Az elmúlt napok
margójára

Lassan vége az idei a báli szezonnak
Mire ezek a sorok megjelennek, lassan véget
ér az idei báli szezon, hiszen február 10-én
már hamvazószerda, s kezdetét veszi a húsvét
előtti nagyböjt időszaka. Rimaszombatban
a Tompa Mihály Református Gimnázium

retróbálja indította az idei mulatságok sorát,
de természetesen bálozott a Matica slovenská,
a Csemadok és a vadászok is.

Gecse Attila felvétele a református gimi bálján
készült.

Élőlánccal tiltakoztak a pedagógusok

A pedagógusok sztrájkja „zavarta meg” az
idei bizonyítványosztást, amely január 25én kezdődött, s több mint tízezer pedagógus
csatlakozott a tüntetőkhöz. Rimaszombatból az Ivan Krasko Gimnázium már az akció elején bekapcsolódott a sztrájkba, míg
a Tompa Mihály Alapiskola január 29-én
csatlakozott a tiltakozókhoz.
Mint a tüntetés szervezői hangsúlyozták,
nem csupán az alacsony bérek, hanem az oktatásügyben uralkodó áldatlan állapotok miatt tiltakoznak, értve ezalatt az egyre inkább

elviselhetetlen méreteket öltő bürokráciát,
a tanítás színvonalának folyamatos csökkenését, az oktatási rendszer értelmetlen átalakítását, s az oktatásügy évről-évre csökkenő
támogatását. Az ország több más városához
hasonlóan a sztrájk mellett Rimaszombatban
is élőlánccal fejezték ki elégedetlenségüket
a pedagógusok, amelyhez a már említett két
iskola mellett a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanárai is csatlakoztak.
jdj, fotó: gecse

Február 10-én tanácskoznak a városatyák
Február 10-én, szerdán, 13.00 órától az egykori Megyeháza tanácstermében tartja idei első
ülését a Városi Képviselő-testület. A városatyák többek között a kutyamenhelyről és a városi
lapok alapszabályzatáról is tárgyalnak majd. Az ülés nyilvános, minden, a város ügyei iránt
érdeklődő polgárt szívesen látnak.

Ha valami ténylegesen
irritálhatja a közelgő
parlamenti választások
előtt a hatalmon lévő
garnitúrát, az az egészségés az oktatásügy egyre
reménytelenebb helyzete.
Előbb az egészségügyi
nővérek
mondtak
fel
tömegesen, akik elégedetlenek voltak a
fizetésükkel, ezt követően a tanárok léptek
sztrájkba, mintegy tizenegyezren, akiket a
fizetésük mellett az oktatásügy helyzete is
aggaszt. Mivel az egészségügyi nővérek
felmondása a régiónkat nem érintette,
foglalkozzunk inkább a pedagógusok
országos sztrájkjával, hisz ha korlátolt
számban is, a városunkból is bekapcsolódtak
pedagógusok a munkabeszüntetésbe, s ebben
a fenntartó sem akadályozta meg őket.
A kormány viszont nem fogadta örömmel a
sztrájkot, a kormányfő gazdasági tanácsadója
például felvetette azt az eretnek gondolatot,
hogy mivel folyamatosan fogy a diákok
száma, nem biztos, hogy több tanárra lenne
szükség, ahogy azt a tüntetők követelik. Még
tovább ment Peter Pellegríni, a törvényhozás
elnöke, aki megüzente a tanároknak, hogy a
követeléseiket címezzék a polgármestereknek,
vagyis az iskolák közvetlen fenntartóinak. Ő,
mint egykori oktatásügyi miniszter, vajon
már elfelejtette, hogy melyik parlament és
melyik kormány erősítette meg a fenntartó
kompetenciáit, ki találta ki a kreditrendszert, s
ki vezette be az iskolák bonyolult támogatási
rendszerét? Pontosan arról a három témáról
van szó, amely a fizetések mellett leginkább
izgatják a pedagógusokat. De erről legkevésbé
a polgármesterek tehetnek…
De a parlament elnöke valószínűleg nem
emlékszik már pártelnöke 2003-ban tett
kijelentésére, aki azt üzente akkor a tüntető
pedagógusoknak: „A tanárok jelenlegi
társadalmi helyzete nem felel meg a
küldetésüknek, ezért a Smer örömmel veszi
tudomásul, hogy az iskolák képviselői nem
nézik tétlenül a jelenlegi kormány politikáját,
amely számára az iskolaügy nem tartozik a
prioritások közé.”
Az igazság persze az, hogy Robert Fico
ezt még 2003-ban ellenzéki politikusként
jelentette ki.
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Az idén is a prioritások közé tartozik az aszfaltozás

