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Az elmúlt napok
margójára
Szeptember 11-én, vagyis
kedd éjfélig lehetett leadni a jelöléseket a 2018-as
helyhatósági választásokra.
Köszönhetően az esztelen
rendelkezésnek, a városi és
a községi hivatalokban kedden egészen éjfélig szolgálatot kellett teljesíteniük, hogy egyesek le ne maradjanak a
választásokról.

Egyre népszerűbbek a gyalogtúrák a régióban, ezek egyikén készült Kovács Roman felvétele.
A gyalogtúrákról következő számunkban hosszabb cikket is olvashatnak.

Martin Ambróz felvétele

Ahogy annak idején
megígérte, Ján Lunter
megyeelnök szeretne
kiemelten foglalkozni a legfejletlenebb
régiókkal. A megye
fejlesztési ügynöksége
a múlt héten nyitotta
meg irodáját az Allianz
Biztosító rimaszombati
székházában.
Részletek a 2. oldalon

Július végén a magyar kormány támogatásával
Rimaszombatban is elindult az új református
óvoda építése, amelynek alapkőletételére szeptember elején került sor a Tompa Mihály Református Gimnázium udvarán, ahol időkapszulát
is elhelyeztek. Az ünnepségen a város vezetői
mellett részt vett Grezsa István Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programért felelős miniszteri
biztos és Fazekas László református püspök is.
Részletek a 3. oldalon Gecse Attila felvétele

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti
a lakosságot, hogy szeptember 10-én a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet strandövezete bezárta
kapuit, s ezzel véget ért az idei szezon. Nem
közlekedik a továbbiakban a kurinci turistavonat sem, amely utolsó útján az üdülőövezet
alkalmazottjait szállította haza.

A napokban két új kiadvány is megjelent, amely a Gömöri Hírlap műhelyében
született. Danyi Zoltán második verseskötete
Elveszett évszakok címmel látott napvilágot, s
már a Tompa Mihály Könyvesboltban van az
Így írtuk mi a Gömöri Hírlapot című kötet is,
amely az elmúlt 50 év anyagaiból válogat.

Nem volt ez másképp Rimaszombatban sem,
ugyanis egyes politikai pártok és független
jelöltek az utolsó pillanatra hagyták a nevezési listák leadását. A végső határidőig négyen
adták le nevezésüket a polgármesteri posztra,
s ötvenkilencen szeretnének képviselők lenni.
A listák átvétele után kiderült, városunkban
is különféle választási koalíciók jöttek létre, a
SaS és az OĽANO közös listán indul, s meglepetésre a Magyar Közösség Pártja (MKP)
egy listát állított a kereszténydemokratákkal
(KDH). Az MKP viszont nem támogatja közvetlenül a KDH polgármesterjelöltjét, s az
az érdekes helyzet állt elő, hogy Vas Vilmos
képviselőjelöltként az MKP és a KDH közös
jelöltje, míg polgármesterjelöltként csak a
KDH-é…
Ugyancsak érdekes, hogy a SMER-SD kormánypártnak, ahogy az SNS-nek, a Most-Hídnak, de az MKP-nak sincs saját polgármesterjelöltje. Vagyis az egyetlen pártjelölt, Vas
Vilmos (KDH) mellett három független, így
a jelenlegi polgármester, Šimko József, valamint Zagyi Róbert és Radovan Ceglédy mérettetik meg magukat, akik összegyűjtötték a
jelöltséghez szükséges számú aláírásokat.
Kezdődhet tehát a kéthónapos választási
kampány, amely során a jelölteknek lehetőségük nyílik meggyőzni a választópolgárokat,
hogy őket válasszák. A döntés joga természetesen a választópolgároké lesz november
10-én. Ekkor dől el, ki lesz Rimaszombat polgármestere az elkövetkező négy esztendőben,
s ki lesz az a 21 képviselő, aki a város lakóit
képviselheti az egyes városrészekben.
Lapunk természetesen az elkövetkezendő
számaiban részletesen foglalkozik majd a választásokkal…
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Négy polgármesterjelölt és
ötvenkilenc képviselőjelölt

Šimko József

Radovan Ceglédy
Zagyi Róbert
Vas Vilmos
Szeptember 11-én éjfélig négy polgármesterjelöltet és
ötvenkilenc polgármesterjelöltet regisztráltak a rimaszombati Városi Hivatalban.
A jelenlegi polgármester, Šimko József mellett, aki függetlenként indul, a szintén független Radovan Ceglédy, Zagyi
Róbert és a kereszténydemokraták jelöltje, Vas Vilmos méretteti meg magát.
Ötvenkilenc jelölt pályázik a 21 képviselői helyre, a Magyar Közösség Pártja
(MKP) és a kereszténydemokraták (KDH) 13 jelöltet indítanak, a SMER-SD
hetet, a Most-Híd és a Slovensko do toho! formáció ötöt-ötöt, Kotleba pártja
és a Progresszív Szlovákia négyet-négyet, míg két jelölt, Kubačka Gizella és
Pavel Molnár függetlenként indul. A jelenlegi képviselők közül mindössze
ketten (Erich Klaubert és Samuel Urban) nem indulnak.
A választásra november 10-én kerül sor.

Váratlanul lemondott Barczi Gyula, a Szlovák Nemzeti Múzeum – Betléri
Múzeum igazgatója, aki lemondását nem indokolta. Lemondásának hátterében az állhat, hogy még mindig homály fedi, mikor is nyithatják meg a
2012 tavaszán leégett krasznahorkai várat a nagy nyilvánosság előtt.

Megnyílt a megye kihelyezett
fejlesztési irodája

Munkanapokon 08.00 és 15.30 óra között Rimaszombatban, a Fő téri
Allianz Biztosító épületében várja Tóth Enikő asszisztens az érdeklődőket Besztercebánya megye Fejlesztési Ügynökségének irodája, amelynek vezetésével Csúsz Pétert bízták meg. A megnyitón a régió számos
polgármestere mellett részt vett Ján Lunter megyeelnök is.
Még a választások előtt ígéretet tettem arra, hogy megválasztásom esetén
kiemelten foglalkozni fogok a megye legelmaradottabb járásaival, amelyet
szisztematikusan elhanyagoltak az előző rendszerekben, de a rendszerváltás
után is – mondta köszöntőjében a megyeelnök, aki ígéretéhez híven kiemelten foglalkozik a megye déli területeivel, ahol rendszeresen találkozhatunk
is vele. A Fejlesztési Ügynökség civil szervezet alapítólevelét és koncepcióját április 26-án szavazták meg a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselői, mégpedig Ondrej Lunter (független), Branislav Hámorník
(Smer-SD) és Juhász Péter (MKP) képviselők javaslatára. A szervezet igazgatótanácsában Cziprusz Zoltán, míg a felügyelőtanácsban Jámbor László
képviseli a Magyar Koalíció Pártját, s az öt járás (Rimaszombati, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Poltári és Losonci) „érdekeit” képviseli az elkövetkezendő
években, s feladatai közé tartozik a magyarországi régiókkal való kapcsolattartás és az üzleti partnerek közötti kapcsolatok kiépítése is.
jdj, fotó: amb
A rimaszécsi Vavrek István
(Most-Híd) személyében új
parlamenti képviselője lesz a
régiónak, aki Pfundtner Editet
váltja. A „gömöri Obama”, aki
Ravasz Ábel roma kormánybiztos helyettese, Peter Pollák után
a szlovák parlament második
roma képviselője.

