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Az elmúlt napok
margójára
Mindjárt az elején le kell szögeznem, hogy a múltban és jelenleg
is támogattam-támogatom Orbán Viktor külpolitikáját. Már
csak a foci miatti rajongása miatt
is szimpatikus számomra, hisz
azt második ligás szinten maga
is űzte. De teljes mértékben egyetértek vele a
határvédelemmel kapcsolatban is, én is vallom,
hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a migránsokat távol tartsuk Európa határaitól.

Gyönyörű napsütéses idő fogadta a XXXVI. Gömör-Kishonti Vásárba érkezőket
Rimaszombatban. A Városi Művelődési Központban tizenkilencedik alkalommal
rendezték meg a gyümölcs- és zöldségkiállítást, amelyen 92 termesztő több mint
800 terméke várta az érdeklődőket. Az idén is kiértékelték a legszebb előkerteket és
erkélyeket, a Fő téren folyamatosan váltották egymást a kulturális csoportok, így
Rimaszombat vendége volt a 3+2 együttes is. 1968 forró nyarán jelent meg a Gömöri
Hírlap és a Gemerské zvesti első száma, az ötvenéves jubileum alkalmából Šimko
József polgármester fogadta az eltelt fél évszázad közreműködőit.
Képes összefoglalónk a 10. oldalon
Kresnye András és Gecse Attila felvételei
Két eseményre is sor kerül a napokban a
Gömöri Hírlap közreműködésével.
Október negyedikén, csütörtökön 15.00
órától a Városháza Galériában (Fő tér 2.)
nyílik a lap munkatársának, Kresnye
Andrásnak a Budapesti pillanatok című
tárlata, amelyet Vavrek
István parlamenti képviselő
méltat.
A megnyitón közreműködik
a Csillagvirág.
Egy héttel később, október
11-én, csütörtökön 17.00
órától a Csillagházban
kerül bemutatásra az Így
írtuk mi a Gömöri Hírlapot című kötet, amely az
elmúlt 50 év anyagaiból
válogat.

De nézzük, mit is keres Orbán Viktor ebben a rovatban? Megpróbálom elmagyarázni, bár tudom,
aki nem akarja, úgysem érti meg. Dzurinda egykori
pénzügyminisztere, Ivan Mikloš ugyanis egy bizonyos napilap hasábjain érdekes gondolatokat tett
közzé minap. Ivan Mikloš szerint a kettős állampolgárságról rendelkező magyarországi törvény új
állampolgárokat és választókat biztosít Orbánnak.
Lehet ezt így is értelmezni, de felmerül a kérdés,
egy 100 éves néni, aki Szlovákia területén él, miért
nem lehet szlovák állampolgár, ha felvette a magyar állampolgárságot. Az unokám, aki szlovák, s
Olaszországban született szlovák anyától, automatikusan megkapta az olasz állampolgárságot, s pár
hónapra rá, miután az anyja kérvényezte, a szlovák
állampolgárságot is. Vagyis az anyjával együtt kettős állampolgárok. S nincs ebben semmi különös,
sőt a lányom rendszeresen jár haza szavazni is.
Ivan Mikloš az ominózus cikkében foglalkozik
Orbán Szlovákiában is felépítendő stadionjaival,
amelyekkel a magyar kormányfő Mikloš szerint
egyrészt megjelöli a saját területeit, s egyúttal ezzel is befolyásolni szeretné az itt élő magyarokat.
Ebben még lehet is valami, hisz ezt mi is a saját
bőrünkön tapasztaljuk, a tervezett rimaszombati
futballakadémia létrehozása és a stadion felújítása alaposan megosztotta a rimaszombati közvéleményt is. S mivel közvetlenül helyhatósági választások előtt vagyunk, a téma különösen háklis. De
tegyük fel az ellenkérdést is, a szlovák kormány a
Szlovák Labdarúgó-szövetséggel együtt miért nem
teremt lehetőséget a Nyitrától Kassáig terjedő sávban a focistadionok felépítésére és rekonstrukciójára. Ebben az esetben ugyanis Orbán labdába se
rúghatna.
Vagyis az a képzeletbeli labda jelenleg a szlovák
térfélen pattog. Jó lenne, ha ezen a szlovák kormány elgondolkodna, s ezt a régiót is észrevenné
végre…
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Hosszas viták napirendről levett pontokról
Két napirendi pontot is levettek
képviselői javaslatra a Városi
Képviselő-testület
szeptemberi
üléséről, paradox módon mégis
ezekről folyt a leghevesebb vita
az ülés második felében. Rendeződött a Bakti temető telkei körüli
vita, ahogy elfogadták a városi erdőkről és a főellenőri vizsgálatokról szóló jelentést is.
Utólag került napirendre a hónapok
óta készülő fociakadémia ún. legújabb tervezetének megvitatása, de
Miroslav Bitalának, az MŠK ügyvezetőjének a kérésére levették napirendről, ahogy nem tárgyalták az
Iskola utcai kollégium rendezésére
tett kísérletet sem, amelynek levételét Ján Čeman javasolta. Bitala szerint egy már régebbi, azóta többszörösen meghaladott tervezet került a
városatyák elé. A Borsodsport Invest
Kft. ezen tervezet kidolgozása óta
pl. már beleegyezett abba, hogy a
stadion alatti telkek nem kerülnek a
fociakadémia (amelynek 51%-ban a
Borsodsport Invest, 49%-ban pedig
Rimaszombat városa lenne a tulaj-

donosa) tulajdonába, hanem 30 éves
bérleti szerződést kötnének. A vita
során több mint egy órás heves alkudozás után végül abban maradtak a
képviselők és Šimko József polgármester, hogy létrehoznak egy öttagú
tárgyalóbizottságot (Šimko József,
Auxt Ferenc, Miroslav Bitala, Jozef
Tóth, Vas Vilmos), amely a Monopolellenes Hivatal döntését is akceptálva folytatja majd a tárgyalásokat
a magyar féllel. Az már más kérdés,

Rimaszombat képviselőjelöltjei

1. sz. választókörzet (Óváros–Tormás–Felsőpokorágy)
1. Eva Bornayová (SMER), 2. Michal Demeter (SNS), 3. Peter Očovay (ĽSNS), 4. Koloman Demeter (SLOVENSKO DO
TOHO!), 5. Svetlana Bornayová (SLOVENSKO DO TOHO!),
6. Iveta Lukáčková (DOMA DOBRE), 7. Jaroslav Matzenauer
(Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), 8. Marta
Kanalová (KDH, MKP), 9. Rigó László (KDH, MKP), 10. Sebők Attila (KDH,
MKP)
2. sz választókörzet (Rozsnyói u.–Akasztóhegy–Szabópuszta–Szőlős–Bakti–
Alsópokorágy)
1. Róbert Kuvik (SMER), 2. Erika Juhászová (SMER), 3. Ján Jurkemík (Progresívne Slovensko), 4. Kovács Zoltán (NOVA), 5. Tankó István (Most–Híd), 6.
Barnabáš Kovács (DOMA DOBRE),7. Bán Zoltán (KDH, MKP), 8. Főző Zsolt
(KDH, MKP), 9. Páko Mária (KDH, MKP)
3. sz. választókörzet (Rima lakótelep–Kishonti u.)
1. Kubačka Gizella (független), 2. Lukáš Kvietok (SMER), 3. Ján Čeman
(SMER), 4. Štefan Baláž (Národná koalícia), 5. Alexander Bacso (Progresívne
Slovensko), 6. Anna Drugdová (Komunistická strana Slovenska), 7. Figei Tibor
(Most–Híd), 8. Roman Vaľo (Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), 9. Andrea Andrášiová (Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), 10. Ferenc Auxt (KDH, MKP), 11. Tóth Ferenc
(KDH, MKP)
4. sz. választókörzet (Nyugat-lakótelep–Szabatka–Kelecsény)
1. Pavel Molnár (független), 2. Ivan Hazucha (SMER), 3. Dušan Hlinka (SMER),
4. Pavel Zvara (SNS), 5. Martin Šiška (ĽSNS)), 6. Miroslav Bitala (Progresívne
Slovensko), 7. Szántó Gábor (Most–Híd), 8. Július Takáč (Most–Híd), 9. Anna
Zsóriová (Strana moderného Slovenska), 10. Ján Bavala (SLOVENSKO DO
TOHO!), 11. Kökény Béla (Strana rómskej koalície–SRK), 12. Július Sojka (SDKÚ-DS), 13. Jaroslav Bagačka (SDKÚ-DS–Demokratická strana), 14. Roman
Slanina (Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
15. Halász Attila (KDH, MKP), 16. Juhász Péter (KDH, MKP), 17. Vas Vilmos
(KDH, MKP)
5. sz. választókörzet (Tamásfala–Méhes–Dúsa út–Kurinc–Dúsa–Mezőtelkes):
1. Petra Jekimová (ĽSNS), 2. Július Jankovič (ĽSNS), 3. Horváth Csaba (Progresívne Slovensko), 4. Jozef Tóth (Komunistická strana Slovenska), 5. Marcela Bellová (Občianska konzervatívna strana), 6. Sliva Tamás (MOST–HÍD),
7. Gejza Ruszó (Strana rómskej koalície–SRK), 8. Branislav Bukviar (Sloboda
a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), 9. Cziprusz Zoltán
(KDH, MKP), 10. Novák Júlia (KDH, MKP)