Még 2013-ban fogott hozzá
Rimaszombat Városa a helyi utak leaszfaltozásához.
A képviselők évente döntöttek
azokról az utcákról, amelyek állapota leginkább megkövetelte
a felújítást, amelyet közbeszerzési eljárást megnyerő kassai
Inžinierske stavby, a.s. végzett
el.
2015 novemberében a jó időnek
köszönhetően
újabb
utcák
kerültek aszfaltozásra, s több
járdát is felújítottunk 5 581 m2-n,
amelyért a város 69513,66 eurót
fizetett.
• leaszfaltozták a Daxner teret 135
m hosszúságban (507 m2),
• a tejgyár melletti bejáratot, a
Bartók Béla u. előtti parkolót 85
méteren (660 m2),
• az Aranybika Szálló parkolójához vezető utat kb. 30 méteren
(173 m2),
• a Városi Művelődési Központ
parkolóját az Aranybika Szálló
mellett (1267,18 m2),
• a Ganevia Galéria előtti utat

és járdát a Városi Művelődési
Központ mellett 69,5 méteren
(368,5 m2),
• a Bartók utcát a körforgalomtól
a Tatrabank épületéig 116 méteren
(1276 m2),
• az OTP Bank mögötti utat,
a könyvtár épületétől a Media
gyógyszertárig 47 méteren (560,5
m2),
• a Daxner téren – 84,5 m (422,5
m2) + 17 m (203,5 m2) + 14 m
(370 m2) + 32,5 m (203,5 m2) +
21 m (118,5 m2).
Tavasszal az alábbi utcák felújítását tervezik:
• SzNF utca (bejáró+parkoló),
• Tompa u.,
• Mezőtelkes (a templomhoz
vezető út),
• Építők utcája,
• Botto u.,
• Rima u.,
• Cukorgyári u. (a Lidltől a Kereskedelmi Akadémiáig),
• Méhes (a garázsokhoz vezető
út),
• Felsőokorágy (új utca),

• Rozsnyói (járdák+járdaszegély),
• a Carrera Szállótól vezető járda
a Gesztenye utcáig,
• járdák a Tormáson,
• Kishonti u. 1-5,
• Hostinský u. (a Rima lakótelepi
óvodától az RSNET épületéig),
• Szövetkezeti u. (belsőblokkok),
• Botto u. (járda),
• Fučík u. (járda),
• Tompa u. (járda a Fučík utcától a
Šrobár utcáig),
• Tompa u. (járda a Fučík utcától a
Botto utcáig),
• Méhes,
• Bodon u. (a Rima utcától a
Halász utcáig),
• Bodon u. (a Fitneszközpont melletti parkoló),
• Halász u. (járda a buszmegállótól
a PALAZZO-ig),
• Rima u. (a kijáró a L. Svoboda
utcától),
• Novomeský u. (járda a L. Svoboda utcától az alapiskoláig),
• Novomeský u. (járda a
belsőblokkban),
• temető (a halottasháztól a
kerítésig),

• Szőlő,
• Akasztóhegy (járda a Carrera
Szállótól a vasúti átjáróig),
• Vasutas u. (járda),
• Hostinský u. (BD 6-16, út és
parkoló).

tozásról. Ugyanakkor ingyenes
tanácsadással állnak az ügyfelek
rendelkezésére, akik különböző
módon juthatnak hozzá a számlaszámukhoz tartozó IBAN kódhoz. A bankok levélben értesítik
ügyfeleiket a változásról, emellett a honlapon található úgynevezett IBAN számlálógép által
is megtudhatják az számlához
tartozó új nemzetközi egységes
felépítésű bankszámlaszámot.

