eltelik
pár perc, a kalauz vissza is tér, s rárivall a hölgyekre: szájkosár?
Otthon felejtettük, mondja az egyikük, a kutyus közben bebújik a
táska mögé, szemmel láthatóan reszket. S mi lesz, ha megharap
valakit? – folytatja magabiztosan a kalauz, bár talán ő maga hisz
legkevésbé ebben a verzióban. Ha nincs szájkosár, a következő
megállóban leszállnak – jelenti ki viszontválaszt nem tűrő hangon, s a két hölgy ugyan sírva próbálkozik még, hogy fontos üzleti
tárgyalásra mennek, s helyre szóló menetjegyük van, a következő megállóban a diadalittas kalauz nemes egyszerűséggel kidobja
őket. Még jó – gondolom magamban –, hogy nem akadékoskodnak
a hölgyek, így talán esélyünk lesz elérni a hatvani csatlakozást.
Sikeresen, időben (értsd. bő öt óra alatt) meg is érkezünk Fülekre,
s a mintegy harmincfokos melegben eldobjuk magunkat a csendes váróteremben. Ez az úgymond csendes helyzet viszont nem áll
fenn sokáig, mert megérkezik egy fiatal, agyontetovált párocska
babakocsival, s egy négyévesforma fiúcskával felvértezve, s ordítozva a menetjegye árának a visszatérítését követeli a jegykiadó
nénikétől. Szegény mintegy fél órát magyarázza, hogy csak aznap
délig lehetett volna visszaváltani a jegyet, s a számítógép már nem
engedi a jegy árának visszatérítését, azok csak nem engednek a
huszonegyből. Válogatott káromkodások közben a fiatalember
már az ablakot csapkodja, s mi ketten, „jól neveltek” lévén odébb
húzódunk, szinte bebújva a váróterem átellenben lévő sarkába.
A párocska leköpvén a nénit védő ablaküveget, odébbáll, de csak
ideiglenesen. Öt perc múlva visszatérnek, s megújult erővel folytatják a hölgy teljes rokonságának a szidalmazását, s arra gondolok, ha én ülnék a helyében, már rég kihívtam volna a rendőrséget.
De én a terem másik sarkában a barátommal együtt csak nagyokat
hallgatok. A néni már a könnyeit törölgeti, végül előveszi a pénztárcáját, s odadobja a mintegy öt eurónyi összeget, s a fiatal pár
megüdvözülve, diadalittasan távozik.
S hogy mi ebből a két esetből a tanulság? Mindenki vonja le saját
maga, annyi biztos, hogy aznap késő délután hazaérve, már nem
mertem tükörbe nézni.
Juhász Dósa János,
illusztrációs felvétel
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Több mint kétezer diák kezdi el a tanévet

Szeptember harmadikán hivatalosan is elkezdődik a 2018/19es tanév, így Rimaszombatban
is megnyitják kapuikat a helyi
alap- és középiskolák, óvodák,
ahogy a Relax Szabadidőközpont
és a Művészeti Alapiskola is. Nagyobb változás nem történt az
előző évekhez képest, az öt városi
fenntartású alapiskolában 2 027
diák (tavaly 2 061) diák ül be az
iskolapadba, míg az óvodákban
666 gyereket (tavaly 657) fogadnak.

Ahogy Rigó László alpolgármestertől megtudtuk, különösebb változások nem történtek az elmúlt tanévhez képest, a diákok létszáma sem
változott különösebben. Az alapiskolások száma csökkent ugyan, az
elsősök száma viszont növekedett,
amíg tavaly 224 kisdiák ült be az iskolapadba, addig az idén 266. Nem
különösebben változott a létszám
a Relax Szabadidőközpontban és
a Művészeti Alapiskolában sem,
előbbiben kicsit csökkent a létszám,
míg utóbbiban némileg növekedett.
Előbbiben a tavalyi 846 helyett 814
diák kezdi el a foglalkozásokat, míg
a Művészeti Alapiskolában hússzal
növekedett az új diákok száma, így

az idén 552-en választanak hangszert, ecsetet, esetleg kamerát.
Šimko József polgármester a tanévet a Dobšinský Alapiskolában
nyitotta meg, míg Rigó László
alpolgármester a Tompa Mihály
Alapiskolában tette tiszteletét, s kívánt a diákoknak, a pedagógusoknak és az iskola összes alkalmazottjának eredményes tanévet.

A Tompa Mihály Református Gimnázium tanéve a hagyományokhoz
híven ünnepi istentisztelettel vette
kezdetét, amely ezúttal emléktábla-avatással folytatódott. A Pósa
Lajos Társaság Besztercebánya
Megye Önkormányzata anyagi támogatásával az egykori református,
majd Egyesült Protestáns Gimnázium régi épületén emléktáblát ava-

tott. Az ünnepségen B. Kovács István emlékezett az egykori hírneves
intézményre, amelynek falai között
számos jeles egyéniség (pl. Mikszáth Kálmán) kezdte a pályáját.
Szeptember negyedikén került sor
az új magyar óvoda alapkőletételére is, sőt időkapszulát is elhelyeztek
a leendő épület tornyának alapjába.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) az idén
Nagymegyeren szervezte meg a
szlovákiai magyar iskolák országos
tanévnyitó ünnepségét a nagymegyeri Szent Miklós plébániatemplomban. Az ökumenikus istentiszteletet a füleki származású Somogyi
Alfréd református esperes tartotta,
aki hangsúlyozta, hogy a magyar
közösségi háttér nélkül elsorvadnak
az iskoláink, és nélkülük felszámolja magát a közösségünk. A tudás és
érték az, amit a szülőnek és pedagógusnak kell átadni, tehát nevelni.
A jó pedagógus tudja, hogy mire
van szüksége a felvidéki magyarságnak és azt továbbadja, hiszen
a közösségünknek szüksége van
bátorságra a megmaradáshoz. Úgy
kell nevelni, hogy a mostani elsősök, ha szülők lesznek, természetes
legyen számukra a magyar szülő,
magyar gyerek viszony. Köszön-

tőjében megemlítette a szlovákiai
magyarság idei nagy veszteségeit,
köztük Jókai Tibort, Szabó Rezsőt,
Pogány Erzsébetet és Bauer Győzőt. Az ünnepségen Vörös Mária, a
SZMPSZ megbízott elnöke nyitotta
meg az új tanévet. „Olyan kevesen
vagyunk, hogy a műveletlenség
luxusát nem engedhetjük meg magunknak” – emelte ki az idei tanév
mottóját.
Több olvasónk érdeklődésére szerettük volna megtudni, mikorra
várható a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatásának a
folyósítása, de a név nélkül nyilatkozó illetékes is tanácstalan volt ez
ügyben.
Az idei tanév első szünetére október 31-ig kell várni (őszi szünet),
a téli szünidőre december 27. és
2019 január 07. között kerül sor.
A félévi szünet február elsején lesz,
a tavaszi szünet megyénkben március 04. és 08. között lesz. A 2019es húsvéti szünetre április 18. és 23.
között kerül sor, s a várva várt nyári
vakáció, 287 nap múlva, július elsején kezdődik, s augusztus 31-ig tart.
Az egyes iskolák tanévnyitóiról lapzártánk miatt következő számunkban számolunk be.
jdj
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Fotó: Agócs Dominik