hogy a magyarok hajlandók lesznek-e a tárgyalások folytatására…
A vitában az Iskola utcai kollégium
sorsa is előkerült, a város ugyanis
szeretett volna lépéseket tenni az
egyre elhanyagoltabb állapotban
lévő kollégium megmentése érdekében. Több vállakozóval is tárgylatak, hogy az egykori kollégiumot
átalakítsák 132 egy-, két, háromszobás bérlakásokká. A város az épület
értékét is megbecsültette, amely ma

is 465 394 eurót ér. Šimko József véleményét a Gemerské zvesti hasábjain olvashatják.
Már tavaly felmerült a bakti temető
sorsa, az ott élők ugyanis szerették volna, ha a temetőről a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat gondoskodna. A temető alatti telkeknek viszont 134 társtulajdonosa
van, amelyekből 82 ismert, s akik
55 százaléka ma már közvetlenül
a városban él. A testület szinte vita
nélkül fogadta el az előterjesztett
javaslatot, amely szerint 8,61 €/m2ért felvásárolja a telkeket. Hárman,
összesen 59,37 négyzetméteres területet a városnak ajándékoztak.
Elfogadták Juraj Hronec erdőgazdász jelentését a városi erdők állhelyzetéről, ahogy a költségvetés
harmadik módosítását is, amely 1,5
milliós többletet mutatott ki (a bevétel elérte a 9 milliót, míg a kiadások
a 7,5 millió eurót). A sportszervezeteknek további 4 600, míg a kulturális szervezeteknek 4 100 eurót
osztottak szét.
jdj, fotó: gecse

Otthon Zsarnóca ellen, idegenben a liptóselmeciek (Liptovská
Štiavnica) otthonában aratott
egyaránt 3:0 arányú győzelmet
a rimaszombati MŠK csapata
a III. liga 8. és 9. fordulójában
Václavik, Jass és Jankovics
illetve Fajčík, Lupták és Jass
góljaival, s ezzel 23. ponttal a
táblázat 2. helyén áll, rosszabb gólaránnyal a rózsahegyi fakó mögött.
A harmadik helyen a fülekiek állnak ugyancsak 23 ponttal. A 10. fordulóban október 6-án, szombaton 14.30 órától a batyiak a kálnóiakat
fogadják, egy héttel később Losoncra látogatnak.
Fotó: jdj
Fotó: gecse

66 éves korában
elhunyt Kiss
Péntek József
tanár, amatőr
színházi rendező,
a komáromi Jókai
Színház egykori
legendás igazgatója, aki 2009-ben
Rimaszombatban
átvehette a Kulcsár
Tibor-díjat.

Meghívók
Október 6-án, szombaton 15.00 órától a rimaszombati köztemetőben
felállított kopjafánál az aradi vértanúkra emlékeznek.
Október 17-én, szerdán 18.00 órakor
a Városi Művelődési Központ gömbtermében kerül sor a XVI. Győry Dezső Kulturális
Napok nyitórendezvényére, a minap Európai
Polgár díjat kapott Szvorák Katalin és Kudlik
Júlia előadóestjére. Jegyek elővételben 5 eurós
áron (a helyszínen 7 €) a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók.
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A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyen rendezett ünnepi kongres�szusán ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját. Az évforduló
alkalmából elismeréseket is átadtak, a Rimaszombati Járásból Juhász István
és Gál Piroska munkáját értékelték, ahogy in memoriam elismerték a nyáron
váratlanul elhunyt járási titkár, Molnár Zsuzsa elévülhetetlen érdemeit is.
A párt Menyhárt József elnököt jelöli köztársaságielnök-jelöltnek.
Juhász István a felvidéki magyar kultúra önzetlen mecénása. A 80-as években
Hanván Honismereti Ház néven megteremtette egy dél-gömöri magyar múzeum
alapjait, gazdagította az intézmény gyűjteményét. Jeles előadók meghívásával
elősegítette a gömöri magyarság felemelkedését. Gál Piroska Rimaszombatban az örökös aktivista, a kezdetektől fogva jelen van az MKP életében. Igazi
közösségi ember. A legutóbbi parlamenti választások alkalmával a legaktívabb
aktivista volt Rimaszombatban, kora ellenére több tucat bérházat járt végig,
hogy biztassa a választópolgárokat. Molnár Zsuzsa 2002-ben állt a Szövetség
a Közös Célokért társulás szolgálatába, előbb a losonci területi irodában, majd
2004 októberétől a rimaszombati területi irodában intézte a magyar igazolványokat 2012-ig. 2009-től a Magyar Közösség Pártja rimaszombati járási titkárává is kinevezték. A járási, de a helyi rendezvények is elképzelhetetlenek voltak
nélküle, s az utóbbi években ott volt minden fesztiválon, hogy segítse a Gömöri
Ifjúsági Csoportot is. Lelke volt az MKP Rimaszombati Járási Elnökségének.
Kép és szöveg: Pósa Homoly Erzsébet (www.felvidek.ma)

A Magyar Tudományos Akadémia
díszterme adott otthont a szeptember 29-én, immár kilencvenkettedik
alkalommal megrendezett Magyar
Örökség díjátadó ünnepségnek.
Kolár Péter kultúraszervező, színházépítő, „a kassai magyarok apostola” és Pogány Erzsébet, felvidéki
közgazdász és közéleti személy nevét
mától az Aranykönyv őrzi.
Fotó: Szinek János (www.felvidek.ma)

Dunaszerdahelyen találkoztak az
Európai Néppárt tagpártjainak
nőszervezetei a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás
meghívására szeptember 14-15én. A Kárpát-medencei nőszervezeteknek ez volt a második ilyen
fóruma, a nőpolitikusok célja az
együttgondolkodás kialakítása és
az egymástól tanulás.