a tisztességes családalapításhoz.
A fiatalok flipchart segítségével
felsorolhatták a mindennapi
gondjaikat, s azt is megtudhattuk
tőlük, hogy mi az, amin sürgősen
változtatnának, ha döntésképes
helyzetben lennének.
Csúr Dániel példája is bizonyítja,
– aki Koppenhágából érkezett,
az évvégi ünnepek alatt Szlovákia-szerte tartott előadásokat,
s jelenleg már Kazahsztánban,
Almatiban tartózkodik – egy kisvárosból is el lehet jutni a világ
legeminensebb
egyetemeire
is, ahogy érdemes fiatalként
is bekapcsolódni a társadalmi
történésekbe. A legnagyobb gondot ugyanis – ahogy az ezen a
találkozón is elhangzott –, a fiatalok passzivitása jelenti.

„Ezeken kívül a testület jóváhagyása után más utak és járdák
felújítása is szóba került, így pl.
az Erdei u. Szabatkán (az 50-es
útra való kijárat), a Tormáson
található kerti övezet, a Tavaszi
u., a Szőlő alsó része (az egykori
Jednota épülete mögött), ahogy
a Rima-lakótelep déli részén
is tervbe vettük a parkolóhelyek kiépítését az ún. „kínai fal”
mögött. Meggyőződésem, hogy
a képviselők támogatni fogják
ezeket a javaslatokat is, amelyeket az ott élők fogalmaztak
meg a tavaly tartott nyilvános
fórumokon, s amelyek egybeesnek a városvezetés elképzeléseivel is” – mondta el lapunknak
Šimko József polgármester.
jdj

Február elsejétől csupán az IBAN számlaszám használható

Február elsejétől a banki
átutaláskor csupán az IBAN
nemzetközi egységes felépítésű
bankszámlaszámot használhatjuk.
Szlovákia 2014. február elsején
lépett be az egységes euró-pénzforgalmi övezetbe (SEPA), melynek lényege a szlovákiai és
a külföldi banki tranzakciók
egységesítése volt. A változást
követően a hagyományos banki számlaszám mellett már az új

nemzetközi egységes felépítésű
számlaszámot is regisztráltak a
tranzakciók esetén.

„Az ügyfeleinket már közel három
éve folyamatosan informáljuk

a változásokról. Az alapvető információkat a havi számlakivonattal megkapták” – nyilatkozta a
TASR hírügynökségnek Marta
Cesnaková, a Szlovák Takarékpénztár szóvivője.
Szlovákiában az IBAN kódja
24 jelből áll, melyet a különféle
számlamozgások alkalmával már
jelenleg is használnak az ügyfelek. Az országban fellelhető
banki intézmények többsége már
figyelmeztette ügyfeleit a vál-

Workshopra gyűltek össze a fiatalok január első napjaiban a
GAB-klubban a Naša Sobota
Polgári Társulás támogatásával,
amelynek elsődleges témája
mi más is lehetett volna, mint
a városban ill. a régióban élő
fiatalok jövőképe. A workshop
ötletgazdája egy volt rimaszombati diák, Csúr Dániel volt, aki
jelenleg Oxfordban tanul.
A nagybalogi fiatalember egykoron a Kereskedelmi Akadémia
diákja volt, s egyúttal a városi
Diákparlament elnöke is, így jól
ismeri a rimaszombati fiatalok
gondjait. A találkozón mintegy
15-20 középiskolás jelent meg,
akik elmondhatták a gondjaikat,
s kifejthették a véleményüket
is, vajon mi az oka annak, hogy
a gömöri fiatalok többsége a ta-

nulmányai befejeztével nem tér
vissza szülőföldjére, s nagyon
sokan
Pozsonyban
illetve
külföldön keresik a boldogulá-

sukat. Sokszor ennek nem is a
munkahelyhiány az oka, hanem
a sokkal alacsonyabb fizetés,
amely ugyancsak kevésnek tűnik