Komáromban mutatta be új pártját
Augusztus utolsó napján, ünnepélyes
Rimaszombatban is megemlékeztek a
Simon Zsolt, amelynek a Magyar
keretek között került sor a felújított
szlovák nemzeti felkelés kitörésének
Fórum-Maďarské Fórum nevet adta.
almágyi óvoda átadására.
74. évfordulójáról. Pavel Brndiar, a
Simon pártalapító beszédében
A beruházás 165 ezer euróba került,
Szlovák Antifasiszta Ellenállók Területi
hangsúlyozta, hogy pártjában minden
ebből 148 ezer eurót az építkezésre
Szövetségének elnöke emlékbeszéfelvidéki magyarok lakta térség
fordítottak, így nyílászárókat cseréltek,
dében hangsúlyozta, a történelmi
képviselve van, méghozzá olyan fiatal elvégezték az épület külső szigetelését,
eseményeket nem szabad feledni, s
emberekkel, akik a nemzedékváltást
míg a maradék 17 ezerből a belső
mindent meg kell tenni, hogy az akkori
biztosítják. Az új párt már az első na- berendezést és a a padlózatot újították
borzalmak ne ismétlődhessenek meg.
pon megkezdte az aláírások gyűjtését fel, de sikerült új bútorokat, didaktikai
Különösen fontos a legifjabb nemzea bejegyeztetéséhez, s még ebben az
eszközöket és játékokat is vásárolnidékek felvilágosítása, akik elődeiknek
évben össze akarja gyűjteni a bejeuk. Az új tanévben az óvodát mintegy
köszönhetően békében élhetnek, s
negyven gyerek látogatja majd.
fogalmuk sincs arról, milyen törékeny gyeztetéshez szükséges 10 000 aláírást
és indulni kíván a 2020-as parlamenti
is az, s bármikor veszélybe kerülhet.
„Az emberek
választásokon.
akaratának
megfelelően
meg kell szüntetni az évenként kétszeri óraátállítást, és át kell
térni az állandó nyári időszámításra”
– jelentette ki Jean-Claude Juncker, az
Európai Bizottság elnöke a ZDF német
Fotó: gecse
országos közszolgálati televíziónak.
A július elejétől augusztus közepéig
Az idén is megrendezték a Bažant
tartott konzultáción 4,6 millióan fejezKinematograf elnevezésű szabadtéri
Szeptember 11-ig kell leadni
filmvetítést, amelyen négy egész estés a nevezéseket a 2018-as helyhatósági ték ki véleményüket, és 80 százalékuk
az óraátállítás megszüntetése mellett
film, köztük a Backstage és a tavalyi év
választásra, amelyre november
foglalt állást.
slágerfilmje, a Vonal került vetítésre.
10-én kerül sor.

Mint a címlapunkon
már jeleztük, idén ünnepeljük a Gömöri
Hírlap és a Gemerské
zvesti megalakulásának
50. évfordulóját. Ebből
az alkalomból Így írtunk
mi a Gömöri Hírlapban
címmel magánkiadásban egy antológia is
megjelenik, amelyben
egyrészt a lap egykori szerkesztői (Hacsi
Attila, Kovács Zoltán,
Pósa Homoly Erzsébet,
Juhász Dósa János) emlékeznek a lap történetére, másrészt bőséges
válogatást olvashatnak
az eltelt 50 esztendő
legérdekesebb cikkeiből
(Hacsi Attila, Juhász
Dósa János, Pósa Homoly Erzsébet, Csordás
János, Kovács Tibor,
Zsélyi Katalin, Mede
Zsófia, Farkas Ottó, Garai János, Mede Géza,
Juhász Katalin, Csoltó
Mária, Bőd Titanilla,
Csölle Edit és mások).
A kötet szeptember második felétől kapható
lesz a rimaszombati és a
tornaljai Tompa Mihály
Könyvesboltban, ahogy
megrendelhető
Hacsi
Attilánál is.
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1968 augusztus 21. a Gömöri Hírlapban

Mindenkit váratlanul ért a Varsói Szerződés csapatainak Duna
hadművelete, amely során a szerződés öt országának (Szovjetunió,
Magyarország,
Lengyelország,
Bulgária, Német Demokratikus
Köztársaság) csapatai augusztus
21-én megszállták Csehszlovákiát, megállítva ezzel az Alexander Dubček neve által fémjelzett
reformfolyamatokat (prágai tavasz). A hadműveletben mintegy 6
ezer tank és fél millió katona vett
részt.

betördelni. Ján Kiš, a Járási Nemzeti
Bizottság titkára reggel 4.30 órára biztosította a szolgálati Volgát.
A megbeszélt időben jelentkeztem
a garázsban a mostani járási hivatal
udvarán. A sofőrrel együtt a Járási Nemzeti Bizottság titkára is várt
rám. Meglepő hírrel.

Készült az újság, s közben hallgattuk a rádiót. Percről percre egyre
feszültebbé vált a hangulat. Megtudtuk, hogy a szovjet csapatok már elérték Kassát. Ott dördültek el az első
lövések. Az egyik építkezés állványzatáról a munkások téglát dobtak az
arra haladó tankra. A szovjetek tüzet

– Zoli, baj van, nem tudom, elindulunk-e Zólyomba. A Varsói Szerződés csapatai éjfél után megkezdték
Csehszlovákia megszállását.
Rimaszombatban akkor, 1968. augusztus 21-én hajnalban még csend
volt. Az utcákon csak a reggeli műszakba siető emberekkel találkoztunk. Akkor, hajnali 5 óra előtt még
csak el sem tudtuk képzelni, mit is
jelent a katonai megszállás. Rádióhírekből értesültünk róla, hogy a
csehszlovák kormány és a CsKP KB
elnöksége elutasítja a szövetséges
csapatok bevonulását. A rádió arról
is folyamatosan beszámolt, hogyan
közlekednek a szovjet csapatok Ágcsernőtől Kassa irányába.
Pocsai Gyula gépkocsivezetővel
útnak indultunk. Zólyomig semmi
nem zavarta a közúti forgalmat. Hat
órakor már a nyomdában voltunk.

nyitottak, s a tiltakozó munkások
közül került ki az első halálos áldozat. Aznap még egy diákot is lelőttek
Kassán. Rozsnyón a csucsomi patak
hídján lőttek a kíváncsiskodók közé.

A megszállás ugyancsak meglepte
a magyarlakta területeket is, főleg,
hogy magyar csapatok is voltak a
megszállók között (ezt dolgozza fel
Horváth Viktor Tankom című, 2017ben a Magvető Kiadónál megjelent
regénye is, amelynek „hősei” Lévára vonulnak be). A Gömör-Kishonti
Múzeumban most azokat a fotókat
tették közre, amelyek Igor Mikita
jóvoltából Rimaszombatban, illetve
Václav Furmánek jóvoltából Tornalján készültek. Furmánek annak
idején Tornalján és Méhiben végzett régészeti ásatásokat, s mellesleg
lefotózta az akkori történéseket is.
A rimaszombati történések különlegessége a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti augusztus 29-én megjelent
különszáma is. Mi most a Gömöri Hírlap akkori szerkesztőjének,
Kovács Zoltánnak a visszaemlékezéseit idézzük, amely eredetileg
2003-ban jelent meg:
1968 augusztusában Rimaszombatban második hónapja jelent meg a
járási újság új köntösben, Gömöri
Hírlap cím alatt. Ladislav Bednárik
volt a főszerkesztő, én a magyar kiadást szerkesztettem. A háromtagú
személyzetet adminisztratív munkaerőként Kovács Anikó (ma Hacsi
Attiláné) egészítette ki. A lapot az
SzNF Nyomdavállalat rimaszombati üzemében nyomtatták, ahol
rendelkezésre állt egy elévült N-114
típusú orosz gyártmányú ólomsoros
szedőgép egyetlen képzett szedővel,
Findra Istvánnal. A tördelést Jurcsiak Emil és Ovcsiarik Pál kézi szedők
végezték. A véletlen úgy hozta, hogy
az egyetlen gépi szedő 1968 augusztusában megbetegedett. A Gemerské
zvesti és a Gömöri Hírlap nyomtatását a zólyomi nyomdaüzemben
sikerült átmenetileg biztosítani. Oda
hordtuk a kéziratokat és oda jártam
a járási nemzeti bizottság szolgálati
kocsiján betördelni és korrigálni az
újságoldalakat. A gépkocsivezetővel
megvártuk, míg a lapot kinyomtatták, s a friss példányokat magunkkal
hoztuk Rimaszombatba.
Augusztus 21-én is Zólyomba készültem a Gömöri Hírlap 7. számát