Rimaszombatban az Allianz épületében (Fő tér 1.) a Gömöri Ifjúsági
Csoport (GICS) ünnepélyes keretek között nyitotta meg háttérintézményét, a Tompa Központot. A megnyitón jelen volt Menyhárt József, a
Magyar Közösség Pártja országos elnöke is.
A meghívott vendégeket Cziprusz Zoltán, a Tompa Központ igazgatója
fogadta, aki röviden vázolta az eltelt, mintegy tíz esztendő történéseit,
amelyet sikertörténetnek nevezett. Juhász Péterrel és Halász Attilával
közösen hozták létre az ifjúsági szervezetet, mely mára már a gömöri magyarság meghatározó erejévé nőtte ki magát, s az elmúlt tíz évben számos
nagy fesztivált hoztak létre, sőt azokat már „exportálták” is a Felvidék
más településeire (Szepsi, Királyhelmec, Köbölkút, Királyrév, Fülek).
A Gömöri Ifjúsági Csoporthoz csatlakozott a Baráti Körök és a Felvidéki
Magyar Romák Egyesülete (FeMaRo) is. A Tompa Központ felelős vezetője Mag Fodor Enikő lett, akinek a munkáját Cziprusz Zoltán (Magna
Festum), Varga Ákos (GICS), Pósa Judit (Baráti Körök) és Váradi Zsolt
(FeMaRo) segítik majd.
Fotó: gecse

Nevet keres a tér
Ahogy arról már beszámoltunk róla, Rimaszombat Városa a posta előtti tér revitalizációja mellett döntött, azzal
a céllal, hogy attraktívabbá
tegye és olyan környezetet hozzon létre, ahol a város polgárai
szabadidejüket is kellemesen
és hasznosan eltölthetik.
A teret nemcsak modernizáljuk, hanem több zöldövezet is helyet kap
majd. Új padok, kerékpárállványok és szemeteskosarak is kitelepítésre
kerülnek, míg a tér központjában egy szökőkút várja majd a felfrissülésre
vágyókat. Mivel a térnek jelenleg nincs neve, a város arra kéri a polgárokat, hogy október 31-ig tegyenek javaslatot a tér nevére. Javaslataikat
az alábbi címekre küldjék: JUDr. Štefan Szántó, prednosta Mestského
úradu v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9 (levél), vagy stefan.szanto@
rimavskasobota.sk (e-mail).

Mivel telnek a napjai? –
Danyi Csaba

Rigó László alpolgármester adta át az elismeréseket az idei legszebb előkertek és erkélyek büszke
tulajdonosainak. Mint Bozó János, a város szakmunkatársa kiemelte, a munkatársai már tavasztól
árgus szemekkel járták a várost, s végül 19 előkertet és 27 erkélyt választottak ki, amelyek közül
a polgármester és az elöljáró által kiválasztott bizottság döntött a helyezésekről. Az előkertek
versenyében a Rojík család győzött a Kóšik és a Juhász család előtt, míg az erkélyek mezőnyében
a Mitterpach család győzött Bokor Anna és Janka Krokavcová (megosztott második helyen végeztek) illetve Szabópál Veronika előtt.

Képtelen vagyok magam
utolérni, annyira zsúfoltak a napjaim. Negyedikes vagyok a Magán
Konzervatóriumban,
Nagybalogon és Bátkában tanítok a Heuréka
magániskolában, s bekerültem Radics Gigi zenekarába is. Már alig várom, hogy végre meglegyen a jogosítványom is,
de nincs időm arra sem, hogy a tanfolyamra eljárjak. A konziban hegedűn tanulok, a magániskolában pedig hegedűt és gitárt tanítok, vannak
elsős, de nyolcadikos gyerekeim is, mintegy húszan. Radics Gigi az X-Faktorban látott meg, s
így kerültem be gitárosként a zenekarába. Nem
panaszkodhatom, rengeteg a fellépés, a napokban Budapesten, a Nyugati téren volt szabadtéri
koncertünk, s járjuk az egész országot.
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Pósa Homoly Erzsó
Húsz évem a lappal

Már a gimnazista éveim alatt
figyelemmel kísértem a Gömöri
Hírlapot. Magyar szakos tanárnőnk, Együd Edit akkoriban
szintén segítette a lap munkáját,
így a tanítványait is errefelé terelte.
Az 1996. november 19-én megjelent számba barátnőimmel, Ádám
Ágnessel és Rövid Évával be is
küldtünk egy rövid híradást arról, hogy részt vettünk a Rákóczi
Szövetség által rendezett Gloria
Victis 1956 történelmi vetélkedőn.
Az érettségit követően a budapesti
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi
Karának
szociológia szakára felvételiztem,
de nem sikerült. A történelemből,
annak ellenére, hogy versenyekre jártunk, s érdeklődésem is volt
iránta, nem voltam megfelelően
felkészülve. Így az 1999/2000-es
iskolai tanévben, amellett, hogy
Danis Tamásné Katalin tanárnőhöz
jártam korrepetálásra, az újságírással is elkezdtem foglalkozni. A következő tanévben sikeresen felvételiztem az ELTE szociálpolitikai
szakára, így Budapestre kerültem,
de a felkészülési idő alatt szintén
Együd Edit tanárnő biztatására
bejelentkeztem a lap által indított
Mikszáth Kálmán Újságíró Akadémiára, melyet Hacsi Attila akkori
főszerkesztő szervezett. Nagyon
jó kis kezdeményezés volt. Abban
az időben a Gömöri Hírlappal párhuzamosan megjelent a Gömöri
Hírlap Plusz is. Sok olvasó mindkét lapot vásárolta, az eredeti lap
viszont új munkatársakat próbált
képezni. Bár ez nem sikerült, mert
mindannyiunkat másfelé vitt a jószerencse, mégis a lap fontos maradt az életünkben, s amíg lehetett,
segítettük megtölteni hasábjait színes tartalommal.
Az első önálló cikkem Aranylakodalom Uzapanyiton címmel jelent
meg 2000 február 9-én. Ezzel meg
is alapoztam elkötelezettségemet a

lakóhelyem és közvetlen környezete iránt. A Gömöri Hírlap következő száma 2000 február 16-án iskolaügyi melléklettel jelentkezett,
melyet az újságíró akadémia hallgatói szerkesztettek. Én magam
is bejártam a Balogvölgy iskoláit,
óvodáit, s rövid híreket adtunk az
intézményekről, s már akkor is
arról írtunk, hogy speciális oktatásra van szükség, és fokozott figyelmet és törődést igényelnek a
gyerekek. Az oktatási intézmények
mellett a Csemadok munkáját is
rendszeresen bemutattam a lap
hasábjain. Annál is inkább, hogy
a tisztújító konferencián a területi
választmány tagjává választottak.
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya ebben az időben
adta ki a Csemadok hírharang című
közlönyét, melynél bábáskodtam,
s így könnyebben információhoz
is jutottam. Uzapanyiton újjáalakítottam a Csemadokot, erről
„A szikrából tűz lesz!” címmel
adtam hírt. Még további rendezvényekről is beszámoltam 2000 őszéig, amikor is Budapestre kerültem,
s a Márton Áron Szakkollégium
diáklapját, a Garabonciást kezdtem
szerkeszteni, de a kapcsolat a Gömöri Hírlappal is megmaradt.
2002 március 15-én megalakult a
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
Helyi Szervezete a vezetésemmel,
így a lap hasábjain ennek a szervezetnek a munkájáról azóta is
rendszeresen beszámolok. Hos�szabb beszámolók 2004 őszétől jelentek meg tőlem a lapban, amikor
G. Kovács Gyula főszerkesztő és
Kovács Zoltán szerkesztő munkáját kezdtem segíteni. 2005-ben
egész oldalas tudósításokat közölt
tőlem a lap.
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
Helyi Szervezetének tiszteletbeli
elnöke, a nagybalogi származású
Szepesházy Kálmán egykor a következő életfilozófiát osztotta meg
velem: „Szeretet, jóság, szépség –
e három mi vezérelnie kell az embert. E fogalmaknak is az abszolút
értéke, melyek összecsengnek a
szentháromsággal.”
Külsős munkatársként a 2006-os
esztendőben is folytattam a civil
és egyéb szervezetek eseményeiről a beszámolók elkészítését.
Aztán G. Kovács Gyula váratlanul eltűnt. Azóta se hallottunk felőle… Megüresedett a széke, s a
Gömöri Hírlap pótmegoldásként
a Gemerské Zvesti tükörfordítá-