Hisz rajtuk múlik a jövő…

Kép és szöveg: jdj

Gömöri Hírlap

Hozzánk még nem gyűrűzött be, de…

Városunkba is ellátogatott
Nógrádi György neves biztonságpolitikai szakértő, aki
Berényi József egykori szlovák
külügyi államtitkárral közösen
az egész európai közvéleményt
lázban tartó migránskérdésről
tartott előadást, s válaszolt a
közönség kérdéseire.
A beszélgetést Auxt Ferenc, valamint Cziprusz Zoltán vezették, s a
több mint kétórás fórumon a két
külügyi szakértő röviden vázolta
az ún. migránshelyzetet, amely
az elmúlt hónapokban alaposan
megváltoztatta a világpolitikát,
s amelynek köszönhetően Európa soha nem látott válságot él át,
sokak szerint hónapok kérdése lehet a schengeni övezet széthullása.
Nógrádi György szerint Európa a
menekülthullám
elindulásakor
nem mérte fel kellőképpen a migránsok által az öreg kontinensre leselkedő veszélyeket, ugyanis azok többsége a jobb élet
reményében vállalta az utazással
járó veszélyeket, s nem elsősorban a háború elől menekült.
Európa mára már rádöbbent a
helyzet súlyosságára, s azokban
az országokban (Németország,
Svédország), ahol eredetileg lelkesen fogadták a migránsokat, ez

a trend mára megváltozott, s egyre
több támadás éri a betelepülőket.
Nógrádi
szerint
a
migránsokat három csoportba lehet
sorolni, az elsőbe azok tartoznak,
akik tudnak alkalmazkodni, a másodikba, akik a jobb élet reményében jöttek, de eszükben sincs alkalmazkodni, míg a harmadikba
azok, akik felforgató szándékkal
érkeztek.

a migránsok regisztrációjáért illetve további elhelyezésükért.
Berényi József, a Magyar Közöség
Pártja elnöke azt hangsúlyozta,
bár pártja szinte semmiben sem
ért egyet a kormányzó SMERSD-vel, de a migránskérdés
megoldásában azonos az álláspontjuk, s ez ösztönözte őket
arra a petícióra is, amely során
71 ezer aláírás jött össze.

A
migránskérdésben
kulcsszerepet játszanak a görögök
és a törökök, amely országok
keményen zsarolják az Európai
Uniót, s mint Nógrádi elmondta, a
két ország vezetői egyre nagyobb
összegeket követelnek cserébe

„Sokan mondják ma azt, hogy
Szlovákiát nem érinti a menekültválság, s még kevésbé Gömört, de
ez egyszerűen nem igaz, ugyanis
a migránskérdés lakhelytől függetlenül mindannyiunkat érint”
– tette hozzá Berényi. „Álhuma-

Egy 17 éves
f i a t a l e m b e r,
Dominik Oravec kéri a
polgártársai
segítségét, aki
gyermekkori
agybénulással született, s
bár az elmúlt
években a gyógykezelések látványos eredményeket hoztak,
mégis egész napos odafigyelést
igényel. Aki teheti, adója két
százalékával is támogathatja a
teljes életre vágyó fiatalembert.
A
gyermekkori
agybénulás
mozgáskorlátozottsághoz vezető,
változó súlyosságú motoros
funkciózavar, amelynek hátterében az agy fejlődésének

korai szakában lezajlott károsodások állnak. Dominik a 32.
hétre, koraszülöttként látta meg
a napvilágot, a születésekor nem
lélegzett, s így agya sem kapott
oxigént. Ennek következtében
a mozgásszervei súlyosan károsodtak, s állandó tornát és rehabilitációt igényelnek, amely
nem olcsó mulatság. Mivel apja
alig másfélévesen elhagyta őt és
édesanyját, sőt gyerektartást sem
fizet, mindent önerőből illetve az
anyai nagymama támogatásából
kell megoldaniuk.
Az államtól alig 300 eurót kapnak havonta, s az a speciális cipő,
amelyet viselnie kell, 100 euróba
kerül, s alig bír ki egy hónapot.
A biztosító viszont csak évente két
pár cipő megvételét támogatja.