Mire a Gömöri Hírlap 1968. augusztus 21-i száma elkészült, az
előre nyomuló szovjet csapatok már
Zólyomba értek. Itt egy munkás
úgy próbálta megállítani a tank- és
gépkocsioszlopot, hogy a nyomda
közelében lefeküdt az úttestre, arcát újsággal takarta le. Az első tank
megállt, ám parancsnoka pisztolyát
előrántva vezényelt: „Vperiod!”, s a
tank tovább ment, lánctalpával szétlapítva a tiltakozó férfit.
Zólyomból a Gömöri Hírlap friss
példányaival együtt tiltakozó röplapokat is hoztunk magunkkal. Gyetváig egyre nehezebben haladtunk
előre. Szemben velünk dübörögtek a
szovjet katonai járművek. A katonák
egyre fáradtabbak és idegesebbek
lettek. Gyetván a délutáni műszak
után az autóbuszra várakozó munkások közé lőttek. Két halálos áldozat
emlékére társaik két kőhalmot rögtönöztek.
A főútvonalakon akkor már a civil
járművek számára szinte lehetetlenné vált a közlekedés. Kerülő úton,
Herencsvölgyön,
Rimakokaván,
Nyustyán keresztül tértünk vissza
Rimaszombatba.
A város utcáit és tereit a vasútállomástól a Városkertig tiltakozó
polgárok felháborodott tömege szegélyezte. A diákok plakátokat, falfeliratokat rögtönöztek. A főtéren
tatarozták a református templom
tornyát. Az állványzaton nagybetűs plakátok hirdették: „Oroszok,
menjetek haza!”, „Lenin, ébredj fel,
Brezsnyev megbolondult!”
A Gömöri Hírlap friss példányait
leadtam a Postai Hírlapszolgálatnál, hogy eljuttassák az olvasókhoz.
Akkor még nem sejtettem, hogy a
Gömöri Hírlap utolsó szabad számát
indítottam útjára. Márpedig ez az
emlékezetes augusztus 21-e közel
három évtizedre rányomta bélyegét
hazánkra, örökre megpecsételve a
polgárok tízezreinek sorsát.
Három nap és három éjjel özönlöttek a megszállók hadi oszlopai.
Egyre nehezebben haladtak előre,
a polgárok igyekeztek őket megté-

Gömöri Hírlap

veszteni, elforgatták vagy áthelyezték az útjelző táblákat. Több mint
százezer szovjet katona vonult be
Csehszlovákiába. A fő útvonalakon
fekvő járási városokban helyőrséget hagytak hátra. Rimaszombatban a városon kívül, egy Szabadka
fölötti cukorrépatáblán táboroztak
le. A táborból időnként páncélautós
járőrök indultak a városba, hogy
„biztosítsák a rendet”.
Egyik késő délután két páncélautó
megállt a posta előtt. Géppisztolyos
katonák rohantak ki belőle. Megszállták a postát és a telefonközpontot. Megbénult a távösszeköttetés. Mikor a nyomdát felfedezték,
azt is azonnal „védelmükbe vették”.
Hetekig el sem mozdult az udvarról
egy páncélautó, golyószóróját fenyegetően irányítva a könyvnyomda részlegre.
A szovjetek hosszas tartózkodásra
rendezkedtek be. Nyomdász szakembereket is hoztak magukkal.
Nem bíztak a hazai személyzetben,
maguk szedték és nyomtatták ki azt
a plakátot, amelyen kijárási tilalmat
rendeltek el a városban esti 9.00 és
reggeli 5.00 óra között. A kijárási
tilalom áldozata lett egy macska,
amelyet éjfél után lelőttek a múzeum tetőjéről.
Szerkesztőségünk akkoriban a Gömör vendéglő fölött székelt a mostani Tompa Mihály téren. Mivel a
nyomda meg volt szállva, sokszorosító gépen készítettük a lap következő számait. Készséggel segítettek a Járási Művelődési Központ
dolgozói. Egészen addig, míg Vasil
Matkovsky rimaszombati polgár,
aki a felszabadító csapatokból maradt hátra 1945-ben a városban, el
nem kalauzolta szerkesztőségünkbe
az oroszokat. Nyolc géppisztolyos
katona egy őrnagy irányítása alatt
felforgatta a szekrényeket, íróasztalokat, elkobozták a kéziratokat.
Bednárik Ladislav főszerkesztőt az
őrnagy átkísérte a pártbizottságra,
ahol megszakítás nélkül ülésezett
az SzLKP JB elnöksége. Azzal az
utasítással tért vissza, hogy a szerkesztőségben kizárólag a megszabott munkaidőben tartózkodhatunk
– szovjet katonai felügyelet alatt.
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A felügyeletet több héten át ugyanaz a nyolc géppisztolyos katona
biztosította, akiket ott felejtettek a
folyosón. Teljesen megfeledkeztek
róluk. Sem élelmezésükről, sem
vízellátásukról nem gondoskodott
a szovjet katonai vezetés. Ráadásul
számukra meg volt tiltva mindennemű kapcsolat a civil lakossággal. Sem élelmet, sem vizet nem
mertek tőlünk elfogadni. Mikor a
szerkesztőségből kiszorultunk, a
sokszorosító műhelyt is veszélyeztetve láttuk.
Géppisztolyos felügyelet alatt lehetetlen szabad újságírást gyakorolni.
Többnyire esténként találkoztunk
és minden alkalommal más helyen.
Ladislav Bednárikkal, JUDr. Ján
Babičcsal, Ladislav Zákalickýval,
Bacskai Béla hadnaggyal például a
járási ügyészség hivatalában állítottuk össze azt a híranyagot, amelyet
Bacskai távközlési tiszt és Zákalický társaságában a kaszárnyából, az
ott állomásozó csehszlovák katonai
alakulat rádiós kocsijából továbbítottuk a Csehszlovák Rádió illegális adóhálózatába.
A járási újság kiadását is tovább
folytattuk. A sokszorosító gépet
átvittük Jaroslav Gerboš lakásának
pincéjébe a Hviezdoslav utcába,
ahol ma a városi rendőrség található. Itt sem sokáig maradtunk, átköltöztünk a Járási Pionírotthonba,
majd a diákotthon pincéjébe.
A járási és városi szervektől a
híranyagot Rudolf Mižúr hozta, s
aktatáskában a kinyomtatott példányokat is ő szállította az SzLKP JB
milicisták által őrzött épületébe. Az
újságot innen vállalati kocsik sofőrjei hordták szét a járásban.
Egészen 1968. szeptember 13-ig,
mikor Moszkvában az oda elhurcolt Ludvík Svoboda köztársasági
elnököt és Alexander Dubčeket, a
CsKP KB főtitkárát rákényszerítették a szovjet csapatok „ideiglenes”
csehszlovákiai tartózkodását rögzítő „egyezmény” aláírására. Ekkor
kezdődött el a legigazibb, legsötétebb korszak, amely egészen 1989
novemberéig tartott.
Hogyan zajlott tovább az élet Rimaszombatban? A szovjet hadve-