sa lett. Marta Kanalová próbálta
életben tartani a magyar lapot is.
A lap arculata megváltozott, Jaroslav Verlík lett az új technikai szerkesztő, aki nem tudott magyarul,
így ez megnehezítette a tördelést.
A 2007 június 25-i számban meghirdették a szerkesztői állást, s ezt
a lapszámot már egyedül szerkesztettem, létrehoztam a Politika, a
Városunk életéből, a Közélet, a
Kultúra, a Közoktatás, a Hirdetés
és Sport rovatokat, s elkezdtük
talpra állítani a lapot. A grafikai
kivitelezése a lap történetében ekkor volt a legtetszetősebb, szellős,
egységes arculatot mutatott, szép
fotókkal, elkülönített címekkel,
alcímekkel, új betűtípussal. TV
műsort is mellékeltünk a laphoz,
két oldalt is megtöltő fizetett reklámmal gazdagodtak a hasábok.
A Közélet rovatban Élethelyzetek,
Sziporkák, Beszólunk címen alrovatokat töltöttünk meg hétről-hétre Csölle Edit, Blaskovics Mária,
Balázs Emese segítségével. Még
egy rovatot bevezettem Megyénk
életéből néven, melyben egy-egy
települést is elkezdtünk bemutatni. Később a Vendégcsalogató alrovatban mutattuk be a falvakat.
A hírügynökségek nyomán a Hírmorzsák alrovatban érdekességeket is közöltünk. Együd Edit
fordításában újra megjelent a Besztercebányai Megyei Önkormányzat
Hírlevele havonta. S állandósult az
Irodalom rovat is, Kovács Tibor
és Csordás János segítségével,
aki részletek közölt készülő regényéből. 2007 augusztusától pedig
főállású szerkesztőjévé váltam a
lapnak. Dósa Andrea személyében
társszerkesztőt is kaptam. Hetente
kimentünk az utcára, s ankétokat
is készítettünk. Szemléztük a jeles
napokat. Az Egy csésze kávé alrovatban érdekes személyiségekkel
készítettünk riportokat, de Telek
Lajos művészinterjúkat is közreadott. Szeptemberre a hirdetések
száma tovább nőtt, ebben Silling
Géza hirdetési menedzser volt a
segítségünkre. El kezdtük fordítani
az állásajánlatokat, a meghívókat,
a véradókat, orvosi ügyeleti rendeket is magyarra. Marta Kanalová
szeptember 24-től már csak megbízott főszerkesztő volt, s kiírták
a versenyeljárást a főszerkesztői
állásra. Innentől egyedül szerkesztettem a lapot, szerkesztőtársamat
elengedték, s a tördelő is elhagyott bennünket. Rövid ideig egy

szintén ügyes helyettest sikerült
találni, aki folytatta a színvonalas tördelést. Az olvasók tetszését
elnyerte a változás, erről is ankétban érdeklődtünk. A 2007 október
1-i számban többen is kifejtették
a véleményüket. Voltak elégedettek, akik dicsérték a külalakot, a
változásokat, s voltak, akik még
több aktualitást követeltek. Mi
szerkesztők pedig igyekeztünk eleget tenni, jártuk az intézményeket,
gyűléseket, utcákat, falvakat, s természetesen egyik rendezvényről
sem hiányoztunk, nem beszélve a
képviselő-testületi ülésekről, melyekről részletesen beszámoltunk.
2007 november 26-ától Juhász
Dósa Jánost nevezték ki főszerkesztőnek. Felváltva kezdtük írni a
Lapszélre véleményrovatot.
A következő években állandó harc
folyt a lapért, annak megmaradásáért. Minden lapszámban arra
törekedtünk, hogy a legszélesebb
olvasótábort szólítsuk meg kulturális, szociális vagy akár politikai
cikkekkel, véleményekkel. Igyekezetünk a fontosabb események
krónikaszerű megörökítésére is
irányult, hogy bemutassuk a városi
és a járásbeli szervezeteinek tevékenységét, megemlékeztünk híres
szülötteinkről, a jelentősebb évfordulókról. Munkánkat 2008 február 26-án a városi képviselő-testület pozitívan értékelte, viszont a
Gemerské Zvesti és Gömöri Hírlap
közös gazdálkodása veszteséges
volt. Több képviselő ekkor már azt
javasolta, hogy a városnak inkább
közlönyt kellene megjelentetni.
A Gömöri Hírlap–Gemerské Zvesti Szerkesztőbizottsága, az akkori
elnök, B. Kovács István javaslatára
2009-ben végül úgy döntött, hogy
takarékossági okokból a magyar
szerkesztői állást kell megszüntetni, így a Városi Hivatal nekem felmondott. Ezt követően 2011-től a
Szövetség a Közös Célokért társulás által működtetett Felvidék.ma
elektronikus hírportálnál kezdtem
dolgozni. Az elektronikus újságból
a szerkesztő rendszeresen átveszi a
tudósításaimat, így azóta is folyamatosan jelennek meg másodközlésben az írásaim a Gömöri Hírlap
hasábjain.
(az írás teljes változata az Így
írtuk mi a Gömöri Hírlapot című
frissen megjelent kötetben olvasható – a szerk. megjegyzése)

Gömöri Hírlap

Meglehetősen bonyolult és kilátástalan időszakban kaptam felkérést a Gömöri Hírlap
vezetésére. 2007-et írtunk, a tavasszal megejtett
főszerkesztői
pályázat eredménytelennek bizonyult, s
teljesen bizonytalanná
vált a lap megjelenése.
A második pályázatra ősszel került sor,
s bár nem terveztem
jelentkezni, nem érezvén magamban elégséges önbizalmat egy
hetilap vezetésére, de
egy utolsó pillanatban
érkezett telefonhívás
mégis meggyőzött az
ügy fontosságáról. Jöttem, láttam, s így 11 év
elteltével azt hiszem,
kollégáimmal együtt
tisztességes munkát
végeztünk, s lehettünk
egy sokkal jobb sorsra
érdemes város és régió
krónikásai.
Nem 2007-ben hallottam először
a Gömöri Hírlapról, sőt nem is
ekkor lettem a munkatársa. Hisz
2000 és 2003 között a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya titkáraként rendszeresen
írtam a lapba (hadd jegyezzem
meg, ekkoriban a területi választmánynak ERESZ címmel saját
lapja is volt), de 2004 és 2006 között a Vasárnap vezető szerkesztőjeként is rendszeresen jelentek
meg írásaim, így figyelemmel
kísérhettem a lap mindennapjait
is. Egy-egy alkalommal a szerkesztőségbe is bekukkantottam,
s a lap jóvoltából szereztem régiós szerkesztőt is a Vasárnapba,
ugyanis Czene Tamás a Hacsi Attila által egy évig működtetett újságíró-akadémián tanult, s előbb
a Csemadokban, majd a Vasárnapban dolgozhattam vele. Más
kérdés, hogy aztán (ő is) végleg
elhagyta ezt a mélyen alulfizetett,
csak fanatikusoknak ajánlott pályát.
2006-07-ben a Gömöri Hírlap
több főszerkesztőt is túlélt, voltak hetek, amikor veszélybe került a lap megjelenése is, nem

Juhász Dósa János
11 év emlékei terítéken

5

Felső sor: Zuzana Sčurková, Juhász Dósa János, Lovas Róbert, Gecse Attila és Martin Ambróz
Alsó sor: Helena Urdová, Csölle Edit és Dana Vojteková