De a gyógyszerek sem olcsók, ahogy a fürdőkezelés sem, amelyre
legalább évente négyszer sort kell
keríteniük. Legtöbbször Podhájskára járnak, de tavaly eljutottak
Pösténybe is, egy magán rehabilitációs központba, s a két hetes
ott tartózkodás csodákat művelt
a fiatalemberrel, hiszen Dominik
először állt lábra, s önállóan
mintegy száz métert képes volt
megtenni. A fürdő viszont nem
volt olcsó, ugyanis mintegy 4 ezer
euróba került, amelyet a biztosító
nem fizetett ki.
Dominik először az egyik
rimaszombati alapiskolába kezdett járni, de mivel nem bírta a
tempót a többiekkel, átlépett a
speciális alapiskolába. Bár több
orvos is javasolta az édesany-

Ha tehetik, segítsenek!

Február 26-án Bujna Zoltán mesél

Bujna Zoltán világutazó lesz a Rimaszombati Kávéház idei első vendége
február 26-án, pénteken 18.00 órától a Három Rózsa Kávézóban (Fő tér),
aki Vámbéry Ármin nyomában „tekert” Komáromtól Közép-Ázsiáig.

A kerület legszebb középiskolásai városunkban

Besztercebánya megye Rimaszombatban rendezi meg a középiskolások
szépségversenyének kerületi fordulóját. A megmérettetésre, – amelyre február 9-én, kedden 14.00 órától kerül sor a Városi Művelődési
Központban (VMK) –, a Rimaszombati járás legszebb lányai mellett
a Korponai, a Besztercebányai, a Garamszentkereszti, a Zólyomi és a
Breznóbányai járás legszebb középiskolásai hivatalosak.
50 belépő várja gazdáját a VMK-ban.
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nizmus és áltolerancia, amit
Merkel hirdet, s bár emberileg
érthető az erkölcsi hozzáállása, politikailag menthetetlen”
– mondta Nógrádi, aki szerint
az európai kultúra végveszélybe
került, s ha nem foganatosítanak
rendkívül gyorsan határozott
lépéseket, s nem erősítik meg
az Európai Unió határait, akkor a sok évezred alatt kialakult
európai kultúra végleg eltűnhet néhány hónap alatt. Nógrádi dicsérte a visegrádi országok
együttműködését és hozzáállását,
s ahogy hangsúlyozta, Európának
nincs más lehetősége mint követni a négy ország lépéseit.
Berényi Nógrádival szemben
optimistábbnak
mutatkozott,
s mint kifejtette, szerinte változik az európai közvélemény, s
egyre nagyobb nyomás nehezedik a német kancellárra, hogy
feladja eddigi álláspontját, s rájön arra, hogy lehetetlen ekkora tömeget integrálni. Berényi
József külügyi államtitkárként
több afrikai országban is járt, s
a találkozó második részében az
ottani tapasztalatait fényképekkel alátámasztva osztotta meg a
rimaszombati hallgatóságával is.
jdj, fotó: gecse

jának, hogy a fiának jobb lenne,
ha intézetbe adná, ő ragaszkodik
a saját fiához, aki a szlovák nyelv
és irodalom mellett a népzenét
imádja, s a minap is részt vett
a Kollárék családi zenekar
rimaszombati koncertjén. Egyik
kedvenc időtöltése a zenélés, s
bár csak egy kézzel tud játszani és
a kottát sem ismeri, hallásból sok
mindent le tud játszani.
Tehát, aki tud és akar segíteni,
az adója két százalékának odaajándékozásával is megteheti azt.
Az érdeklődők akár a Gömöri
Hírlap Szerkesztőségében vagy a
gomorihirlap@rimavskasobota.
sk címen is jelentkezhetnek, s
a szükséges infókat továbbítjuk
Dominik édesanyjának.

Valentin-napi Vércsepp Rimaszombatban is

A Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya az idén is
megszervezi a Valentin-napi Vércsepp
akciót, amelynek keretén belül február
08. és március 11. között minden kedden és pénteken 06.30 órától 09.30
óráig várják az ifjú véradókat. Minden
véradó egy Valentin-napi képeslapot
kap ajándékba. A szervezők minden fiatalt kérnek, aki csak teheti, s az egészségi állapota megengedi, járuljon hozzá
„saját vérével” az akció sikeréhez.

hu.rimavskasobota.sk
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EGYÜTT MEGCSINÁLJUK!