zetés először is hadiszállást rendezett be a városban egy, a tejgyárral
szembeni családi házban. Innen tartotta a kapcsolatot a járási és a városi szervekkel. Rugyenko őrnagy,
helyőrségparancsnok lett a Gömöri
Hírlap cenzora. A szerkesztőség
előkényszerült az illegalitásból.
A szerkesztőséget és a nyomdát
továbbra is szovjet katonák őrizték. Pontosan be kellett tartanunk
a megszabott munkaidőt, sőt azt
is megszabták, miről és hogyan
írjunk. Az illegális rádióközvetítés
lehetősége is megszűnt, mikor a
kaszárnyába bevonultak a szovjet
egységek.
Szigorú felügyelet alatt készült
tovább a Gömöri Hírlap. Az első
nyomdai kefelevonatot el kellett
vinni Rugyenko helyőrségparancsnokhoz. Ott egy ukrajnai származású kémelhárító tiszt, aki egyaránt
jól beszélte a szlovák és a magyar
nyelvet, elolvasta a levonatot. Ha
nem talált benne hibát, Rugyenko
őrnagy ráütötte a bélyegzőt: „Náda
pecsatít”. És az újságot ki lehetett
nyomtatni.
Akik elhittük, hogy ez az utolsó szigorítás, nagyot tévedtünk. Hamarosan következett a folytatás. Kényelmetlenné vált Dubček és Svoboda,

kényelmetlen lett mindenki, aki
nyíltan vagy titokban nem értett
egyet a szövetséges csapatok 1968.
augusztus 21-i bevonulásával, az
internacionalista segítség Moszkvában kieszelt eszméjével. 1969 tavaszán színre lépett Gustáv Husák.
Irányítása alatt a központi pártszervek megfogalmazták a „Válságos
évek tanulságai”-t. Moszkvából érkezett az utasítás, miszerint alapos
tisztogatást kell végezni Csehszlovákia Kommunista Pártjának soraiban. Le kell számolni a „megalkuvókkal”. A tisztogatást nyomban
követték az elbocsátások. Többnyire fiatal értelmiségiek tízezrei maradtak munka nélkül akkor, mikor a
jogerős alkotmány kötelezővé tette
a munkát. Áldozatul estek tanítók,
újságírók, vezető szakemberek, de
tapasztalt pártharcosok is, akik útjában álltak a tisztogatók további
karrierjének. Kizárták a pártból
Dubčeket és Svobodát éppen úgy,
mint Július Gembický főiskolai
hallgatót. A társadalom peremére
szorult és több mint két évtizeden át
ott is maradt több százezer ember.
Ez lett 1968 augusztusának igazi
tanulsága.
Fotók: Gömör-Kishonti Múzeum
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Iráni hercegnőre várva Salgótarjánban

Már a címlap, Papp Rita munkája
telitalálat – egy söröskupak, rajta
sarló és kalapács (első ránézésre
horogkeresztnek néztem), s a söröskupak alján a felirat: nem nyert.
Juhász Tibor Salgó blues című kötete az idei Ünnepi Könyvhétre jelent
meg a Scolar Kiadónál, s s júliusban
Füleken is bemutatták az UDVart
Fesztiválon.

n_v_ll_k – ez lenne a műfaji meghatározása a salgótarjáni születésű,
de Debrecenben tanult Juhász Tibor
„mélyszegénységi bizonyítványának”,
amely 14 n_v_ll_-ban mutatja be az
egykori Kismoszkva jelen idejét. S ha
már Debrecen és mélyszegénységi iro-

dalom, akkor a magyar irodalomban
az ügynökmúlttal megvert Tar Sándor, aki Ferdinandy György szerint a
közelmúlt legérzékenyebb írója (volt)
vagy a szintén debreceni Borbély Szilárd (szintén volt), aki szintén ugyanazt a réteget vonta be a magyar irodalomba, amely ma inkább csak a felső
tízezer sikertörténeteit tűzi napirendre
giccsestül-rózsaszínestül. Nincstelenek, ágrólszakadtak világa ez, egykor
szebb napokat látott, mára az állam által is teljesen elfeledett vidéken.
Kismoszkva – ahogy Salgótarjánt, úgy
alig 20 kilométerrel odébb északra egy
zsákfalut, Korlátot is így becéztek a
már akkor is irigy szomszéd települések, ahol a jól prosperáló kőbánya
orvosi szakrendelőket, mozit, fürdőt
vonzott magához. Ma már az őslakosok szinte mind egy szálig elhagyták,
csupán a temető utal az egykori gazdag településmúltra. Az orvosi rendelőnek, a fürdőnek, a mozinak a nyoma is homályba veszett. De eszembe
jut a somoskőújfalui határ, ahol még
mindig összeszorul a gyomrom, ha átkelek rajta (ha van mivel, hisz a vonat
már rég a múlté), s amikor a hatvani,
szétesés előtt álló személyvonat „végigszáguld” Kismoszkván, nyomokban még láthatóak az egykori bá-

nyászváros egykori fényei, az egykori
üzemek romjaiban is tekintélyes maradványai, s amikor az ember leszáll
egy órácska erejéig a vonatról, elég,
csak a fülét kitárnia, hogy szétesett
sorsok szem- és fültanúja legyen. Igaz,
ezek a történetek megírhatóak lehetnének akár Ózdon, akár Tornalján, akár
Rimaszombatban is. Az egykori ipartelepek csak nincstelenek (Borbély
Szilárdot idézve) és (el)menekülők
ezreit hagyták maguk után.
Juhász Tibor, aki Ez nem az a környék című verseskötetével kért és
kapott helyett a magyar irodalom viszonylag nem túl színes palettáján,
szociográfiákat ír kissé felöltöztetve,
irodalmi mázba burkolva. A szerző
hangfelvevőjével járta az utóbbi években teljesen lelombozódott várost, s
kiskocsmák (lásd. Kék Acél) mélyén
találkozik egykor szebb napokat is
megélt, mára országimázsképtelenné
vált, jócskán a béka segge alatt élő
szerencsétlenekkel; Ferivel, aki talán
évek óta nem mozdult már ki otthonról, Barnával, aki szeret is fantáziálni, s el is hiszi, amit mond, Márkkal,
aki éppen egy Cserháti-számot akar
bekapcsolni, Évával, aki zaklatottan,
indulatosan beszél, Ágyas Janival, a
lebuj pincérével, aki mélyen ülő sze-

mével lesi, ahogy a vendég a pénztárcájába nyúl, vagy Imrével, aki iráni
hercegnőt rendel magának a netről.
Nagyon ismerős történetek, ahogy a
helyszínek is, a Derkovits lakóteleptől
a Cigánydombon át a Garzonig, ahonnan csak úgy hullanak ki az ablakon
az öngyilkosjelöltek, akiknek már ez
a vegetálás teljesen elviselhetetlenné
válik. S kontrasztként, akit érdekel az
államosítás/rendszerváltás előtti világ
(nem véletlen, hogy együtt említem
ezt a két korszakot), annak ajánlom
Várkonyi-Nickel Réka Rimaiak a
gyárak völgyében – Egy salgótarjáni
munkáskolónia társadalma az államosítás előtt című munkáját, amely egy
kicsit megmutatja, milyen is volt az a
világ, amikor kismoszkvaiként ugyan
nem világkörüli utazásról álmodtak a
munkáskolónia lakói, de megtakarított
pénzecskéről, megérdemelt lakásról,
Trabantról és a magyar tengerről bizonyára. Mindez már rég a múlté, Juhász
Tibor (anti)hősei már nem álmodnak
semmiről, s az olvasó privát szerencséje, hogy Juhász Tibor kötete mindössze 80 oldalon sorolja Kismoszkva
aktuális mindennapjait. Több ugyanis
teljesen elviselhetetlen lenne.
jdj,
fotó: füleki VMK

Négy bemutatóval készül a Zenthe Ferenc Színház

Négy premierrel, három vígjátékkal
és egy drámával készül a 2018/2019es évadra a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, amely szeptembertől
immár önálló jogi személyként működik.

szempontoknak meg is felelt, az egyetlen kifogás az volt, hogy nem önállóan
gazdálkodik. A kérelmet újra beadták
és bíznak benne, hogy az őszi döntés
után 2019-től jobb helyzetbe kerül a
színház – jegyezte meg Simon Lajos.