Fotó: Eduard Lesko

egyszer szlovák oldalakkal látott,
úgy-ahogy napvilágot. 2007ben ugyan szabadúszó voltam, a
Felvidek.ma és az Új Szó külsős
munkatársa, de nem nagyon volt
kedvem és önbizalmam se a Gömöri Hírlap főszerkesztői állását
megpályázni. Ahogy ősszel sem
jelentkeztem a megismételt pályázatra, s mint kiderült, a tavaszi
pályázattal ellentétben (ahol még
három érdeklődő is akadt) már
nem volt érdeklődés. A pályázati határidő lejártának előestéjén
keresett meg telefonon Hacsi Attila, a lap egykori főszerkesztője,
amennyiben egy mód van rá, pályázzam meg az állást. A lapnál
akkor Homoly Erzsébet és Dósa
Andrea dolgozott szerkesztőként,
de mire átvettem a főszerkesztői
megbízatásomat, már csak előbbit találtam a szerkesztőségben.
A lap akkor hetilapként működött
(egymástól függetlenül, többnyire 12-12 oldalon), s mind a magyar, mind a szlovák szerkesztőségben 2-2 szerkesztő dolgozott,
volt egy adminisztrációs munkaerő, aki nagyrészt a hirdetéseket
intézte, valamint külsős szerződéssel egy tördelőszerkesztő.
Nos, az eltelt 11 esztendő alatt

nagyon sok minden változott a
lap életében, amit távirati stílusban foglalnék össze. A lap 2012
novemberéig hetilapként jelent
meg, a városi képviselők a lap
költségvetését állandóan nyirbálták, de az is igaz, hogy a gazdasági válság állandósulásával a
lap vásárlóközönsége is alaposan
megcsappant. Nem tettek jót a
lapnak az akkori szlovák főszerkesztő háborús kapcsolatai az aktuális polgármesterekkel és képviselőkkel sem, ami odáig fajult,
hogy előbb az előző polgármester, Cifruš István menesztette, később a képviselők húzták ki alóla
a főszerkesztői széket, majd vis�szahelyezése után a jelenleg regnáló polgármester, Šimko József
kötött útilaput a talpa alá. Sajnos,
ezek a viszályok nagyon érzékenyen érintették a Gömöri Hírlapot
is. Marta Kanalová első leváltása
után Marián Kluvanec vette át a
stafétabotot, s a szlovák vonalon
folyamatosan cserélődtek a szerkesztők is. Igaz, az alacsony fizetések miatt nem is nagyon akadt
szakmai jelentkező a szerkesztői
állásra, s akik jöttek, azok nagyon gyorsan távoztak is. Kalmár
Katalint Martin Ambróz váltotta,

aki Kluvanec kényszerű távozása
után a vezető szerkesztői posztot
is ellátta mintegy hat hónapig (ez
volt az az időszak, amikor megbízott főszerkesztőként a Gemerské zvestit is irányíthattam).
Ebben az időszakban nyújtott
felmérhetetlen segítséget a szlovák lap korrektoraként Helena
Urdová nyugalmazott tanárnő.
A 2010-es helyhatósági választások előtt voltunk, nem volt egyszerű feladat, de megoldottuk.
Ráadásul már Homoly Erzsébet
nélkül, akitől az anyagi megszorítások miatt kénytelenek voltunk
előző év végén megválni. Igaz,
abszolvens munkatársként egyegy félév erejéig számolhattunk
Zuzana Ščurková, majd Peter
Stehlík munkájával (magyar jelentkező nem akadt). Az anyagiak miatt távozott az akkori grafikus, Milan Očenáš is, akit Lovas
Róbert váltott, aki előbb a fordítási, majd az adminisztrációs
feladatokat is átvette Malotinská
Valériától illetve Danka Vojtekovától. Ekkoriban még voltak
tiszteletdíj ellenében dolgozó
külsős munkatársaink is, így számíthattunk az Új Szó akkori regionális tudósítója, Szászi Zoltán,
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de Csölle Edit, Polgári László,
Csordás János, Kovács Tibor,
Bőd Titanilla, Bettes István, Vörös Attila, Balázs Emese, Urbán
Péter, Dobos Ferenc, Reisz András és a fotós, Gecse Attila segítségére is. A 2010-es választások
után a szlovák lap élére visszatért
Marta Kanalová, s rövidesen már
csak hárman maradtunk a hetilap szerkesztésére, s az anyagiak
hiánya miatt a külsősök is elmaradtak. Az újabb jelentős fordulat
2012 novemberében következett
be, amikor a SMER-SD városi
képviselői egyik napról a másikra a lap megszüntetése mellett
döntöttek, még az év végét sem
várták meg, így 2012 november
26-án karácsonyi számmal búcsúztunk a hűséges olvasóinktól.
Igaz, a lap fölött állandóan ott lógott Damoklész kardja, nem egy
alkalommal ankéttal is próbáltuk
felhívni a lap olvasóit a veszélyre. 2012 novembere és 2015 októbere, vagyis közel három éven
át nem jelent meg a Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti, ez alatt
az idő alatt a megerősödött városi
oldal (www.hu.rimavskasobota.
sk) és a Felvidek.ma kárpótolták
a régió olvasóit, a többi országos
szlovákiai magyar sajtótermék
viszont lemondott a gömöri és
nógrádi olvasókról. Az viszont
nem teljesen véletlen, hogy a lap
utolsó számának a megjelenése
napján indult útjára a Fundament
Polgári Társulás által létrehozott
Gömörilap internetes portál,
amelynek a vezető szerkesztője lehettem mintegy öt éven át.
A rimaszombati Városi Képviselő-testület többségi tagjai előbb
egy agyoncenzúrázott havi közlöny kiadásában gondolkodtak,
de ez a javaslat is idővel elhalt.

2014 novemberében alaposan
megváltozott a Városi Képviselő-testület összetétele, amelyben
többségbe kerültek a magyar
képviselők, de így is mintegy egy
évig tartott, míg sikerült a lap
újrakiadását jóváhagyni. A lap
2015 októberében havilapként,
egy nyomtatásban, 8-8 oldalon
látott napvilágot, s nem került

hu.rimavskasobota.sk
eladásra, hanem immár ingyenesen eljut minden háztartásba
(jelenleg mintegy 9 ezer példányban). Igaz, a lap frissiben
olvasható a város internetes
oldalán, így gyakorlatilag
mindenki hozzáférhet Egyházasbásttól Sidney-ig. 2016
januárjától már kéthetenként
jelent meg, 3-3 színes oldallal, míg 2017 januárjától immár 10-10 oldalon, 4-4 színes
oldallal. A Gemerské zvestit
előbb Jozef Mitter irányította,
2016 augusztusában Andrea
Vörösová vette át a stafétabotot, akit 2017 júniusától az
a Martin Ambróz váltott, aki
az előző évtized végén már
dolgozott a lapnál. A grafikusi
feladatokat az újjáalakítástól
kezdve Michal Murárik látja
el, s az utóbbi években besegített Mede Géza, valamint
Kresnye András fotós is. 2012
őszén elindította a szerkesztőség az Esték a Gömöri Hírlappal című rendezvénysorozatát,
amelyet 2017 nyarán felújított,
s amelynek keretén belül az
olvasók találkozhattak többek
között Bőd Titanillával, Gaál
Lajossal, Licsko Péterrel, Erdős Virággal, Kurucz Ádámmal, Hacsi Attilával, Szomolai Tiborral, Danyi Zoltánnal,
Kerényi Évával, Farkas Ottóval, Bogyó Noémival és
Göncz Kinga egykori magyar
külügyminiszterrel is, s az
estek során számos új gömöri kiadványt is bemutattunk.
A lap szerves részt vállal a Városháza Galéria kiállításainak
megszervezésében is, sikerült
több tehetséges fiatal fotósra
(Kresnye András, Bari Marián, Mihályi Szabolcs, Micsuda András) és képzőművészre
(Hrinko Marián) felhívni az
érdeklődők figyelmét.
A Gömöri Hírlap 2000 óta
a város kiadásában jelent
meg, de regionális lapként.
A 2015-ös újjáalakulás óta
már kizárólag városi lapként
hirdeti magát (bár alapító okiratában most is ott van a régió képviselete), de a magyar
lap a lehetőségeihez mérten
továbbra is szeretné feltérképezni a régiót, sőt alkalmanként a Gömörhöz ezer szállal kapcsolódó Nógrádot is.
„Tudom, hogy nagyon szegény régióban élünk, de mégis