Új csapattal koncertezik a népszerű magyar énekesnő Radics Gigi. Zenekara
tagjai között találhatjuk a rimaszombati
Magán Konzervatórium diákját, Danyi
Csabát is.

Micsuda András fotós nyerte
az Interreg által meghirdetett
idei versenyt a Somoskői várat
a háttérben a Magas-Tátrával
ábrázoló képével.

Idén szeptember elsején is megrendezték a Kerecsenmotoros Felvidéki
Segélytúrát, amelyen 1 578 € és 240 900 forint gyűlt össze a nagybalogi
Varga család otthonára.

Államünnep lesz október 30.
Egyszeri államünnep lesz idén október 30-a, száz éve ezen a napon
fogadták el Turócszentmártonban a Szlovák Nemzet Deklarációját.
A javaslatot a szlovák törvényhozásban 96 képviselő támogatta.
A deklarációval a szlovák nemzet akkori képviselői a nemzetek önrendelkezési joga és az önálló csehszlovák állam megalakulása mellett
foglaltak állást.

Gömöri Hírlap

Elhelyezték a magyar óvoda alapkövét

Július végén a magyar kormány
támogatásával Rimaszombatban
is elindult az új református óvoda
építése, amelynek alapkőletételére szeptember 4-én került sor a
Tompa Mihály Református Gimnázium udvarán, ahol időkapszulát is elhelyeztek. Az ünnepségen
a város vezetői mellett részt vett
Grezsa István Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos és Fazekas
László református püspök is.

A református gimnázium és egyház
dicsőítő csapatának énekét követően Molnár Sándor református
lelkész, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház főtanácsosa
felvázolta a most épülő óvoda eddigi történetét, s mint elmondta,
2016 januárjában az egyik presbiter
vetette fel az ötletet, amely aztán
találkozott a magyar kormány terveivel. Az új óvoda felépítésének
ötlete nem kis vitákat váltott ki,
hiszen Rimaszombatban két óvoda
(Daxner utcai, Halász utcai) is van,
ahol magyar nyelvű osztályok is
vannak, mindkettő igazgatója magyar. Az óvoda a magyar kormány
Kárpát-medencei óvodafejlesztési
programjának támogatásával épül,
amelynek kiemelt partnereként a
Szlovákiai Református Keresztyén

Egyház Nagykapostól Pozsonyig
húsz településen épít egyházi óvodát illetve bölcsődét, és köztük van
Rimaszombat is.

négyzetméteres telket, amelyből az
egyik a reformátusoké, a másik az
evangélikusoké lett. Megvásároltak egy másik, a háború után álla-

Grezsa István
A rimaszombati egyházközség két
lehetőséggel számolt, a Daxner
utcai óvoda megvásárlásával vagy
egy teljesen új épület felhúzásával
annak közvetlen közelében, a Tompa Mihály Gimnázium iskolakertjében. Az első lehetőség az óvoda
vezetésének, illetve a szülők egy
részének tiltakozása meghiúsult,
így a Rimaszombati Református
Egyházközség Presbitériuma 2017.
november 8-án tartott ülésén az
új óvoda mellett tette le a voksát.
Az egyházközség megszüntette az
óvodaépítésre kijelölt terület közös
tulajdonjogát az evangélikusokkal,
s kialakítottak két egyforma, 2 430

mosított telekrészt a várostól, így
Máté Barnabás és Máté Tamás tervei alapján immár elkezdődhet az
építkezés. Az építkezési engedély
beszerzése után azonnal megkezdődött az épület felhúzása, amit szeretnének még az idén tető alá hozni.
A három óvodacsoport (60 gyermek) befogadására alkalmas földszintes épület alapterülete 882 m2.
Ha minden a tervek szerint alakul,
akkor 2019 március végéig elkészülhet az óvoda, s ha a szlovák
iskolaügyi minisztérium jóváhagyja, akkor 2019 szeptember elsejével elindulhat az óvoda működése.
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Igei útmutatást Fazekas László püspök adott, aki hangsúlyozta, hogy
ezzel az óvodával egy téglát helyezünk be magyarságunk falába, de
hogy az óvoda felépülhessen, ahhoz
nagyon nagy akaratra és hitre van
szükség. Grezsa István miniszteri
biztos Apáczai Csere Jánost idézte,
aki, miután sokadszorra törtek be a
tatárok Kolozsvárra, az iskola ablakán kinézve csak ennyit mondott
diákjainak: Ami kint van, az a jelen,
ami bent van, az a jövő. Ne feledjétek, Ti ugyanolyan magyarok vagytok, mint akik Budapesten vagy
más magyar településen éltek, de
nektek naponta meg kell küzdenetek a magyarságotokért. S a magyar
kormány anyagi támogatást tud
nyújtani az óvoda felépüléséhez,
de hogy abban milyen szellemiség
lesz, az kizárólag rajtatok múlik –
hozta el a magyar kormány üzenetét Budapestről Grezsa.
Az ünnepség végén időkapszulát
helyeztek el, amelyet a tervek szerint leghamarább a reformáció 600.
évfordulóján, 2117 október 31-én
bonthatnak ki a kései utódok.
jdj, fotó: gecse
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az
alap- és középiskolák tanévkezdéséről
szóló beszámolónkat anyagtorlódás miatt következő számunkban olvashatják.

Röviden

fotó: gecse
fotó: gecse
Javában zajlanak az építkezések Rimaszombatban, a Nyugat-lakótelepen
parkolót, a Városkertben pedig szökőkutat építenek. A szökőkút kiépítése augusztus közepén kezdődött el, s mintegy 80 ezer euróba kerül, amelyet a város saját forrásból finanszíroz. A munkálatokat a Városi Közterület-fenntartó
Vállalat alkalmazottai végzik a pozsonyi Begra szakmai felügyelete alatt.

fotó: gecse

fotó: gecse

fotó: Antal Barnabás

A Ľudové Mladistvá koncertjével véget ért az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Szombati Jazztival, amely a nyáron
számos koncertet és zenei stílust hozott el a Fekete sas ódon falai közé.