Simon Lajos színházigazgató az évadnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, hogy
a nógrádi megyeszékhelyen 2012-től
létező színház szeptembertől önállóan
működik, hogy kiemelt előadóművészeti szervezetté válhasson és nagyobb
állami támogatást kaphasson. A teátrumot fenntartó Salgótarján közgyűlése
ennek érdekében átszervezte a közművelődési nonprofit kft-t, amely ezentúl
csak a színházat működteti Zenthe
Ferenc Színház Nonprofit Kft. néven,
míg a többi feladat ellátására egy új
céget hozott létre. A társulat 2016-ban
kérte először a minősítést és a szakmai

Susán Ferenc rendező, produkciós
vezető elmondta: szeptember végén
Vácon, majd október elsején Salgótarjánban mutatják be az első premiert,
Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékát, a darabban Fenyő Iván alakítja
Jánost. Január 22-én, a magyar kultúra
napján viszik színre a Lovagias ügyet,

Hunyady Sándor vígjátékát Koltai Róberttel és Vándor Évával a főszerepekben. Márciusban a színházi világnapon mutatják be az Erdőt, Osztrovszkij
vígjátékát, majd májusban Arthur Miller Pillantás a hídról című drámáját.
A nagyszínpadi mellett kamaraelőadásokkal is várják a közönséget a Zenthe
Szalon Felolvasó Színházában. Ott
tűzik műsorra Popper Péter Útvesztő,
Madách Imre A civilizátor, Szmodis
Jenő Ultimátum és Marschalkó Zsolt
Homokvihar című darabjait – erről
már a művészeti vezető, Sándor Zoltán beszélt.
Orosz Dániel értékesítési vezető arról
számolt be az évadnyitón, hogy míg az
első, 2012/13-as évadban 33 saját produkciója volt a színháznak, a 2016/17es évadban már 103, a legutóbbiban
pedig 130. A 2017/18-as évadban
csaknem 170 saját és befogadott előa-

A nemesradnóti nagy tűzre emlékeztek

Nemesradnót 110 évvel ezelőtt, 1908. július 13-án leégett. A kárt mintegy 65 ezer koronára értékelték, de felbecsülhetetlen, hogy odaveszett
a költő, Pósa Lajos szülőháza is.
Ugyan Pósa Lajos maga kezdte a gyűjtések
szervezését a tűzkárosultak javára, a saját háza
soha nem épülhetett fel. Imitációként augusztus
17-én, emlékezve a tűzvészre, s azt követő társadalmi összefogásra, felépítettek egy mesebeli
szalmaházat, amely mindenki szeme láttára porrá égett.
Az egykori eseményeket tárlattal idézték fel. A reményteljes építkezés szellemében pedig ezen a napon újjáalakították a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezetét.
Fotó: Bozó Darina

dást mutattak be, most, az első önálló évben megcélozzák a kétszázat.
Egyetlen megye van, Baranya, ahol a
Zenthe Színház nem járt még az elmúlt
hat évadában. Mint mondta, Szécsényben bérletes, a megye többi városában
pedig szólóelőadásokat tart majd a társulat. Fellépnek az új szezonban egyebek mellett Keszthelyen, Mátészalkán,
Kisvárdán, Pakson, Szekszárdon, Budapesten, Kalocsán, Esztergomban
vagy Sümegen, a határon túl pedig a
szlovákiai Nagymegyeren, Gútán, Dunaszerdahelyen, a szlovéniai Lendván
és tervezik a bemutatkozást a Vajdaságban Zentán, valamint az erdélyi
Szatmárnémetiben is. A környék városaiban is többször megfordultak már,
ez alól kivételt éppen Rimaszombat a
kivétel, ahol eddig nem mutatkozott
igény a társulat fogadására.
jdj, fotó: Zenthe Ferenc Színház

Percnyi vers

Helembay István
Küzdeni kell

Jártam én is rossz cipőben,
Vízben, sárban és fertőben,
De a Jó Út végül reám talált,
Messze küldte el a Sátánt.
Itt sem terem csupán babér,
Küzdeni kell a holnapért.
Én mindenkinek azt kívánom,
A Jó Út Őt is megtalálja,
Szíve-lelke legyen tárva,
Az Örökkévaló az útitársa.

Gömöri Hírlap
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Lassan vége a nyárnak, de se szeri, se száma a nyári rendezvényeknek, táboroknak, falunapoknak, amelyekből szinte minden
környékbeli település kivette a részét. A teljesség igénye nélkül válogattunk.

Lakos Nóra rendezésében készül Hab munkacímmel romantikus komédia,
melynek forgatása június végén kezdődött el, s a vígjáték a tervek szerint
jövő ősszel kerül a mozikba. A romantikus vígjáték főszerepében a füleki
Kerekes Vicát láthatjuk, aki egy reménytelenül szerelmes cukrászlányt
alakít, aki mindent megtesz, hogy megmentse cukrászdáját és visszaszerezze élete szerelmét. Kerekes Vicával találkozhatnak a szeptember 14. és 23.
között Miskolcon megrendezendő Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztiválon is, ahol tagja lesz a játékfilmes nagyzsűrinek, amelynek
elnöke a világhírű lengyel filmrendező, Krzysztof Zanussi lesz.

21 év után utolsó koncertjéhez érkezett a Marian Lacko vezette folk-world
zenét játszó M.E.L.L. együttes. Mint az együttes vezetője elmondta, a
csapat tagjai az idők során szétszéledtek a nagyvilágba, s már egyszerűen
lehetetlen volt egy-egy koncert erejéig összehozni az együttest.
Idén is megrendezte hagyományos népművészeti
táborát Látkapusztán a
Csemadok Nógrádi területi
Választmánya, amelyen a
Várgedei Alapiskola diákjai
is részt vettek, s a kopjafát
immár hagyományosan
Nagyferenc Katalin faragta.

Várhosszúréten rendezte meg a
Szlovákiai Magyar Írók Társasága
idei nyári táborát, amelyen átadták
a Pegazus Alkotópályázat díjait, s
beszélgetés hangzott el a szlovákiai
magyar drámairodalom helyzetéről is. Képünkön Szászi Zoltán és
Grendel Lajos látható.

A rimaszombati Új Gömör
Néptáncegyüttes is részt vett a
Záhonyban megrendezett néptáncfesztiválon.

Kálosán, Gortván és Vecseklőn
falunapot, Simonyiban családi
napot, Péterfalán parasztolimpiát, míg Nagybalogon családi
tábort rendeztek. Ez utóbbin
Mátyás király szellemét is
megidézték. A nagybalogiak
Felsővámoson részt vettek a
Vámos Falvak Nemzetközi
Találkozóján is.

Hét képzőművész, köztük a rimaszombati Gužák Klaudia is részt vett a vajkai
In situ II művésztelepen.

Összeállította: jdj, fotó: Somogyi Tibor, Cziprusz Zoltán és a szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Szeptember 05.:
Aranymetszés a Ganevia Galériában
A rimaszombati Aranymetszés
festőkör kiállítása lesz látható
a rimaszombati Városi Művelődési Központban található
Ganevia Galériában. A festőkör
tagjai is részt vettek a Ceredi
Művészeti Alkotótáborban, s az
ott készült alkotások legjavát
láthatják szeptember 5. és október 11. között munkanapokon a
galériában.
A megnyitóra szeptember 5-én
szerdán kerül sor 18.00 órától.
Az eseményt Horváth Géza zongorajátéka és Tóth Ferenc vályi
borai kísérik.

Szeptember 11.:
Fuvoladallamokkal indul a 38. Zenei Ősz

A Zenebarátok Klubja és a
rimaszombati Városi Művelődési Központ szervezésében
szeptember 11-én indul útjára a 38. Zenei Ősz, amelynek
első vendége Jakab Tünde fuvolaművész lesz Jámbor Erik
zongoraművész társaságában.
A koncertre szeptember 11-én,
kedden 19.00 órától kerül sor
a Városi Művelődési Központ
színháztermében (bejárat a
Kaufland felől). Műsoron Philippe Gaubert, Franz Doppler,
Claude Debussy, François Borne, Sergej Prokofjev és Mike
Mower művei.