hiszek abban, hogy a mindennapi betevő mellé a szellemi
táplálékra is szükségünk van, és
fontosnak tartom, hogy a régió
magyarsága egy sajtóorgánumon
keresztül is megmutassa az erejét, s képességét az összefogásra” – írtam bevezető helyett 2007
novemberében. S azt hiszem, a
célok változatlanok 2018 őszén
is. Lehetőségeinkhez mérten
szerettünk volna Gömör és (részben) Nógrád krónikásai lenni. De
nemcsak krónikások, hanem hel�lyel-közzel alkotók, alakítók és
véleményezők is. Végig tekintve
az elmúlt több mint egy évtized
lapszámait, ez, ha hellyel-közzel,
de talán sikerült is. Nem szeretnék kiemelni semmit és senkit az
elmúlt évekből (ezt az antológia
összeállításakor, ha kényszerből
is, de meg kellett tennünk), de
talán mégis kiemelném a Példamutatók, valamint a Tehetségeink
rovatot, amely nagyon sok tehetséges fiatalt mutatott be (akiknek

többsége sajnos már rég elhagyta
a régiót), az évente megjelenő falinaptárt, ahogy az irodalmi rovatunkat is, amely szintén sok-sok
tehetséges alkotót mutathatott be,
s amely fordítások révén helyet
adott a régió szlovák alkotóinak
is.
„Nem járnak jó napok az írott
sajtóra” – írtam 2009 őszén egyik
jegyzetemben. Nagyon optimista
voltam, ma már azt írnám: nagyon rossz napok járnak az írott
sajtóra. De mégse panaszkodjunk. Köszönjük meg mindazoknak, akiket illet (nagyon sokan
vannak), hogy a Gömöri Hírlap
elmondhatja, 50 éve, 1968 augusztusában jelent meg az első
száma, s lám 50 évvel később
még mindig kezébe veheti a Tisztelt Olvasó, aki nélkül nem lenne
lap.
Pestiesen szólva, nem semmi.

Játsszon ismét
a Tompa Mihály Könyvesbolttal
Októberben
is folytatjuk
játékunkat a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal,
amely
iskolakezdésre is bőséges
választékkal várja az olvasókat.
Sőt, ne feledjék, az aktuális belépőket is itt vásárolhatják meg
elővételben, kedvezményesen.
Szeptemberi játékunk során
arra kerestük a választ, ki is az
a nagy magyar költő, aki 90 évvel ezelőtt született, s olyan jeles
műveket hagyott az utókorra,
mint aki olyan műveket hagyott
az utókorra, mint az Apám,
A tékozló ország, Harc a fehér
báránnyal vagy Babonák napja,
illetve A hazatérő halott, amelyet
Bartók Béla hamvainak hazahozatala tiszteletére „követett” el.
Azok válaszoltak jól, akik Juhász
Ferencre tippeltek. Sorsolással
10 eurós könyvutalványt nyert
Zsámbok Csilla rimaszombati
olvasónk, aki nyereményét december végéig vásárolhatja le a
könyvesboltban.

A Tompa Könyvesbolt
szeptemberi toplistája:
1. Paulo Coelho: Hippi
2. Nora Roberts: Nyílt titkok
3. Kim John Payne: Melegszívű
fegyelmezés
4. Danielle Steel: A megfelelő idő
5. Horváth Ilona illusztrált szakácskönyve
6.Tersánszky Józsi Jenő: Misi
mókus kalandjai
7. Fekete István: Vuk
8. Szendi Gábor Tévutak az orvoslásban
9.-Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila-Blaskovics József:
Tárih-i Üngürüsz – A magyarok
ősgesztája
10. Lakatos Levente: Barbibébi
Októberi kérdésünk: A nyár
folyamán a Gömöri Hírlap segítségével két kötet is napvilágot
látott. Danyi Zoltán Elveszett évszakok címmel immár második
verseskötetét adta ki, s megjelent
az Így írtuk mi a Gömöri Hírlapot
című kötet is Hacsi Attila és Juhász Dósa János szerkesztésében.
Kérdésünk: Melyik évben jelent
meg a Gömöri Hírlap első száma? Válaszaikat október 19-ig
e-mailben (gomorihirlap@rimavskasobota.sk) vagy postai úton
(979 01 Rimaszombat, Svätopluk
u. 9.) várjuk.
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Folytatódott a Pósa Lajos Társaság szervezésében folytatódott a Légy
Lámpás! előadás-sorozat, amelynek legutóbbi vendége Jókay Károly,
a Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság
ügyvezető igazgatója, a Jókay Alapítvány elnöke volt.

Három kiállítás is nyílt az elmúlt hetekben Rimaszombatban, köztük kettő
a Gömör-Kishonti Múzeumban, a hodrushámori művészeti szakközépiskola a kézművesség történetét mutatja be az ókortól napjainkig, míg a másik
tárlat a bányászat és kohászat gömöri történetébe nyújt betekintést. Előbbi
november 30-ig, míg utóbbi 2019 február 25-ig tekinthető meg.
A Városi Galériában Rónai Péter képzőművész tárlata nyílt meg,
amely november végéig látogatható.

1938 szeptember 23-án hirdetett Csehszlovákia általános mozgósítást, erre
emlékeztek Feleden, a vasútállomás melletti bunkerban, ahol az akkori
csehszlovák hadsereg fegyverzetét bemutató tárlatot is megtekinthettek az
érdeklődők.

Az idén Fülek mellett Rimaszombat adott otthont a kilencedik Eszterlánc,
Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztiválnak, amelyen mintegy 400
résztvevő, köztük 9 gyermektánccsoport, 29 táncos szólista lépett fel, de nem
hiányozhattak a kísérőprogramok sem.

Magyar Íj Alapítvány a budapesti Földművelésügyi Minisztérium támogatásával az elmélyült kutatómunkát és alapos felkészültséget igénylő íjkészítő
kézművesség megbecsülésére, valamint a minél hitelesebb IX-XI. századi
magyar íjrekonstrukciók készítésének inspirálására pályázatot hirdetett.
Az Év Magyar Íja – 2018 díjat a gömöralmágyi Foglár Gábor vehette át.

Szeptember 15-én a Brisbanei Magyar Amatőr Színtársulat járt Rimaszombatban, akik Tamási Áron Hullámzó vőlegény című darabját mutatták be a
rimaszombati Csillagház épületben.

Percnyi költészet

Radics Rudolf
Abortus spontaneus

„Mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza…”
A hömpölygő Vörös idomít téged.
Körülfon vaskos kezeivel.
A csöndes Terror béklyót illet
lomha, apró testecskédre.
Szeptember 14-én, pénteken nyitott
napot tartott a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár, amelyen
számos rendezvénnyel és foglalkozással várták az érdeklődőket.
Az almágyi citerazenekar mellett
a könyvtár vendége volt Lackfi
János neves budapesti költő is.

Tűzben született szépség
címmel üveggyűjteményéből
nyitott kiállítást a füleki vár
Bebek tornyában Ladóczki
Vilmos. A tárlat november
15-ig tekinthető meg.

„Nyisd ki//ajtód ablakod//
búcsúzz búval haraggal//s
ezer égő haranggal//lepd meg
magad kedvesen//egy őszinte
mosollyal” – a napokban ünnepli 50. születésnapját Kovács
Péter Garp füleki képzőművész,
akinek képei és szobrai szerte a
világon láthatók.

„… a sötétségnek és a halál árnyékának földébe…”
Ide-oda taszigál a Vörös.
Láthatatlan karmaival kikotor onnan.
Zuhanórepülés a homéroszi lyukba.
Majd ismét eggyé válsz a lombikkal.
Idézet: Jób 10:21
Összeállította: jdj, fotó: gecse, pupala, jdj és archív
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Október 05.:

Magyar buli
a Scarabeus bárban

Hosszabb idő után ismét Magyar bulit tart a
Via Nova ICS. Október 5-én, pénteken 20.00
órára várják a fiatalokat a Scarabeus bárba
(Bartók u. 6.), ahol DJ David Andrés
gondoskodik a jó hangulatról.