Vavrek István vagyok,
33 éves tanár, Rimaszécs
polgármestere. Pontosan
ismerem a régió problémáit: hogy nincs elég
munka, hogy az emberek elszegényednek, hogy
az iskoláink nagyon nehéz helyzetben vannak…
Folytathatnám.

Polgármesterként igyekszem mindent megtenni
azért, hogy jobb legyen a
helyzet. 2013-ban barátaimmal azért alapítottam
meg a PURT civil szervezetet, hogy lehetőséget adjunk az itt élő embereknek
arra, hogy javítsanak a saját sorsunkon. Azóta több
mint harminc itteni faluban fordultunk meg, és
több mint kétszáz kis projektet támogattunk bennük. Aktivistáink szebbé
tették a falukat, és segítettek ott, ahol tudtak.
Én nem az alapján ítélem
meg az embereket, hogy
ki a magyar, ki a roma és
ki a szlovák. Mindenkivel

megtalálom a hangot, aki
dolgozni akar azért, hogy
mindannyian jobban élhessünk.
Azonban azt is tudom,
hogy bár helyben is sokat
lehet tenni azért, hogy
jobb legyen a helyzet, a
parlamentben van szükség változásra ahhoz, hogy
jobban menjenek a dolgaink. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy a Híd
párt listáján elindulok az
idei választásokon. A Híd
ugyanis több olyan fontos
intézkedést is javasol, amivel felvirágoztathatnánk
ezt a vidéket. Új munkahelyeket szeretnénk teremteni. Támogatni akar-

juk a vállalkozókat. Utakat
szeretnénk építeni. Meg
akarjuk erősíteni iskoláinkat, és különösen a szakiskolákat. Kormányra kerülve akarunk és tudunk
is tenni ezért a vidékért.
Ha megkapom az Önök
bizalmát, élni fogok vele.
A parlamentbe kerülve
azért fogok dolgozni, hogy
jobb legyen az itt élők
sora. Most itt a lehetőség,
együtt megcsináljuk!

SZOLGÁLTATÓ: i-Step communication, a. s., Prešovská 43, 821 02 Bratislava, IČO: 357 54 281, MEGRENDELŐ: MOST-HÍD/Vavrek, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 42 171 229
GH-06/16
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Megosztott első helyet értek
el a református gimi diákjai

A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai A
rimaszombati
protestáns
értékek
bemutatása
című
munkájukkal megosztott első
helyen végeztek a Református Tehetséggondozó Alapítvány pályázatán. Újra kiírták
a pályázatot, június 30-ig lehet
jelentkezni.
A Reformáció Emlékbizottság
nevében a Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma
június 1-jén pályázati felhívást
tett közzé a kárpát-medencei
protestáns felekezeti iskolák
számára településük, intézményük
és híres diákjaik bemutatására.
Erre a pályázatra jelentkezett
Rimaszombatból a Tompa Mihály Református Gimnázium ötfős csapata is, méghozzá Bálint
Krisztina, Bán Zsófia, Csízi Lilla, Illés Bernadett Mária és Tóth
Boglárka, akik a nyári szünet
ideje alatt igyekeztek megismerni a rimaszombati protestáns
oktatás 450 éves történetét.

Külön foglalkoztak a református és evangélikus gyülekezet
történetével, valamint a városhoz
kötődő protestáns személyiségek
életútjával is. Tanáraik, Majercsík
Mária és Molnárné Pelle Beáta
segítségével az iskolai év elején
készült el pályamunkájuk, amelyet októberben nyújtottak be a
Református
Tehetséggondozó
Alapítvány Kuratóriumához. Ezzel a munkájukkal a nagykörősi
Arany János Református Gimnázium diákjaival megosztott első

helyen végeztek. Jutalmuk 100100 ezer forint.
Dr. Imre Mihály, a Debreceni
Tudományegyetem
professzora bírálatában többek között így
jellemezte a munkát: „Gondolatmenete kellő nyomatékkal
és reflektáltsággal figyel a sajátos 20. századi, felvidéki hátrányos, kisebbségi létállapotra, az
abban hozott sokféle áldozat és
helytállás, küzdelem gazdag változataira: ennek a folyamatnak a
kulcsszemélyiségeit jól választ-

Már könyv alakban is a Muskátli Pósa-falinaptárral
A napokban könyv alakjában
is megjelent a Szózat elektronikus folyóirat melléklete, a
Muskátli, amely Homoly Erzsó szerkesztésében Pósa Lajos
szellemiségét ápolja.