Szeptember 10.:

Rimaszombatba látogat a beregszászi színház
Színházi előadásra várja az érdeklődőket
szeptember 10-én, hétfőn 19.00 órától a Rimaszombati Református Egyházközség,
a Katolikus Kör, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Városi Művelődési
Központ. Verebes Ernő Gerendák című
színváltását nézhetik meg a Kárpátaljai
Megyei magyar Drámai Színház előadásában Rideg Zsófia rendezésében.
A búza lisztté, a liszt lélekké lesz egy templommá alakuló malomban.
A 20. század elején egy szélmalmot, melynek ideje lejárt, imaházzá alakítanak át az
Alföldön. A püspök egy börtönviselt, kétes
előéletű papot, András atyát vezényli oda,
lássa el a lelkipásztori feladatokat. A malmot addig működtető szélmolnár,
Jósika, azonban más munka híján, a családjával együtt szintén szeretne ott
maradni a templommá változtatott malomban. Az atya nem tud velük mit
kezdeni, de végül megengedi, hogy maradjanak. Jósika személye egyre titokzatosabb a számára, s már nem tudja, hogy igazából ő vagy az újonnan
kinevezett sekrestyés áll-e közelebb ahhoz a világhoz, amelyben hinnie kéne.
Az előadás főbb szerepeiben Ferenci Attilát, Szabó Imrét, Vass Magdolnát,
Tarpai Viktóriát, Sőtér Istvánt és Kacsur Andrást láthatjuk.
A belépésnél 2 €-val támogathatja a rendezvényt.

Október 04.:
Kresnye András
budapesti képeslapjai
A Turisztikai Információs Központ, a
Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért
és a Roma Érdekképviseleti Hálózat tisztelettel meghívja a Városháza Galériába
(Fő tér 2.) Kresnye András Budapesti képeslapok című fotókiállítására, amelynek
megnyitójára október 04-én, csütörtökön 15.00 órától kerül sor a Városháza
Galériában.
A tárlatot megnyitja Ravasz Ábel, az SZK
romaügyi kormánybiztosa. A megnyitón
közreműködik Páko Mária és a Csillagvirág. A kiállítás november 5-ig látogatható.

Szeptember 21.:

Jókay Károly lesz a Légy Lámpás! Vendége

Négy kiállítást is nyit
szeptemberben a múzeum

A Pósa Lajos Társaság szervezésében folytatódik a Légy Lámpás! Előadás-sorozat, amelynek negyedik vendége szeptember 21-én, pénteken 18.00
órától a Csillagházban Jókay Károly,
a Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság ügyvezető
igazgatója lesz, aki Az óperenciás tengeren túlról a Dunán túlra… címmel tart
előadást. Közreműködik Sonkoly Krisztián, a Füleki Gimnázium növendéke.

Szeptember 11-én, kedden két új kiállítás megnyitójára kerül sor a Gömör-Kishonti Múzeumban.
15.00 órától az Ásványok nagyító alatt, míg 17.00
órától az Úton a Biblia című vándorkiállítás indul
útjára. Előbbi különleges kristályokat mutat be a
kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum munkatársai, Peter
Ledvák és Stanislav Levendovský válogatásában, míg
utóbbin különleges bibliákat állítanak ki. Szeptember
19-én, szerdán a kézművesség rejtelmeibe nyújtanak
betekintést, míg 25-én, kedden a Bányászat és vasipar
Gömör-Kishontban című tárlatot nyitják.

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Mély gyásszal a szivünkben mondunk
köszönetet a rokonoknak, barátoknak és
mindazoknak, akik 2018 augusztus 14-én
elkísérték utolsó útjára drága holottunkat,

CSENDES GABIT,

akit a kegyetlen halál búcsúszó nélkül ragadott
ki szerettettei köréből. Köszönetet mondunk a
részvétnyilvánításokért és a virág-adományokért,
amelyekkel enyhíteni kívánták mély fájdalmunkat.
GH-62/18

A gyászoló család

„Susogva hullik a fáról a levél,
S amíg a földre ér, a múltjáról mesél...
Susogó levélnek a földre hullása
Nem egyéb, mint egy esztendő múlása.”

Fájó szívvel gondolunk a szeretett férjre, édesapára, apósra és papára

Főző Dénesre

aki 2017. augusztus 30-án távozott el tőlünk örökre.
Akik ismerték, emlékezzenek rá szeretettel ezen a szomorú évfordulón.
GH-64/18

Köszönjük, felesége és fiai a családjukkal.

Gömöri Hírlap
A Veľkopopovický Kozel sörgyár
vezetősége elhatározta, hogy évente értékeli azoknak az önkéntes
tűzoltóknak az önfeláldozó munkáját, mondhatjuk, hőstetteit,
akik életeket mentettek, a legnagyobb bajban segítettek. Elismerést vehetett át Rézműves Béla osgyáni önkéntes tűzoltó is.
„Nagyon sok jelölést kaptunk az
egész ország területéről, két hétbe
telt, amíg mindet tisztességesen és
alaposan áttanulmányoztuk. A jutalmazásra érdemes egyéneket és tűzvédelmi szervezeteket az Önkéntes
Tűzvédelmi Szervezetek járási tisztségviselői javasolták az elismerésre.
Amikor végül is döntésre került sor,
egybehangzó vélemények születtek.
Ilyen volt Rézműves Béla osgyáni
önkéntes tűzoltó személye, aki lakóhelyén egy karambolozott autobuszból mentette ki az utasokat, köztük
sok kisgyereket, mivel az autóbusz
vezetője szívinfarktust szenvedett
vezetés közben, és járművével a helyi sportpályának futott. Rézműves
úr méltán érdemelte ki elismerésün-

Segítsége életeket mentett

ket” – mondta Vojta Homolka, a sörgyár munkatársa.
Rézműves Béla így mesélte el azt a
tragikus esetet, amely még sokáig
kísértette, de amikor felismerte a
helyzetet, gondolkodás nélkül futott,
tette a dolgát. Bár nem kifejezetten
tűzoltói feladat volt, de fennállt a
veszélye annak is, hogy a balesetet
szenvedett autóbuszban tűz üt ki.

„A községi hivatalban dolgozom és
az egyik napon óriási csattanásra
kaptam fel a fejem. Kifutottam az
épületből, és láttam, hogy a sportpályán egy összeroncsolódott autóbusz
áll. Azonnal odafutottam, gondolkodásra, mérlegelésre idő nem volt, és
láttam, hogy nagy baj van. A buszból jajveszékelő kiáltások hallat-

szottak, a sofőr pedig életjel nélkül
feküdt a kormányon. Betörtem az
ajtót, kihúztam a sofőrt, próbáltam
elsősegélyt nyújtani, majd hívtam az
orvosi készültséget. Közben az ös�szetört, emberekkel teli autóbuszból
megkezdtem az utasok kimentését,
köztük gyerekeket, babakocsikat,
szóval nem volt könnyű. Megérkezett a gyorsmentő, de sajnos az autóbuszsofőr életét már nem lehetett
megmenteni, egy erős szívinfarktus
végzett vele. A kimentett utasok
közül sokakat nyugtatgatni kellett,
hiszen óriási sokk volt számukra,
amikor látták, szokatlan dolog történik, a Poltárra igyekvő autóbusz
ellenőrizhetetlenül száguld, majd
nekimegy a sportpályának. Szerencsére önkéntes tűzoltó vagyok,
tudom, mi a teendő ilyenkor, tudok
elsősegélyt nyújtani, alapvető egészségügyi ellátást biztosítani, itt aztán
erőre, tudásra, nyugtatgatásra, mindenre szükség volt. De azért vagyok
önkéntes tűzoltó, hogy ilyenkor ura
legyek a helyzetnek” – mondta.
Rézműves Bélát a díj átvételére elkísérte Varga Norbert is, aki