Október 06.:
Árpádhon az óceánon túl

A Pósa Lajos Társaság október 6-án, szombaton az aradi vértanúkról temetői megemlékezés után 17.30 kezdettel szervezi meg Dudda Roland, a Bécsi Agrártudományi Egyetem
tanszéki mérnökének Árpádhon az óceánon túl
című előadását a rimaszombati Csillagházban.
Árpádhon a legnagyobb vidéki magyar település
az Egyesült Államokban, Louisiana észak – keleti
részén található. Közreműködik: Victoria Mocsary (Árpádhon, USA), a Southeastern Lousiana
University történelem professzora – élő kapcsolás, Zsolczer Csilla Edit, a Petőfi Sándor program
ösztöndíjasa, népdalénekes. A rendezvény a Légy
lámpás című előadássorozat része.

Népi Ízek Ünnepe IV. a Völgyben

Negyedik alkalommal rendezik meg a
Népi Ízek Ünnepét, melyre szeretettel
várnak mindenkit, aki érdeklődik a
gasztronómia iránt. Idén az ünnep szorosan kötődik az aradi vértanúk emléknapjához. Ennek fényében, illetve Wass
Albert munkásságának tiszteletére 13
almafát ültetnek el a látogatókkal együtt
a Völgyben, ahol a Szerdombon este tüzet is gyújtanak őseink tiszteletére.
A program:
08.00: kapunyitás; 08.30: gyalogtúra a Zabodára; 10.00: Ünnepélyes megnyitó – benne: faültetés, megemlékezés az aradi vértanúkra; 11.00: könyvbemutató Ladóczki Vilmossal – közben 11.00 és 15.00 óra között helyi fellépők
műsorai; 15.00: eredményhirdetés

Október 11.
Így írtuk mi a Gömöri Hírlapot
és más kiadványok

Októberben folytatódik az Esték a Gömöri
Hírlappal beszélgetősorozat, amelynek keretében október 11-én, csütörtökön 17.00
órától az Így írtuk mi a Gömöri Hírlapot
című kötet bemutatására kerül sor a Csillagházban (Daxner u. 36).

Az alkotók írják a kötet fülszövegében: „A teljesség igénye nélkül megpróbáltuk feleleveníteni az elmúlt fél évszázad fontos eseményeit,
a dolgos gömöri emberek hétköz- és ünnepnapjait. A színes hírek és tudósítások mellett
interjúk, elemző írások, riportok is gazdagítják
könyvünk anyagát, de helytörténeti szempontból is sok érdekes írást tartalmaz a válogatás:
megemlékezünk neves évfordulókról, Rimaszombat, a járás és a megye jeles alkotóiról.”
Az est meghívott vendégei Hacsi Attila és Juhász Dósa János (a kötet szerkesztői), Farkas Ottó, Ádám Zita és Danyi Zoltán lesznek, akik a saját új kiadványaikat is bemutatják. Az est házigazdája Virsinszky Tamás, a Magyar
7 szerkesztője lesz. A kötet (s a többi alkotó kötete is) a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.

Október 16.:
Zenei ősz Ladislav
Fančovičcsal

A 38. Zenei Ősz keretében október 16-án, kedden 19.00 órától a Városi Művelődési Központban Ladislav Fančovič
zongoraművész koncertjére kerül sor, aki
Chopin-műveket ad elő.

Ötven év a Gömöri Hírlappal

Ötven év mai rohanó világunkban egy lap idejében
nagyon nagy idő, s vajon az alapító atyák se gondolták 1968 nyarán a prágai tavasz óvó szárnyai
alatt, hogy a Gömöri Hírlap és szlovák testvérlapja, a Gemerské zvesti nemcsak a nem túl dicsőséges
baráti segítségnyújtást, de a normalizáció éveit, sőt
a rendszerváltásnak hazudott hatalomváltást, s az
azt követő változásokat és a Gutenberg-galaxis hanyatlását is túléli. Azóta számtalan lap szűnt meg,
soknak már a nevét is feledtük, a Gömöri Hírlap
és a Gemerské zvesti viszont maradt, s bár már nem hetilap, s nem is
kapható a trafikokban, a lap minden rimaszombati háztartásba eljut,
de elérhető a világhálón is. Mostantól pedig az elmúlt 50 év válogatott
anyagai már egy vaskos antológiában is elérhetőek.
Hacsi Attila már az 1968-as kezdeteknél ott bábáskodott a lap körül, s az
elkövetkezendő ötven év folyamán több alkalommal is volt a lap mindenese.
Amikor pedig nem, abban nem is volt sok köszönet. A nyolcvanas években a
lap többnyire a szlovák változat tükörfordításaként létezett, s hűen követte a
kommunista párt utasításait. A lapot eredetileg a járási hivatal adta ki, 1989
után több tulajdonosváltáson is átesett, volt magántulajdonban, míg 2000
óta a rimaszombati Városi Hivatal adja ki, de regionális jelleggel. Igaz, volt
három év, amikor a felelőtlen képviselők szüneteltették a kiadását, de egy
új testület ismét lehetőséget biztosított a folytatásra. Igaz, már csak kétheti
jelleggel, közös kiadásban a zvestivel, de mégis…
Szóval 50 év nem kis idő, s a Gömöri Hírlap ma már az egyik legidősebb
magyar nyelvű lapnak számít a Kárpát-medencében. Két szerkesztő, Hacsi
Attila az alapító atyák közül és Juhász Dósa János, a lap jelenlegi szerkesztője vállalkozott arra, hogy egykori szerkesztők, Zsélyi Katalin, Farkas Ottó,
Mede Zsófia és Pósa Homoly Erzsébet segítségével megidézik az eltelt 50
esztendőt, s válogatnak a félévszázadnyi időszak gazdag terméséből. 50 év
gömöri és rimaszombati krónikája elevenedik meg a mintegy 400 oldalon,
riportok, interjúk, elemző írások és tanulmányok segítségével, s nemcsak ez
a szűken vett 50 év, hanem az eltelt évszázadok jeles gömöri személyiségei
(Tompa Mihály, Petőfi Sándor, Pósa Lajos, Blaha Lujza, ahogy az egykori
Gömör bordélyvilága se hagyható ki) sem maradnak említés nélkül, de a
szerkesztők külön hangsúlyt fektettek egy-egy, a régióért élő-haló személyiségre (Danis Katalin, Csomós házaspár, Vas Ferenc, Szapáry Zoltán, Tamás
Ilonka néni, Pál Dezső, Ádám Lajos, Lévay Tibor, Páko Mária), innen elszármazott hírességekre (Csendes László, Eva Rysová, Viera Topinková, Czapp
György, Ferdinandy György, Mács József, Dráfi Mátyás, Znám István),
ahogy az évek során a lapban bemutatott fiatal tehetségek közül is számosan
(Botos Béla, Kresnye András, Cziprusz Zoltán, Balázs Emese, Bőd Titanilla)
szerepelnek az antológiában, amelyből nem hiányozhat a szépirodalom (Bettes István, Tibor Durdjak, Marta Hlušíková, Juhász Katalin, Danyi Zoltán)
sem, de hosszasan folytathatnánk a sort…
„Reméljük, munkánk inspirációként szolgál majd a jelenlegi és a jövőbeni
tollforgatók számára is, s nem kell majd újabb ötven évet várni a folytatásra…” – írják reménykedve a kötet szerkesztői, de valljuk be, nem lennénk
elégedetlenek, ha ötven év múlva újabb hasonló antológia láthatna napvilágot. Ez ugyanis azt jelentené, hogy nemcsak a lap létezik, hanem a gömöri
magyarság is.
Az Így írtuk mi a Gömöri Hírlapot című kötet kapható Rimaszombatban a Tompa Mihály Könyvesboltban, a Turisztikai Információs Központban, ahogy a Szövetség a Közös Célokért irodájában, s természetesen a Gömöri Hírlap Szerkesztőségében.
Hirdetés:
Eladók brojler csirkék a vecseklői farmon. Ára 1,65 EUR/kg.
Tel. sz.: 0915 650 861			
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Nemzetközi tornával ünnepelt a VK Slovan
1968-ban a Magas-Tátrában túrázott tíz diáklány a rimaszombati
közgazdasági iskolából, akik megnyerve egy röplabdatornát, mezeket, hálókat és labdákat nyertek
jutalmul. Innen jött a merész gondolat létrehozni a röplabdaklubot,
amely Šárka Moncoľová-Schmidtová vezetésével TJ Slovan néven
be is nevezett a kerületi bajnokságba. Az immár VK Slovan nevet
viselő klub 50 éve folyamatosan létezik, s már évtizedek óta az I. liga
keleti csoportjának oszlopos tagja. Szeptember 22-én nemzetközi
röplabdatornával ünnepeltek, s
emlékeztek a jeles évfordulóra.
Az alapítók között volt Štefan Baláž is, aki máig sem lett hűtlen a
csapathoz, volt edzője is, ma pedig
a klub elnöke, szinte egyszemélyes
mindenese, akinek Šimko József
polgármester emlékplakettet adományozott a jeles évforduló alkalmából. A klub tizenhetedik alkalommal
rendezte meg tornáját, amelynek
elsődleges feladata felkészülés az új
évadra, amely október első hétvégéjén kezdődik. „Három évig szerepeltünk a kerületi bajnokságban, míg
a második ligában nyolc esztendőt,
s a bajnokság átszervezése után a
csapat az I. liga keleti csoportjába
nyert beosztást, s azóta is ott szerepel” – mondja Baláž, aki azt is
elárulja, hogy mintegy öt generáció
cserélődött már ki a csapatnál, s
ezalatt az öt évtized alatt voltak sikeres és kevésbé sikeres időszakaik
is. De ami a legfontosabb, a csapat