A Muskátli a havonta megjelenő
Szózat elektronikus folyóirat jó
gyerekeknek és örökgyerekeknek
szóló melléklete sok szép verssel,
mesével, amelynek első száma
2014 szeptemberében jelent meg.
„A Szózat havonta megjelenő
elektronikus folyóirat oldalain az
eddig is folyamatosan megjelent
népköltések, mondák és a havi
esti mese mellett a kis Olvasóknak
még többel szeretnénk kedveskedni. Pósa Lajost, az eredeti
magyar gyermekirodalom megteremtőjét és gyermeklapját, Az Én
Ujságomat hívom segítségül, de
új tartalmak is helyet kapnak.
Száz év elteltével még mindig
aktuális, időtálló és lélekemelő
az egykori sárga lapok tartalma és közlendője. Fogadjátok
szeretettel, s emlékezettek jó
szívvel a száz éve elhunyt költőre,
szerkesztőre” – írta bevezetőjé-

ben Homoly Erzsó, a melléklet
szerkesztője.
A most megjelent csinos kivitelezésű kötet az első év anyagait
gyűjti egybe, s azt a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezete adta ki bónuszként
Pósa Lajos falinaptárral a 2016os évre. Pósa Lajos versei mellett
új tartalmak is helyet kaptak a
könyvben, amelyek hét rovatban
(Hónapvers, Emlékezés, Irodalom, Valósmese, Pósa bácsi tarsolyából, Imádság, Természet)
szebbnél szebb versekkel, mesékkel idézik meg nemcsak a kort,
hanem örök emberi értékeinket.

és február végéig lehet szavazni.
A pályázat kiírója és beruházója
a Lidl Slovenská republika Társaság, amely Szlovákia-szerte
123 élelmiszer üzletet üzemeltet.
A játszótereket olyan cég fogja
tervezni és megvalósítani, amely
már nagy hagyományokkal rendelkezik az érintett területen.
A Szlovák Köztársaság területén
sok város és falu bekapcsolódott a
projektbe. Az egyes nagyság szerinti kategóriákban azon falvak

és városok nyernek, ahonnan a
legtöbb szavazat érkezik.
A szavazás ma indult, és minden
nap lehet szavazni, amíg a szavazás tart, azaz február végéig.
Szavazni lehet minden facebook
oldalról, és minden működő
e-mail címről, plusz egy szavazatot ér a megadott honlapon (www.
zihadielko.sk) található elektronikus játék megoldása – tehát egy
napon minden szavazó két szavazatot adhat le. Minél több sza-

A kötet kapható a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban, de megrendelhető a posalajos1850@gmail.com
e-mail
címen és a 0905/923 674-es telefonszámon is.

Rimaszombat is bekapcsolódott a játékba –
várják mindenki szavazatát!

Rimaszombat városa is bekapcsolódott a Lidl játszóterek
– Fullánkocska elnevezésű
pályázatba, amely a gyermekek
szabadidős tevékenységének fejlesztésére irányul. A szavazás
január 21-én, vagyis ma indult,
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ja ki és találóan, sokoldalúan
jellemzi tevékenységüket: a
nemzeti és felekezeti identitás
megőrzésének szoros kapcsolatát.”
Reménység szerint ez a díj is ösztönözni fogja az iskola diákjait és
remélhetőleg más középiskolák
diákjait is, hogy jelentkezzenek
a Reformáció Emlékbizottság és
a Református Tehetséggondozó
Alapítvány
kárpát-medencei
középiskolások számára meghirdetett Rejtőzködő kincseink című
új pályázatára. A pályázat célja,
hogy a pályázók pályaműveikkel
kapcsolódjanak a Kárpát-medencei protestantizmus 500 éves
iskolateremtő és iskolafenntartó,
múltat és jelent összekapcsoló
örökségéhez. Mindez legyen
méltó a reformáció fél évezredes
történetének ünnepléséhez, amely
az állandóan megújuló, egyszersmind gyökereit ismerő és kutató
folyamatnak is része.
jdj