S ha már Fekete sas, a megye támogatásával ismét eredeti pompájában
díszíti-szépíti a Fő teret a patinás épület, amelynek befejeződött külső
rekonstrukciója.

fotó: amb
A cukorgyár szintén lebontásra ítélt, egykori silójában rendezték meg
a Romok című projekt újabb performanszét.
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1968 júliusában jelent meg a Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti első száma. A lap kihagyásokkal és tulajdonosváltásokkal ugyan,
különböző formákban, de azóta is megjelenik. Szeptember 28-án, pénteken a Városházán a város vezetése, egykori és mai szerkesztők az
elmúlt mintegy öt évtizedet elevenítik fel. Lapunk múltkori számában Kovács Zoltánnak az 1968-as eseményekkel kapcsolatos emlékeit
közöltük, e számunkban Hacsi Attila és Polgári László (akik ma mindketten a szerkesztőbizottság tagjai) osztják meg a lappal kapcsolatos emlékeiket.

Hatvannyolctól-tizennyolcig
1968 – e gyakran idézett évszám
hallatán, vagy olvasása kapcsán az
éltesebb újságolvasók számára természetesen a prágai tavaszhoz kötődő politikai és társadalmi események,
emlékek elevenednek fel. Nem így
a mai ifjak képzeletében, akik csak
hallomásból, legfeljebb az elmúlt
félévszázad alatt jórészt megsárgult
újságok hasábjairól, vagy a kissé
megfakult fekete-fehér fényképek,
esetleg homályos filmkockák megtekintésével értesülhetnek a huszadik század egyik legnagyobb, legreményteljesebbnek induló politikai
mozgalmáról. Mi, az éppen akkor
húszas éveinkben járó fiatalok, – kiki érdeklődési körétől, vagy vérmérsékletétől függően, – vagy csupán
passzív, vagy igencsak aktív résztvevői voltunk az eseményeknek.
Az idézett esztendő első felében a
történelmi Gömör-Kishont városainak és falvainak lakóiból is felszínre
törtek az évtizedekig elfojtott indulatok, vágyak és remények. Az emberek többsége jobb, szabadabb életre
vágyott, melynek megtestesítőit éppen a kommunista párt reformirányzatát képviselő országos vezetőktől
várta, élükön a hetek alatt médiasztárrá előlépett Alexander Dubčekkel. Talán érthető, hogy emiatt éppen
a járás közhivatalaiban és közintézményeiben, valamint a legnagyobb
ipari üzemekben talált leginkább
visszhangra a demokratizálódás folyamata. Falvaink nagyrészt földműveléssel foglalkozó lakossága, különösen a háború borzalmait, majd az
ezt követő kitelepítéseket és az erőszakos kollektivizációt átélő idősebb
emberek már sokkal bizalmatlanabbak és óvatosabbak voltak a fejleményekkel kapcsolatban. Végül nekik
lett igazuk...

1968
Hacsi Attila (középen) a lap jelenlegi szerkesztőivel, Juhász Dósa Jánossal és Martin Ambrózzal.
Fotó: gecse

napirendre a hatvannyolcas esztendő
tavaszán Rimaszombatban is a lapok
újbóli indítása, de immár nem a korábbi, hanem megváltozott, a Gemerské zvesti–Gömöri Hírlap néven.
A rimaszombati újság elindításának
is voltak anyagi korlátai, mivel a lapkiadással kapcsolatos költségekkel
és a szerkesztői fizetésekkel érthető
okok miatt 1967-ben még nem számolt a kiadó, a Járási Nemzeti Bizottság költségvetése. Mindezek ellenére
a szerkesztőség 1968 július elsejére
három taggal összeállt. Főszerkesztőnek Ladislav Bednárikot nevezték
ki, aki már az előző hetilapnál is
betöltötte ezt a funkciót. A Hírlapot
főszerkesztő-helyettesként Kovács
Zoltán vitte, aki korábban két éven
keresztül már szintén szerkesztette
az Építőt. Az előbbi bérét a nyustyai
vegyiüzem, az utóbbit a Járási Nemzeti Bizottság kulturális szakosztálya
állta az 1968-as esztendő folyamán.
A szerkesztőség harmadik dolgozója Danis Tamás javalatára Kovács
Anikó, a Közgazdasági Középiskola frissen érettségiző diákja lett.
Az első lapszám július negyedikén
jelent meg, melynek nagy része a különböző járási szervek határozataival
telt meg, ezek természetesen híven
tükrözték a központi és a kerületi
pártszervek álláspontjait.
Az újság harmadik számában aztán
robbant a politikai bomba: „Vojtek
elvtárs mondjál le” címmel egy két-

hasábos, aláírás nélküli cikk jelent
meg a lap belső oldalán, melyet az
olvasó joggal vélhetett szerkesztőségi álláspontot képviselő felszólításnak. Ondrej Vojtek egyébként a Forradalmi Szakszervezeti Tanács járási
elnöke volt, akit a kollégák elmondása szerint nem is a szerkesztők, hanem szűkebb pátriájának, valamint a
nyustyai vegyiművek egyes vezetői
szerették volna eltávolítani a járási
szervezet éléről. Erre természetesen
nem kerülhetett sor, mert ekkor már a
hatvannyolcas esztendő augusztusát
írtuk, s huszonegyedikén a szovjet
csapatok nemcsak az országot foglalták el, hanem városunkat, benne
a lap Daxner utcai szerkesztőségét,
valamint a városszéli nyomdaüzemet
is (erről olvashattak Kovács Zoltán
cikkében)...

viseltek, s a Járási Szakszervezeti
Tanács elnökét lemondásra szólító
cikkért őket tették felelőssé. Az írás
ugyanis a szerkesztőbizottság tudta
és beleegyezése nélkül jelent meg…
A kollektív felügyelőbizottság ezt
egy aláírás nélküli cikkben hozta
nyilvánosságra. Ekkor – 1969 januárjától – már én is a szerkesztőség belső munkatársa voltam. Később Bednárikkal közölték a pártbizottságon,
hogy a továbbiakban saját szignójával már ne jelentessen meg írásokat.
Természetesen egy ideig dolgozhatott
még (fordított, külső munkatársak
írásait rendezte sajtó alá, sőt olykor
azok nevében is írt cikkeket). Egy
alkalommal ez velem is megesett,
a szlovák kiadásban egy vezércikket fabrikált össze a munkáspártok
moszkvai tanácskozásáról a tudtom
és beleegyezésem nélkül. Mindez
sajnos már nem segített rajta, mennie
kellett. Mint ahogy Zoltán barátom
is érezte a veszélyt, s helyzetét úgy
próbálta megoldani, hogy Pozsonyba
a Szabad Földműves című hetilaphoz
távozott. Egyes pártvezetők bosszúja
azonban ott is utolérte, a párttagok
későbbi átértékelése során kizárták,
ami egyben munkahelyének elvesztését is jelentette. Néhány hónappal
később szerkesztőségi állományba
került Szántó István kollégám, aki a
szlovák kiadást szerkesztette. Természetesen mindketten párton kívüliek
voltunk, így megindult az új főszer-
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A Gömöri Hírlap születése