folyamatosan, kihagyás nélkül működik, s öregbíti a város jó hírnevét.
Moncoľová-Schmidtová után edzette a csapatot Baláž mellett Ľubomír
Geľo, Igor Antal, Jana Kureková,
Jana Deáková-Babicová, Igor Kališ,
Peter Nôta, Jozef Mitter, Bódy Tibor
és Rastislav Šimko is, míg jelenleg
id. Alena Kudlíková áll a csapat
élén. Tíz évvel ezelőtt együttműködési megállapodást kötöttek az akkor NB1-es Albrecht MISI-MVSC
klubbal is, amelynek köszönhetően
a két csapat folyamatosan részt vett
egymás tornáin, s nem egy felkészülési mérkőzést is vívott egymással
az évek során.

Az idei jubileumi tornára a hazaiak
mellett a borosznóiak (Brusno), az
eperjesiek, a poltáriak és a miskolci
DVTK csapatai voltak hivatalosak,
s bár minden mérkőzést két nyertes szettre játszottak, a torna a késő
estébe nyúlt, s csak az utolsó előtti
mérkőzésen dőlt el a polgármeste-

A nagy érdeklődésnek köszönhetően a Felvidéki
Magyar Roma (FEMARO) polgári társulás
úgy döntött, hogy idén megrendezi a Felvidéki
Roma Focibajnokságot. A turné szombati napokon szokott megrendezésre kerülni más-más településen. Célja, hogy a felvidéki magyar roma
közösséget ilyen aktív sport mellett is jobban
összekovácsolja. A bajnokságon hat csapat vesz
részt: Kálosa, Tornalja, Méhi, Hanva, Harkács
és Rimaszécs. Váradi Zsoltot, a FEMARO elnökét külön örömmel töltötte el, hogy a csapatokat
a családjaik is elkísérik és inkább az emberi
kapcsolatok ápolására tudnak ilyenkor figyelni.
A bajnokság október végén zárul.

ri kupa sorsa. „Amikor a negyedik
mérkőzésen a miskolciak legyőzték
a poltáriakat, azt hittem, eldőlt a torna sorsa. Nem számoltunk egyiken
sem azzal, hogy a nyáron több besztercebányai játékossal megerősödött
borosznóiak, akiket tavaly idehaza s
idegenben is simán legyőztünk, akár
az első helyért is versenyben lehetnek” – értékelte a torna történéseit
Štefan Baláž, akit jobban bosszantott, hogy mindössze hét játékost
tudtak kiállítani a tornára. „Egyik
kulcsjátékosunk, Žírošová gyomorpanaszok miatt a hetet kórházban
töltötte, s még a kinézett erősítések
sem érkeztek meg” – tudtuk meg

Balážtól, így
a rimaszombatiak csak
ifj. Kudlíková, Rosiarová, Panicová, Szőke, Hanušová, Lakatos és
Chebeňová játékára számíthattak.
A miskolci DVTK csapata viszont
14 játékossal érkezett Rimaszom-

Ötödik évfolyamához érkezett a Teatro Kishont
Körül kerékpárverseny, amelyen két évvel a
legutóbb aratott győzelme után ismét Fejes
Gábor állhatott a dobogó legfelső fokára, aki a
88 kilométeres távot 02:14:50,8 alatt teljesítette.
Az idén 139 versenyző állt rajthoz, a hazaiak
közül a CK színeiben induló Adriána Škorňová
a nők versenyében a harmadik helyen végzett,
míg Oľga Cabanová negyedik lett. A 18 éven
aluliak mezőnyében Matej Volenter győzött
(02:16:41.2), míg a 60 éven felüliek mezőnyében
szintén hazai versenyző vitte el a pálmát
Vladimír Melo személyében (02:39:57.3).
Fotó: gecse

batba. Toma Sándor, a csapat vezetőedzője elmondta, a csapat mindössze tavaly alakult meg, s egy év
alatt feljutott a másodosztályból
az NB1-be. A játékosok kizárólag
miskolciak, többen is az Albrecht
MISI-MVSC-ből érkeztek, amelyet
annak idején Toma évekig edzett.
A fiatal csapat legfőbb célja, hogy
stabil NB1-es csapat legyen, s idővel feljusson az Extraligába. „Amikor elkezdtük a csapatot szervezni,
a legkülönbözőbb korosztályos
csapatokba alig tízen jelentkeztek.
Pár hónap alatt már közel ötvenen
voltak. A jelenlegi magyar kormány
kiemelten támogatja a sportot, ez
egyre jobban meg is látszik, s egyre többen töltik a szabadidejüket a
sportpályákon” – mondja érdeklődésünkre Toma Sándor.
A rimaszombati torna eredményei:
Rimaszombat–Poltár 1:2, Eperjes–Borosznó 0:2, Rimaszombat–
Eperjes 2:0, Miskolc–Poltár 2:0,
Miskolc–Eperjes
2:0, Rimaszombat–Borosznó
0:2,
Miskolc–
Borosznó
1:2,
Poltár–Eperjes
2:1, Poltár-Borosznó 1:2, Miskolc–Rimaszombat 2:0.
A torna végeredménye: 1. VK Kúpele Brusno, 2. DVTK Miskolc, 3.
MVK Poltár, 4. VK Slovan Rimavská Sobota, 5. ŠK Elba Prešov.
jdj, fotó: gecse

Egerben rendezték meg az erőemelők GPC
világbajnokságát, amelyen a füleki FTC
versenyzői két első és egy harmadik helyet
szereztek. 33 országból több mint ezer nagyon
jól felkészült versenyző mérte össze az erejét a
versenyen, ahol Péter Csaba és Deme Krisztián
is aranyérmet szerzett fekvenyomásban, míg
Szajkó Ferenc a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Legközelebb nagyszombatban a WUAP
világbajnokságára kerül sor, amelyen rajtuk
kívül már a korábban sérüléssel bajlódó Oláh
András is rajthoz áll.
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Kresnye András és Gecse Attila felvételei

