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TALÁLKOZÓK 
 

 

A Sajó – Bódva – Jósva – Torna-völgy Térsége periodika- és folyóiratszerkesztıinek 
elsı találkozója. Jósvafı, 2002. június 1. 

 
A jósvafıi tájházat mőködtetı és a Jósvafıi Helytörténeti Füzeteket 

megjelentetı Színlı Kft. szervezte a tanácskozást. Az alábbiakban a szerve-
zı, Szablyár Péter emlékeztetıjét közöljük. 

 
Emlékeztetı 

A szervezık nevében Szablyár Péter, Jósvafı település nevében Garan 
Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket, röviden vázolva a Jósvafın 
megjelenı idıszaki kiadványok szerepét és jelentıségét a település életé-
ben. 

 
Ezt követıen a lapszerkesztık számoltak be lapjuk múltjáról, jelenérıl 

és terveirıl. 

Hadobás Pál ― az edelényi Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múze-
um igazgatója ― vázolta a város önkormányzata szervezeti keretében vég-
zett irodalomszervezıi és kiadói tevékenységet (Borsodi Tájház Közlemé-
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nyei, Edelényi Füzetek, monográfiák, reprint kiadványok stb.) és az ehhez 
kapcsolódó élénk kulturális életet, a regionális társintézményekkel kialakí-
tott jó kapcsolatokat, majd részletesen bemutatta kiadványaikat. 

Hadobás Sándor ― a Rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum 
igazgatója ― ismertette az 1965-ben alapított, azóta országos hatáskörő 
szakgyőjteménnyé fejlıdött intézmény 1970 óta végzett kiadói tevékenysé-
gét. Szakmai és regionális jellegő kiadványaik 200-1500 példányban jelen-
nek meg. 

Egerszegi Márta ― a Putnokon megjelenı Gömöri Hírmondó fıszer-
kesztıje ― bemutatta a városi önkormányzat kiadásában 13. évfolyamában 
megjelenı lap felépítését, az 5 fıs szerkesztıbizottság tevékenységét, a lap 
önkormányzati mellékletét, regionális hatókörét (a 2002. májusi számban 
éppen a jósvafıi színjátszó körrıl jelent meg egy riport). 

Pecze Imréné ― az ANP aggteleki barlang üzemvezetıje ― a Ven-
dégváró Aggtelek c. idıszakos kiadvány és az Aggteleki Falunapok rendez-
vénysorozatának történetét, fejlıdését ismertette. 

Bódis Istvánné (Irma néni) az Aggteleken korábban és jelenleg végzett 
hely- és családtörténeti győjtımunka eredményeirıl, nehézségeirıl számolt 
be, kiemelve a millenniumra megjelenı monográfiát és a jövıre vonatkozó 
terveket (családtörténeti kutatások folytatása, néprajzi anyagok közreadása). 

Izápy Gáborné (Zsóka) bemutatta az idén 10. születésnapját megélt ― 
általa szerkesztett ― Jósvafıi Hírmondó történetét, rendszeres kiadvánnyá 
válását. 

Koleszár Krisztián ― a Galyasági Településszövetség „Galyaság” c. 
negyedévi kiadványának szerkesztıje ― a kistérségi lapszerkesztés nehéz-
ségeit és szépségeit vázolta. 

Szablyár Péter ismertette az 1994-ben útjára indított Jósvafıi Helytör-
téneti Füzetek szerkezeti felépítését, tartalmát, belsı arányait, terjesztési 
szempontjait. 

Halász Péter ― a „BÓDVAVÖLGYE ― Udolie Bodvy” 1905-ben ala-
pított, majd 1992-ben felújított, Szepsiben megjelenı kétnyelvő regionális 
folyóirat fıszerkesztıje bemutatta lapját, szerkesztési és terjesztési nehézsé-
geit. 

 
A lapszerkesztık tájékoztatóját követıen az elızetes programnak meg-

felelıen két elıadás hangzott el. Hadobás Sándor múzeumigazgató A Sajó-
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Bódva köze sajtótörténete címmel a kezdetektıl napjainkig vázolta e hánya-
tott sorsú vidék gazdag sajtótörténetét, hittel bizonyítva azt a régi megálla-
pítást, hogy a múlt ismerete nélkül jövı sincs. 

Karosi Imre,  a Déli Hírlap lapigazgatója szenvedélyes hangú tájékoz-
tatót tartott a hazai sajtó és lapkiadás jelenlegi helyzetérıl, a rendszerváltoz-
tatás óta eltelt idıszak kedvezıtlen tendenciáiról és ezek sajtóbeli visszatük-
rözıdéseirıl. 

 
Jelenlevık egyetértettek abban, hogy a mai ismerkedés és eszmecsere 

nem volt hiábavaló idıtöltés. Egerszegi Márta (Putnok ― Gömöri Hír-
mondó) bejelentette, hogy 2003-ban Putnokon szívesen helyet adnak egy 
hasonló célú találkozó megrendezésének. 

Jósvafı, 2002. jún. 6. 
 