A rimaszombati állami és pártfunkcionáriusok egy részre a több demokráciát, és nagyobb nyilvánosságot követelő tömegek szószólóiként próbált
megnyilvánulni a különböző pártrendezvényeken és tömeggyűléseken.
A szólás és sajtószabadság követelése elsősorban az egy évvel korábban
megszüntetett kétnyelvű járási újság,
a Budovateľ–Építő újraindítására vonatkozott. A nagy járások kialakítása
(1960) után létrehozott lap finanszírozását ugyanis egy hírhedt kerületi
pártvezető, Rudolf Cvik 1966 derekán leállíttatta. Éppen ezért került

Hetvenes-nyolcvanas évek

A lapkiadás aztán, ha nehezen is, ha
szigorú ellenőrzés mellett is, október és november havában megindult,
rendszeressé vált. A szovjetek bevonulása után néhány hónappal a járási
pártbizottság vezetése, élén Martin
Šulekkal nemcsak hogy konszolidálódott, hanem meg is erősödött.
A tisztogatás előszele ekkor már
érződött a szerkesztőségben. Bednáriknak és Kovácsnak elsősorban
azt rótták fel, hogy augusztus 21.
előtt antiszocialista irányzatot kép-

Gömöri Hírlap
kesztő intenzív keresése. Csaknem
egy éven keresztül Hank Árpádot
bízták meg, aki ugyan nem írt le
egy sort sem, de egy tisztességes,
jóravaló ember volt, s bizony alig
várta, hogy szabaduljon nem kívánt
funkciójától. Tőle Garai János vette
át a stafétabotot, aki előtte a Járási
Nemzeti Bizottság kulturális osztályán bizonyította rátermettségét.
Időközben a szlovák kiadás munkatársa lett Székesi Vincent Tornaljáról, aki természetesen párttag volt,
így élvezte a járási vezetők bizalmát
is. Dicséretére szóljon, sokat is írt,
talán többet is a kelleténél. Nem tudni miért, ő sem lehetett főszerkesztő,
mert időközben Galamb Ernő elvtárs, a szerkesztőbizottság elnöke
megtalálta a hosszú távú megoldást Matucha Václav személyében.
A cseh nemzetiségű, kitanult szakmája szerint órás és ékszerész korábban állítólag kitűnően ellátta
munkáját a tiszolci kultúrház élén.
A szlovák írással viszont mindvégig
problémája volt, szerencsére megfelelő korrektorról is gondoskodott.
A másik problémája a Hírlappal, s
személy szerint velem volt, mivel
nem értett magyarul. Pozíciója megerősödésével fokozta rám a nyomást, ezért fogadtam el a hetvenes
évek végén az Új Szó főszerkesztőjének, Rabay Zoltánnak ajánlatát,
s dolgoztam 11 éven keresztül a
besztercebányai fiókszerkesztőség
munkatársaként. Utódaim közül valószínűleg Borzi László és Pálházy
József is emiatt hagyták el idő előtt
a Hírlap szerkesztőségét. Csaknem
egy évtizedig két hölgy fordította a

lapot, akik munkáját nem szeretném
minősíteni…

1989 után

A rendszerváltás után a járási lapok
többsége megszűnt az országban, a
kiadás terheit általában a helyi önkormányzatok vállalták magukra.
Így történt ez Rimaszombatban is,
ahol a bársonyos forradalom helyi
protagonistáinak kezdeményezésére
folytatódhatott a lapkiadás. Mindez
természetesen nemcsak az ő érdemük, hanem az Együttélés nevű
politikai mozgalom önkormányzati
képviselőié is, akik kiálltak a független magyar nyelvű kiadás újraindítása mellett is. A lapot ekkor
már az önkormányzat finanszírozta.
A szlovák változat főszerkesztőjévé
Peter Lebovičot nevezték ki, legközelebbi munkatársai szerkesztői
állásban Henrieta Hrinková, Ján
Babarík és Renáta Vasová voltak.
A magyar változatot szerény személyem, Zsélyi Katalin és Czikora
Ágnes, utóbbi távozása után Farkas
Ottó – készítették. Meggyőződésem, hogy mindkét lap életében ez
az időszak volt az egyik legsikeresebb. A lapok színesek, érdekesek
és kritikusak voltak. Nos, éppen ez
utóbbi miatt gyűlt meg a baja a város vezetésének a szerkesztőségek
dolgozóival. A város polgármestere
a képviselők masszív támogatásával úgy döntött, hogy a „pártatlan”
újságírás érdekében privatizálja az
újságokat. Azokat a lapokat, melynek szlovák kiadásából 4 500, a
magyaréból pedig közel 3 800 példány fogyott el hetente. Az új kiadó