9
ugyancsak az osgyáni önkéntes tűzoltószervezet tagja. Harminctagú a
szervezetük, a gyerekektől a felnőttekig gyakorolják a tűzvédelmi eljárásokat, iskolázzák a legkisebbeket,
versenyekre járnak, a legutóbbi járási megmérettetésen húsz csapatból a
harmadikok lettek. Főleg a gyerekeket igyekeznek bevonni a munkába,
mert azt tapasztalják, hogy a gyermeki kíváncsiság és könnyelműség
sokszor vezet szerencsétlenséghez.
Eddig nagyobb baj ugyan a környezetükben nem történt, de a gyerekek
apróbb tüzeket már okoztak. Viszont
amióta komolyan bevonták őket a
tűzoltószervezet munkájába, úgy
látják, felelősségteljesebbek lettek,
tudatosítják a tűzben rejlő veszélyeket, sőt társaikat is figyelmeztetik az
esetleges kockázatokra.
Rézműves Béla örömmel vette a
jutalmul kapott, üvegből készült
védősisakot, de legfőbb kívánsága
sokakkal együtt az, hogy életveszélyes helyzetekre mind kevesebbszer
kerüljön sor az életünkben.
Kép és szöveg:
Benyák Mária (www.felvidek.ma)

Hová lesz a lélek?
Beszélgetés Szunyog Júlia szobrásszal

Miért vállalkozik egy fiatal
lány ilyen embert próbáló
munkára, amely megköveteli, hogy az alkotó egész
életét feltegye rá, ugyanakkor nem ígér feltétlenül sikereket? Mi volt a fő
motiváció, amely vezette?
Kérdéseinkre a Királyhelmecen élő, de rimaszombati születésű Szunyog
Júlia szobrász válaszolt.

A kassai Márai Sándor Gimnázium művészeti
osztályába jártam. Ottani tanárom, Fecso Szilárd
biztatására döntöttem úgy, hogy szobrász leszek.
Ismerte a munkáimat, szakemberként úgy vélte,
ez az irány való nekem, és én bíztam a szakértelmében. Egyre inkább úgy gondolom, hogy jó
döntés volt. 2016-ban diplomáztam a Magyar
Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, mestereim Mensági Péter, Kő Pál és Gálhidy Péter
voltak. Az egyetemi évek alatt fontos állomás
volt számomra Kolozsvár. Hét közös kiállításon
vettem részt, első önálló kiállításomat 2014-ben
Esztergomban láthatta a közönség.
Mellszobrok, köztéren elhelyezett dísztárgyak
– ebből él meg egy szobrász?
Ezekre van igény általában, ebből kell megélnünk, de emellett tanárként is lehet pénzt keresni. A diploma megszerzése után minden szobrász
azzal szembesül, hogy a fiatal, kezdő művész úgy
számíthat köztéri munkára, ha megfelelő referencia munkákkal tudja bizonyítani szakmai alkalmasságát. Remélem, ha a munkáimat megismerik, jönni fognak a megbízások és a felkérések.

Tavaly szeptemberben Királyhelmecen mutatta be alkotásait, a tárlat központi eleme a Tölcsér című különleges alkotás volt. Honnan jött
a mű ötlete és hogyan készült?
A Tölcsér tulajdonképpen a diplomamunkám
volt. Bodrogköz erdeiben gyűjtött nyírfakéreg-lemezekből készült. Az egyetemi évek alatt minden
nyaramat művésztelepeken töltöttem. Egyik ilyen
táborban a mesterünk megmutatta, hogyan lehet
a nyírfakérget kisebb rétegekre fejteni, s ez megmaradt bennem. Ekkor jött a Tölcsér ötlete. Szüleimmel hónapokig fejtettük a fehér kérget, ezeket méretre vágtam, szabtam, majd összevarrtam.
Olyan volt, mintha egy óriási szoknyát szabnék
és varrnék. Az összevarrásnál különböző vastagságú kérgeket használtam, meghagytam a kérgeken lévő réseket, hiszen azokon is beáramlik a
fény. A kész mű a budapesti Epreskert, a Kálvária
épületében lett elhelyezve, ahol egy mennyezeti
körablakon át kap fényt a terem. A tölcsér organikus formáját igazi élettel tölti meg a felülről beáramló fény, így hozva létre a negyedik dimenziót.
Az, hogy a néző a tölcsér alá állhat, annak részévé
válhat, érdekes interaktivitást hoz létre tárgy és
szemlélője között.
Min dolgozik mostanában?
Több munkába is belefogtam, az egyik csontból
készül, ehhez nagyon sok csontra van szükségem.
A csont a legjobb alapanyag, a természetben gyűjtöm évek óta. Szerencsére eleget találok belőle a
hegyen, az erdőben. A munka során a csontokat
apró szeletekre szeletelem és béllel kötözöm vagy
varrom össze. Egy textilszerű lepel lesz belőle,
olyan, mint egy „levetett bőr”. Ez a munkám is
csupa természetes anyagból készül. Miből vagyunk? Hová lesz a lélek? Mivé leszünk? Tel-

jesség, üresség – ezeket a kérdéseket, témákat
boncolgatja, bár maga a test nem lesz jelen a műben, az anyaghasználat nyilvánvalóvá teszi annak
jelenlétét. Ezen kívül nyírfakéregből készülök
domborműveket, képeket készíteni, szintén varrásos technikával.
Tavaly júniusban Ön kapta a fiatal szobrászművészeket elismerő Samu Géza-díjat. Mit jelent Önnek ez az elismerés?
Első vagy másodikos egyetemista koromban,
amikor megtudtam, milyen díjakra, elismerésekre számíthat egy fiatal szobrász, eltökéltem, hogy
mindenáron meg kell kapnom a Samu Géza díjat!
Érdekes mód, végzősként, mikor már elfelejtettem
ezt az elhatározásomat, nagy meglepetésemre Kő
Pál mesterem megkérdezte tőlem, elfogadnám-e
a díjat. Óriási meglepetés volt, a díj és az átadó
ünnepség pedig hatalmas megtiszteltetés! Nagyon megható volt, hogy a mesterem, akit szinte
rajongva tisztelek, ilyen elismerésben részesített.
A díj azért is különleges számomra, mert Samu
Géza az egyik legkedvesebb szobrászom, a pedagógia diplomadolgozatomnak is ő volt a témája.
Milyen álmokat dédelget magában?
Egyelőre csak teszem, amit eddig, sodródom az
eseményekkel, kivárom, mi lesz. Reálisan látom a
jövőt; ha anya leszek, akkor talán tanítani fogok,
és nem marad majd elég idő az alkotásra. Szeretnék azonban köztéri alkotásokat készíteni; szerintem erre minden szobrász vágyik. Bízom benne,
hogy idővel igénybe veszik majd a tudásomat a
Bodrogközben és távolabb is; jó lenne, ha az én
alkotásaim is gazdagíthatnák szeretett régiómat.
Mátyás Hudák Katalin
(Királyhelmeci Nézetek)
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Tovább folytatódik
Danyi Roman már öt gólnál tart a futballakadémia kálváriája

Tehetségeink

Ajnácskő után Rimaszombatot választotta, s pár hét alatt az újonnan
alakult U 17-es csapat vezéregyéniségévé vált. Volt már középhátvéd,
középpályás, balszélső, de játsszon bármelyik posztján is, rendkívül gólveszélyes. Danyi Roman legutóbbi bajnokiján a rakolciaknak két góllal
köszönt be, s öt góllal ő a csapat legeredményesebb gólvágója.