ugyan valamennyi volt munkatársának munkaszerződést ajánlott, de
azt egyetlen szerkesztő sem fogadta
el. A távozók közül többen az utcára kerültek, néhányan pedig más
munkahelyet találtak, vagy vállalkozásba kezdtek. A magánkiadás példányszáma hétről-hétre csökkent,
s az új összetételű önkormányzat
és annak vezetői szükségét érezték
a városi kiadású lap újraindításának. A lapkiadás megszervezésével
engem bíztak meg. Bartakovics
László polgármesternek azonban
volt egy kikötése, éspedig: két éven
belül az újságoknak önellátóknak
kell lennie. A feladatok megvalósítása teljes képtelenségnek tűnt,
én azonban vállaltam a feladatot, s
három év elteltével, az országban
egyedüliként már veszteség nélküli
lapokról beszélhettünk. A bravúrhoz
természetesen kellett némi szerencse is. Éspedig a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat támogatása,
melynek akkor – éppen a megfelelő időben – képviselője lehettem.
Nyugdíjba vonulásom után – 2007
első negyedének végén – városi
lapunk nemcsak önellátó, hanem
szerény nyereséget is felmutató
egysége lett a hivatalnak, ugyanis
71 ezer koronás többletet mutatott a
gazdálkodás mérlege. Ez az összeg
a városi hivatalban akár egy kisebb
beosztású adminisztratív munkaerő
bérét is fedezhette tehát az újságok
költségvetéséből…Természetesen
nemcsak ez a forrás biztosította a
szerkesztőségek bevételét, hanem a
hirdetések és a reklámok ugrásszerű
növekedése is.
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Az eredeti Gömöri Hírlap harmadszori újraindításának története 2000
február elején kezdődött. A magyar
kiadás lapírását és szerkesztését
főállásban jóformán egyedül végeztem, Kovács Zoltán részmunkaidős
foglalkoztatására mindenekelőtt a
szlovák kiadás újraindítása miatt
volt égető szükség, de hamarosan
segítettek a korábbi külső munkatársak, Danis Tamás, Kovács Tibor,
G. Kovács Gyula, na és persze a fiatalok, akik nagy része az általam korábban szervezett egyéves újságíró
tanfolyamon pallérozódott: Homoly
Erzsébet, Máté Tímea, Mede Zsófia,
Csipai István, Palmont Beáta, Tóth
Róbert, Czene Tamás és mások, akik
közül hárman-négyen később belső
munkatársaim is lettek. A szlovák
kiadáshoz került egy félév múlva
Jozef Mitter, később pedig Kanalová Marta is. Igazi tandemet azonban
Antalík Igorral képeztünk a közös
szerkesztőségben, aki valóban profi
szinten végezte munkáját, s különösen a sportrovat szerkesztésével vitte magas példányszámig a Gemerské zvestit.
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Nyugdíjba vonulásom után G. Kovács Gyula vette át a szerkesztőség
vezetését, kár, hogy magánéleti
problémái miatt viszonylag rövid
időt tölthetett ezen a poszton, utána
Homoly Erzsébet és Juhász Dósa
János szerkesztették a lapot. De ez
már az utóbbi tíz-tizenkét év története, kérem olvassák figyelemmel majd
ezeket a visszaemlékezéseket is.
Hacsi Attila

Négy év margójára

Nem egyszerű négy éves időszak
nyílt meg számomra 1995 szeptemberében. Több mint tízéves országos
újságírói gyakorlattal a hátam mögött, az országos dotációktól teljesen
megfosztott Csemadok járási elnökeként, és a Kereskedelmi Akadémia éppen újdonsült tanárjaként ért
a felkérés a GEMKO magánnyomda
laptulajdonosától, Ján Čilíktől, hogy
vállaljam el a Gömöri Hírlap szerkesztését. Mint ahogy az az általam
szerkesztett első szám tartalmából is
kitűnik, a „Lenni vagy nem lenni”
hamleti kérdés fenyegette akkor (is)
a magyar lapot, mindamellett Damoklész kardja a Csemadok felett is
ott lebegett. Nehéz és összetett, több
kérdőjeles helyzet igényes feladatai
és kihívásai vártak rám és két bedolgozó lelkes munkatársamra, Bíró
Katalinra és Kónya Ferencre.
Széchenyire gondolva, miszerint
„Minden ember annyit ér, amennyit
használ” és elkötelezett, a Csemadok fáklyafényénél pallérozódott
magyar lokálpatriótaként férfiasan

vállaltam el az újabb kihívást. A magyar szerkesztőség helyzete, a tollforgatókat, a tördelést és a nyomdát,
valamint a lapterjesztést is beleértve

ból, Gömöri Hírcsokor, Segítő kéz,
Az alkotás öröme, Regélő múlt, Egy
kávé mellett, Gömöri fáma … és
sorolhatnám. A tartalmi megújulás

hamarosan konszolidálódott. Sokak
szerint életet leheltünk a lapba, mely
akkortájt már a szlovák lap tükörfordításaként a végnapjait élte.
Tudom, bűzlik az öndicséret, de tessenek csak utána nézni akár a járási
könyvtár akár a Gömör-Kishonti
Múzeum levéltárában, milyen lényeges változások történtek rövid
időn belül. Számtalan új rovatot indítottunk – a teljesség igénye nélkül:
Az élet pulzusán, A kultúra ablaká-

a rövid, de velős közérdekű írásokra
irányult, mindamellett a tördelés és
a grafikai megoldások, a számítógépes lehetőségek kiaknázása mellett
az emberi kreativitás illusztrációi is
nóvumnak számítottak. Mindamellett Politikum című rovatunkban, az
akkortájt még formálódó pártoknak
és mozgalmaknak is helyet kellett
biztosítanunk.
Egy újságíró akkor örül, ha vannak
események, történések, főleg, ha ez

fejlődéssel, előrelépéssel, környezetünk és életvitelünk pozitív változásaival jár. És ha ez az ember szlovákiai – felvidéki, ezen belül is gömöri
magyar, akkor nyer igazi lelki megnyugvást, ha kicsi hazánk gömöri
szegletében történik előrelépés. Nos
hála a Teremtőnek, ilyenben is jócskán volt részünk: nagy örömmel adtunk hírt és nyomon követtük 1996ban, a millecentenárium évében,
1 100 éves itt-létünk alkalmából
emelt MC kopjafák sorsát, és a jubileumot övező ünnepségsorozatot,
többször is írtunk a sikert sikerre halmozó, országos szinten is elismert és
platina lemezt nyert Maduárról, hírt
adtunk arról az eseményről is, mely
sokaknak örömkönnyeket varázsolt
arcára – nevezetesen a második magyar alapiskola (a későbbi Ferenczy
István Alapiskola) Nyugat-lakótelepi fészekrakásáról, akárcsak arról,
hogy Erdélyi Géza lett az új református püspök, soha nem látott és
hallott sikereket ért el a rimaszombati sakk-élet (országos bajnokságot
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nyert a csapat 1995-ben), itt zajlott
az a rendezvény, mely aspiráns volt a
Guinness-rekordok könyvébe történő
bejegyzésre – 90 táblán valósult meg
a Szlovákia-Csehország párharc,
melyet az akkor még kevésbé fejlett
számítógépes hálózaton keresztül játszottak a királyi játék szerelmesei rimaszombati illetve prágai jelenléttel,
ugyancsak 1996-ban ifjúsági Európa-bajnokság házigazdája volt a Rima-parti járási székhely –, és minderről részletesen beszámoltunk. Akkor

még dübörgött az ipari termelés járásszerte – fénynapjait élte a tornaljai
Ozeta ruházati üzem, csúcstermelésre járt a Tauris húskombinát és az
élelmiszeripari üzemek is vígan élték
még dolgos hétköznapjaikat. A sport
széles palettáján is bő volt a választék – pl. akkor még tíz csapat játszott
az asztalitenisz járási bajnokságában,
fociban még a „földszinti” osztályokban is sokan rúgták a labdát – a járási
III. osztályban 13, a IV. osztályban
pedig 14 csapat szerepelt (szomorú

belegondolni, azóta hová jutottunk),
s megéltük és átéltük azt az eufóriát,
amikor focistáink az országos I. ligába nyertek szereplést. Menet közben, persze új, de a szakmában már
többéves gyakorlattal rendelkező
kollégák váltakoztak a szerkesztőség
házatáján. Hálás szívvel gondolok
vissza volt kollégáimra, Gömöri Kovács Istvánra és Hajdú Istvánra, de
azokra a lelkes bedolgozó levelezőkre is, akik gyakran egymásnak adták
a kilincset, mint Danis Tamás, Veres

János és neje Ilonka, Vörös Attila,
Gaál Imre, Kovács Tibor, Csordás
János, Ádám Zsolt, Székesi Vincent
és mások.
Igen, lehet, hogy az idő mindent
megszépít, hisz még a nóta is így
mondja: „csak a szépre emlékezem”,
de számomra ez az életszagú valóság, a történelmi múlt korhűséggel
tálalva…, aki pedig nem hiszi, járjon
utána.
Polgári László,
a GH főszerkesztője 1995 – 98 között

A Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti munkatársai

Főszerkesztők: Ladislav Bednárik (1968-1971), Hank Árpád (megb. – 1971), Garai János (1971-1973), Václav Matucha (1974-1988), Székesi Vincent
(megb. – 1988), Igor Antalík (1988-1990 és 2002-2007), Peter Lebovič (1990-94), Hacsi Attila (1990-95 és 2000-2005), Henrieta Hrinková (1995), Jozef
Mitter (2001-2002), G. Kovács Gyula (2006), Marta Kanalová (2007-2008 és 2011-2012), Marián Kluvanec (2008-2010), Juhász Dósa János (2007-2012;
2010-2011 között Gemerské zvesti is)

1968

Vezető szerkesztő: Juhász Dósa János (2015-től), Jozef Mitter (2015-2016), Andrea Vörösová (2016-2017), Martin Ambróz (2017-től)

Szerkesztők, belső és külső munkatársak: Kovács Zoltán, Szántó István, Ondriš Vargán, Borzi László, Pálházy József, Milan Petrovský, Jozef Krnáč,
Kiss Ernőné, Renáta Vasová. Ján Babarík, Zsélyi Katalin, Czikora Ágnes, Bodzsár Gyula, Farkas Ottó, Jozef Čépe, Michal Lichanec, Danis Tamás, Homoly
Erzsébet, Dósa Andrea, Katarína Kalmárová, Martin Ambróz, Zuzana Ščurková, Peter Stehlík, Csölle Edit, Szászi Zoltán, Kovács Tibor, Bőd Titanilla,
Csordás János, Balázs Emese, Urbán Péter, Vörös Attila, Miroslav Trenka, Tomáš Sulyok, Dana Vojteková, Gecse Attila, Kresnye András, Helena Urdová
és Együd Edit.
Grafikusok 2007-től: Jaroslav Verlík, Milan Očenáš, Lovas Róbert és Michal Murárik

Nyomda 2007-től: Alexander Štefan (Reality-Print), Ján Čilík (GEMKO), Bartolomej Tkáč (RENO)
Főszerkesztők 1996-2000 között: Polgári László, Katarína Dóbiová, Bíró Katalin, G. Kovács István

Köszönet mindannyiuknak!

iszterelnök
Dzurinda min
félrenéz

Szántó István

Polgári László (balról az első) egy megbeszélésen

Piaci csendélet kofákkal

Gömöri Hírlap

Töredéknyi boldogság Vöröskével
Egyik vasárnap reggelen szívbe markoló macskanyávogásra ébredtem. Riadtan ugrottam ki az ágyból, s az udvaron egy háromlábú,
vörös macsek nézett velem farkasszemet, aki szinte könyörgött, hogy
segítsek rajta. De hiába futottam vele körbe háromszor is a hatalmas
udvart, megfogni nem hagyta magát.
A többi, a sírásra előbújó macska
sem igen értette a hajnali csendháborítást, de a kis vörös macska,
amely már szemmel láthatóan is
elhalt, bal mellső lábát maga előtt
húzta, továbbra sem tágított. Fél
délelőtt eltelt, mire sikerült becsalogatni a konyhába, ahol hozzá is
fogott a tányérkába helyezett táp
sietős elfogyasztásának. De amikor közeledtem feléje, rám prüszkölt és
gyorsan bebújt a szekrény alá. Napokig ezt a játékot játszottuk, de egyre
kisebb intenzitással, harmadik reggel már hagyta magát megsimogatni, majd miután jóllakott, a másik, fekete kismacskával felültek a darás
zsákra, s ott töltötték a nap hátralévő részét.
Egyik nap, amikor hazaértem, hiába kerestem, a névtelen vörös cica eltűnt. Hiába kiabáltam, jártam végig a tágas udvart, sehol sem találtam.
Csak az elhalt lába maradványát és fekete kollégáját hagyta a konyhában
hírmondónak. Mivel az ablak nyitva volt, egyetlen megoldása maradt
a rejtélynek; odébbállt. Bő két órányi keresés után a reményt feladtam,
amikor a szomszéd udvar romos portáján megláttam egy téglán heverészni. Szomorú szemével rám nézett, de most nem szólt vissza. A többiekkel
együtt aztán megjelent a vacsoraosztásnál, s most először hagyta magát
megfogni. Este már a szobában, az ágyon aludt a többi szobamaccsal
együtt. Sokat szenvedhetett alig pár hónapos földi léte alatt szegényke, s
ekkor eszembe jutott egy régisrégi emlék, egy szinte vak kismacskáról,
aki naphosszat az egyik díszcserje cserépjében heverészett, s amikor hazaértem, azonnal át is költözött az ölembe, majd az ágyamba. Később a
vizsla téves áldozata lett, ugyanis az kizárólag kajaféltésből átharapta a
gerincét, amikor az a kutya táljához merészkedett. Még hetekig élt, hátsó
lábait húzva maga után, míg örökre elaludt. Nos, Vöröske (mert nevet
már csak a halála után kapott) esténként szintén átköltözött az ölembe,
majd miután lekapcsoltam a számítógépet, követett az ágyba, ahol hozzám bújva még hosszú percekig dorombolt, szinte már szerelmesen.
A boldogság alig egy hétig tartott. A vírus előbb a fekete kiscicát vitte
el órák alatt, majd őt is. Utoljára még szorosan hozzám bújt, duruzsolt a
fülembe, aztán keservesen sírni kezdett. Mire a kakas elsőt kukorékolt az
egyre hosszabbodó szeptemberi éjszakát búcsúztatva, Vöröske, a sokat
szenvedett kismacska végleg búcsút intett a földi létnek. Emlékét mégis
kitörölhetetlenül itt hagyta a szívemben...
Juhász Dósa János
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Az Alsó-hegyi Barlangkutatás-történeti Társaság és Bódvaszilas Község Önkormányzata, valamint a Bódvaszilasért
Baráti Kör szeptember 7-9-én
dr. Dénes György emléknapokat szervezett Bódvaszilason.
A rendezvényen Fülöp József
polgármester megnyitóját
és Bódvaszilas díszpolgára,
Stieber József köszöntőjét
követően megkoszorúzták a
neves geológus, dr. Dénes György emléktábláját a Kastély-kertben. A Felvidéket
a balogtamási A kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás tagjai
képviselték, ők helyezték el az emléktáblánál az emlékezés virágait. A társulás
mellett működő Gömöri Fotóklub elnöke, Benedek László A Murány-áttörés tanösvény és Dénes György különleges kapcsolata címmel tartott vetítést. Előadása
végén elhangzott a felvidéki költő, Csontos Vilmos A legszebb ajándék című
verse Balázs Éva, a szervezet elnöke tolmácsolásában.
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A Nógrádi Közművelődési Központ
Irodalom a vonatban címmel rendezett különleges akciót. Szeptember
11-én egyes járatokon az utazóközönség kortárs írókkal találkozhatott, akik felolvastak a műveikből,
de nem hiányzott a népzenei
aláfestés sem. Rimaszombatot
többek között Marta Hlušíková író
és Horváth Roland, a Magán Konzervatórium tanára képviselte.