A focival otthon Balogfalán ismerkedett meg
– s míg két bátyja csak hobbiszinten rúgta
a lasztit, bár bátyja, Marek kapusként még
ma is beszáll egy-egy mérkőzésbe –, addig
ő gyerekkorától a fociban látta a kitörési lehetőséget. Édesapja remek kapus volt, s így
talán nem véletlen, hogy ő is a focipályán kötött ki. Mivel a faluban megszűnt a labdarúgócsapat (bár az elmúlt két évben a Felvidéki
Labdarúgó Bajnokságba már sikerült benevezni, s az idén a martosi döntőig is eljutottak
Szabó Gábor vezetésével), barátaival, Botos
Norberttel és Szajkó Ádámmal a feledi serdülőcsapatban kötöttek ki, ahol Berki Sándor
vette „kezelésbe” őket. Innen két idényre Ajnácskő következett Ján Oštrom
irányítása alatt. „Nagyon jól éreztem ott magam, és nehéz volt eljönni onnan,
mert nem csak a csapatot hagytam ott, de a legjobb barátomat is” – emlékszik vissza az ajnácskői évekre. A Várgedei Alapiskola befejezése után a
tervei között a podbrezovái futballakadémia is szerepelt, de édesanyja nem
engedte el, így a rimaszombati Szolgáltatóipari- és Kereskedelmi Szakközépiskolában folytatta pincér szakon. Innen viszont már alig pár méterre van
a futballpálya, s a II. ligás lehetőség mellett ez is közrejátszott abban, hogy
Roman a rimaszombati MŠK egyesületét választotta. Nem indult könnyen
az új csapatban, hisz alig volt idő összeszokni, de Marek Valkučák tréner
irányítása alatt a kezdeti nehézségek után már jönnek az első eredmények
is. Roman már az első hazai bajnokin, a liptószentmiklósiak ellen is betalált,
bár aztán a következő hazai mérkőzésen, a zsolnaiak ellen összejött egy szerencsétlen öngól, amellyel vesztettek is, ezt követően már csak az ellenfelek
kapujába talált be, a turzófalvaiak után a rakolciaknak is két gólt vágott.
„Igen, öt gólt szereztem, de ez a csapat érdeme is. Már sikerült mecseket
nyernünk, és ez nagyobb önbizalmat adott nekünk. Így jobb a hangulat is
közöttünk. Minden edzésen keményen edzünk, és meccsről meccsre egyre
többet adunk vissza. A csapatban nagyon jól érzem magam, s bár nemrég
érkeztem ide, mindenki jól fogadott, és nincs köztünk semmi versengés. Egy
csapat vagyunk, s vannak hárman-négyen, akikkel a focin kívül is jó haverok
lettünk” – értékeli az elmúlt pár hónapot Roman.
S hogy mik is a tervei az elkövetkező évekre? „A példaképem Cristiano Ronaldo, és az egyik álmom, hogy vele találkozhassak, ami pedig a további
pályámat illeti, hogy egyszer egy olyan nagy csapatban szerepeljek, ahol
a nézőszám 10 000 ezer fölött lesz. Nagyon jó lenne, ha ezek az álmaim
megvalósulnának” – mondja Danyi Roman, s ha így folytatja, akkor minden
esélye megvan a sikerre.
jdj, fotó: gecse

Harkács csapata képviselte a
romákat a Martoson megrendezett
Felvidéki Labdarúgó Bajnokságon. A harkácsi fiatalok egészen
a negyeddöntőig jutottak, ahol
a későbbi ezüstérmes léviaktól
szenvedtek vereséget.

Az idén is megrendezik a Kishont Körül
nevet viselő kerékpárversenyt, amelynek
mind a rajtja, mind a végállomása Rimaszombat lesz. A verseny szeptember
16-án, vasárnap 10.30 órakor startol el
Rimaszombatból, s Észak-Gömörön át,
87,6 kilométert megtéve érkezik vissza
Rimaszombatba kb. 12.50 perc körül.

A nagy hőségben sokadszor egyűltek össze a rimaszombati Városi Képviselő-testület tagjai, hogy immáron ki tudja hányadszor megvitassák
a Rimaszombatba tervezett futballakadémia sorsát. Amíg egy hónappal azelőtt a képviselők döntő többsége támogatta az MŠK belépését az
MFA Academy-ba, amit a polgármester megvétózott, augusztus 22-én
ugyanazon képviselők többsége már nem ragaszkodott akkori döntéséhez. A III. ligás csapat bő egy héten belül három mérkőzést játszott, s két
győzelem mellett egy döntetlent ért el.
A rendkívüli ülésen Šimko József polgármester szólt a képviselőkhöz, aki
hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapban több tárgyalást is folytatott az érintettekkel, s kikérte magának azokat a vádaskodásokat, hogy minden eszközzel igyekszik megakadályozni a futballakadémia létrejöttét. Nekem is
nagyon fontos, hogy a futballakadémia létrejöjjön, de nem egyoldalú diktátumok alapján – hangsúlyozta, s mint elmondta, szerinte a júliusban 17én kézhez kapott szerződéstervezet átverés, az csak a miskolciak érdekeit
fogalmazta meg. S mellesleg míg nincs társasági szerződés, addig a július
24-én elfogadott határozat, mely szerint az MŠK 49 százalékos részesedéssel belép az MFA Academy Kft-be, nem több egy darab papírnál, s nem bír
jogi következményekkel.
A polgármester elmondta azt is, hogy sikerült megegyezni a miskolciakkal
abban, hogy az érintett telkeket nem adják át nekik, helyette hosszú távú
bérleti szerződést kötnek majd. Šimko elmondta azt is, hogy a társasági szerződés megkötésének a részéről két feltétele is van. Egyrészt 2019 június végéig várja a projektdokumentációt, másrészt legkésőbb 2021 végéig el kell
készülnie a tervezett létesítményeknek – amennyiben ez a két feltétel nem
valósul meg, abban az esetben a város egyoldalúan visszaléphet a szerződéstől. Šimko azt is hangsúlyozta, hogy a futballcsapat leghamarább jövő májusában változtathatja meg a nevét, s arra is garanciákat akar a szerződésben,
hogy a város 15 csapata (köztük a III. ligás felnőttcsapat is) működése is
biztosított lesz. S ezeket a feltételeket a Monopolellenes Hivatalnak is jóvá
kell hagynia. Šimko szerint a magyar fél által eredetileg feltételül szabott
szeptember 7-ig már nem lehetséges a társasági szerződés elfogadása, mert
azt az érintett szakbizottságoknak is véleményeznie kell, de azt akár még
szeptemberben is elfogadhatják. Meglepetésre a vétót végül nem törték le a
képviselők, csak hárman (Vas Vilmos, Bán Zoltán, Ján Čeman) szavazták
azt meg, egy ellenszavazat mellett tizenketten tartózkodtak.
Bő egy héten belül három bajnoki mérkőzést is abszolvált az MŠK csapata,
amely előbb hazai pályán 380 néző előtt 4:1 arányban (góllövők: Fajčík 2,
Jass és Jankovics tizemegyesből) legyőzte a Piszár József vezetésével felálló
újonc poltáriakat, ezt követően az előrehozott 14. forduló rangadóján rekordszámú, 650 néző előtt 0:0-ás döntetlent ért el a listavezető fülekiek ellen, míg
az 5. fordulóban a Podbrezová B csapatának otthonában 1:0 arányban győzni
tudott Rastislav Václavík góljával.
A rimaszombatiak a 6. fordulóban szeptember 8-án, szombaton 15.30 órától a rózsahegyi fakót fogadják, míg egy héttel később Turócszentmártonba
utaznak.
jdj, fotó: gecse
Augusztus utolsó hétvégéjén került megrendezésre a Nemzetközi
Szlovák Íjászbajnokság a Valčai
katlanban.
A nagyon szépen kiépült síparadicsomban kellemetlen esős időjárás, vidám társaság és 3x20 cél
várt a több mint 200 versenyzőre.
Rimaszombatot négy versenyző
képviselte, akik közül Nagyferencz Stella, Nagyferencz Henrietta és Lévay Tibor első helyen végeztek,
így elnyerték a „Nemzetközi Szlovák Íjászbajnok” címet.