Szeptember 11-én két új kiállítás megnyitójára került sor a Gömör-Kishonti
Múzeumban. Előbb az Ásványok nagyító alatt, majd az Úton a Biblia című
vándorkiállítás indult útjára. Előbbi különleges kristályokat mutat be a kassai
Kelet-Szlovákiai Múzeum munkatársai, Peter Ledvák és Stanislav Levendovský
válogatásában, míg utóbbin különleges bibliákat állítanak ki (a megnyitón jelen
volt Ján Lunter megyeelnök is). Az ásványkiállítás 2019 január 31-ig, míg a
bibliákat bemutató tárlat szeptember 27-ig tekinthető meg.

Fotó: amb

Fotó: gecse

Két izgalmas kiállítás is nyílt az elmúlt hetekben Rimaszombatban.
Az Aranymetszés Festő Klub alkotói (id. Hangácsi István, Hajnovics
Márta) részt vettek a Ceredi Művészeti Alkotótáborban, amelyen az idén öt
országból negyvenegyen vettek részt. A Ceredi Művészeti Alkotótábor kezdeményezője és lektora Cene gál István, a Magyar Festők Társaságának
tagja, az European Atr Star-díj tulajdonosa, mellyel 2015-ben Brüsszelben
tüntették ki. Az alkotóbor idei munkáiból nyílt tárlatot a Városi Művelődési
Központ Ganevia Galériájában, amely október 11-ig látogatható.
A Városháza Galériában (Fő tér 2.) a Turisztikai Információs Központ
szervezésében Eva Ševčovičová rimaszombati születésű, Kurincon élő festő
képeit láthatják szeptember végéig.

Bár nincs kerek évfordulója, a Pósa Lajos Társaság
az idén sem feledkezett meg
a nemzet csalogányának, a
rimaszombati rózsabokorban született Blaha Lujza
születésének 168. évfordulójáról.

Fotó: gecse
Bár tavaly a város letakaríttatta, ismét tele
vannak egymásra ragasztott plakátokkal
a város főtéri táblái, amelyek alaposan
elcsúfítják a tér arculatát.

hu.rimavskasobota.sk

8

Vaszary Gábor vígjátéka magyar sztárokkal

Antal Barnabás
Elballag a nyár
még tegnap hittük jó erőben a nyár
de már aranysárgán szór a napsugár
a viharfelhő még jégesőt is hozhat
de az Alpokba már meghozta a havat
korábban lebukik a nap, nem tétováz sokat
fürgén beszökik a hűvös szürke alkonyat
a lombok rejtett fodrásza festék után néz
jön a szeptemberi fagy s mindent betetéz
a nap később kel a madárdal elnémul
megszaporodnak az ökörnyálak óvatlanul
a füvek mély sóhajt vesznek a takarodóhoz
gyorsan tartalékolnak a téli nyugalomhoz
a jó öreg nap a távolabbi útról még kicsalogat
jelez lassan lecsúszik hozza a hideg napokat
az eső szép csendben aprózva cseperészik
lehűlt cseppjei már a zimankót idézik
tudomásul vesszük ez a dolgunk
gyűjtjük a nap melegét amennyit tudunk
de még ízleljük a nyár finom friss ízeit
a fák nap érlelte színes édes gyümölcseit

Vaszary Gábor vígjátéka neves színészekkel, a Vidám
Színpad előadásában, a Music
Art közvetítésében jut el Rimaszombatba szeptember 25én, kedden 19.00 órától. Jegyek
elővételben még kaphatók a
rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Egy őrületesen erotikus levél kering a családban, csak a gyerek
kezébe ne kerüljön!! Ja, hogy

Szeptember 26.:
Rónai Péter a Városi Galériában

Rónai Péter festő- és videóművész mal i
art című kiállítását nyitja a rimaszombati Városi Galéria (Fő tér 5.) szeptember 26-án, szerdán 17.00 órától. A tárlat
november végéig látogatható munkanapokon 09.00 és 17.00 óra között.

Festő, videóművész. Tanulmányait a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végezte,
majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatott tanulmányokat. Mesterei Kocsis Imre és Blaski János voltak. 1990-től a
nyitrai egyetem rajz tanszékének videó műtermét vezette, 1993-tól a brünni Műszaki
Főiskola Képzőművészeti Karának docense, 1998tól a multimediális műterem professzora. Jelenleg
a kassai Műszaki Egyetem Művészeti és Intermediális Karának tanszélvezetője. Vizuális költeményeket, mail artot, copy artot, installációkat, per-

az ősz az élet alkonyát felidézi
lelassult tempója a fáradságot érzi
míg a nyár nagy tempóval dolgozott
az ősz minden nyári termést betakarított
majd besiet hozzánk a süvítő hideg szél
lecibálja a lombos fák kiszínezett levelét
ránk adja a hidegtűrő őszi ruhákat
várjuk a jövő nyári meleg napokat

Fájó szívvel emlékszünk

Styavina Jolira
(sz. Veres)

(Rimaszombat)

szeptember 18-án halálának 2. évfordulóján.
Emlékét őrzik szívükben,
szerető férje és családja

Megemlékezés
Ne sírj anya…Most
még nem lehet, elvették
tőlünk a legszebb éveket.
Látni akartam, ahogy
megöregszel, ne sírj anya,
egyszer velem leszel.
Szeptember 19-én lesz 10 éve, hogy örökre itt
hagyott a szeretett gyermek, férj és édesapa,

Ing. Valacsay Ferenc
(Rimaszombat)

Akik ismerték, gondoljanak rá szeretettel ezen a szomorú évfordulón.
GH-66/18

formanszokat, videoművészetet hoz létre. Számos
egyéni és csoportos kiállításon szerepelt itthon és
külföldön. Munkái megtalálhatók Pozsonyban,
Dunaszerdahelyen a Kortárs Művészeti Múzeumban és a budapesti Ludwig Múzeumban.

Október 02.:
Baráz Ádám és Alisa
Yajima a Zenei Őszön

Megemlékezés

GH-65/18

Ő írta, vagy lehet, hogy apué?
A férj mindent tagad, a megcsalatott asszony segítsége is megérkezik. Ki hazudik, kié a levél...
a végére leleplezzük!!
A Vidám Színpad előadásában
– amelyet Straub Dezső rendezésében láthatnak –, Böröndi
Tamással, Götz Annával, Harsányi Gáborral, Pusztaszeri Kornéllal, Straub Dezsővel és a frissen Kossuth-díjas Esztergályos
Cecíliával is találkozhatunk.

Szerettei

A 38. Zenei Ősz keretén belül október 2-án,
kedden 19.00 órától az AlisAdam
PianoDuo, vagyis Alisa Yajima és Baráz
Ádám koncertjére kerül sor a rimaszombati
Városi Művelődési Központ színháztermében.

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.

Gömöri Hírlap
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Nagyferencz Stella
és Henrietta is világbajnok

Nemzetközi tornával
ünnepel a VK Slovan

Szeptember elején került sor az ausztriai Moosburgban az idei Íjász
Világbajnokságra. A rimaszombati íjászok igazi mérföldkőhöz érkeztek, mivel ez volt az idény fénypontja. Végre összemérhették tudásukat
a világ mezőnyével Ausztráliától Svédországig, s ha már ott voltak, két
arany- s egy ezüstérmet hoztak haza.

A torna 09.00 órakor kezdődik a Tompa Mihály Alapiskola Novomeský utcai
tornatermében. A hazaiak mellett a miskolci DVTK csapata, az eperjesi, a borosznói és a poltári ifjúsági csapat vesz részt a tornán. A torna végeztével jelenlegi és egykori játékosok közösen emlékeznek majd az eltelt ötven esztendőre. A torna védnöke Šimko József, Rimaszombat polgármestere, támogatói
a bottovói termelőszövetkezet és a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola.

Mintegy 650 versenyző várta a rajtot, a versenypálya a város központjában felépített íjászközponthoz közel, a város menti erdőkben volt felállítva.
A rimaszombati íjászok közül a Hunter mini kategóriában Nagyferencz Stella, míg a Hunter kadét kategóriában Nagyferencz Henrietta nem talált legyőzőre, így a dobogó legfelsőbb fokára állhattak fel. Lévay Tibor a Hunter
veterán kategóriában ezüstérmes lett. Rajtuk kívül a csapat tagja volt még
Nagyferencz László, aki a Hunter szenior kategóriában a hatodik, míg Feledy Michal ugyanitt a tizedik helyen végzett. „Mindannyian egy életre szóló
élménnyel lettünk gazdagabbak. Értékes tapasztalatokat szereztünk, sokat
tanultunk az ellenfeleinktől, reméljük, hogy mindezeket sikerül a jövőben
kellőképpen kamatoztatni. Meggyőződhettünk arról is, hogy a szerény feltételek ellenére itt Keleten is komoly színvonalú tudást sikerült elérnünk,
sőt mi keletiek (Szlovákia, Magyarország, Csehország) nyertük a kategóriák
javát” – értékelte a versenyt lapunknak Lévay Tibor.

Fotó: gecse

Jakab Tünde
fuvolaművész koncertjével (közreműködött Jámbor Erik
zongoraművész) a
Zenebarátok Klubja
és a rimaszombati
Városi Művelődési
Központ szervezésében útjára indult a
38. Zenei Ősz.
Először járt Rimaszombatban a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház,
amely a Rimaszombati Református Egyházközség,
a Katolikus Kör,
a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége és a Városi
Művelődési Központ
szervezésében Verebes
Ernő Gerendák című színváltását mutatta be közel
Fotó: gecse
telt ház előtt.

A szeptemberi esők
meghozták az őszi
gombákat is. Ezek a
méretes pöfetegek is
a napokban kerülFotó: jdj
tek terítékre.

A rimaszombati VK
Slovan női röplabdacsapata megalakulásának 50. évfordulója
tiszteletére szeptember 22-én, szombaton
tizenhetedik
alkalommal rendezi meg
nemzetközi tornáját
a Polgármester kupájáért.

Fotó: gecse
Otthon vereséggel, idegenben győzelemmel folytatta szereplését a rimaszombati MŠK III. ligás labdarúgócsapata. Rimaszombatban 270 néző
előtt hiába szerezték meg Jass góljával a vezetést az újonc rózsahegyi fakó
ellen, végül 3:1 arányban kikaptak. Egy héttel később Turócszentmártonra
utaztak, ahol semmit sem bíztak a véletlenre, Jass két és Lupták góljaival
már az első félidőben 3:0 arányban vezettek. A második félidőben a hazaiak
ugyan szépítettek, de Lupták második találatával bebiztosította a vendégek
magabiztos, 4:1 arányú győzelmét. A batyiak a 8. fordulóban szeptember
22-én, szombaton 15.00 órától a szintén 17 pontos zsarnócaiakat fogadják,
míg egy héttel később a liptóselmeciek (Liptovská Štiavnica) otthonába
látogatnak.

Fotó: gecse
Thaiföldön
és Kínában
versenyzett
a Baka Tamás-Farkas
Orsolya táncospár, ahol
az előkelő
17., illetve a
10. helyen
végeztek.

A kurinci
Zöld Víz
Üdülőövezetben rendezték meg a vízi
modellezők
országos bajnokságát és
a IV. Ondrej
Mišák emlékversenyt.
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