Egészhetes tábort
szervez a tavaszi
szünidőre a Relax

A rimaszombati Relax Szabadidőközpont a tavaszi szünidő
idejére (február 29. és március
04. között 07.00 és 17.00 óra
között) tavaszi tábort szervez,
amelyre az egész régióból várják a 6-12 éves korú gyerekeket.
Sok-sok játék, verseny és szórakozás várja a nebulókat, ahogy
Mini Zoo, bowling, uszodalátogatás, alkotóműhelyek (ékszerek készítése, festés, enkausztika
stb.)
Az egyhetes tábor 30 euróba
kerül, amelyben benne foglaltatik
az ebéd, az uzsonna, a belépők, a
segédeszközök és a biztosítás).
Bővebb infó és jelentkezés:
CVČ Relax, SzNF u. 9.,
www.relaxrs.webnode.sk, 047/56
24 691, 0911153 640
vazatot begyűjt a két város, annál
nagyobb lesz az esély, hogy az új
játszótér Rimaszombatban épül
meg. A győztesek kilétére március 14-ig fény derül.
Szavazzanak, hogy egy újabb
gyönyörű játszótér valósulhasson meg Rimaszombatban!
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Akinek a műveit kötelező lenne
megismerni – Ličko Péter 70 éves

Saját zenem ű v e l
búcsúzott
az édesapjától annak
temetésén.
Viktor von
Gesichtchenstein néven
klasszikus
műveit, saját nevén egyéb műfajokban
alkotott alkotásait kínálja a
nagyközönségnek. S azt tudják, hogy ő írta Rimaszombat
városának himnuszát? Ličko
Péter 70 éves.
Édesapja, a Szepességből származó Ličko Loránd legendás
Városdíjas tanárember volt, a
Kereskedelmi Akadémia egyik
alapítója Danis Tamással együtt, s
tíz éve, 92 éves korában hagyta itt
ezt az árnyékvilágot. Jogásznak tanult ki, a vészkorszakban zsidókat

mentett, s ő volt Gömör és KisHont vármegye, már oroszok által kinevezett utolsó „főispánja”.
Édesanyja pedig zongoratanárnő,
a zeneiskola igazgatónője, s az
ifjú Ličko természetesen tőle vette
az első leckéket, s már tízévesen
saját műveit játszotta, amelyekkel
több versenyen is sikeresen szerepelt. 1960 és 1967 között a prágai
Állami Konzervatórium diákja
volt, ekkor felvették Brünnbe,
a Janáček Akadémiára, de egy
hónap múlva már Budapesten,
a Liszt Ferenc Zeneakadémián
Kurtág György és Kadosa Pál
tanítványa. Kurtágtól zeneszerzést is tanult, de rendszeresen
látogatja Ligeti György óráit is.
1972 és 1980 között Nyitrán tanít
zenetörténetet a Kostantín Filozófus Egyetemen, majd Zsolnán,
s 1980-tól Nyustyán folytatta.
Közben egyre inkább lefoglalja a

komponálás, s rendkívül sokrétű
a zeneszerzői munkássága, amely
klasszikus zenétől a posztmodernen át a számítógépes zenéig
terjed.
Nagyon közel áll a fantasztikus
mesevilághoz, így szimfonikus
balettzenét kreált A Gyűrűk Ura
című mű alapján, ahogy a fantasztikus opera műfajába tartozik a
Elle Fanning a láthatatlan dimenzióba való átmenet után vagy a
Twilight, amely Stephenie Meyer
regénye alapján készült. Székely
János Caligula helytartója című
drámája alapján is készített
operát, míg az Event horizont 2.
és a Rowling utolsó megkísértése
című operáinak a zenéjét saját
maga írta. Megihlette Ličkot
Madách Az ember tragédiája
című drámai költeménye, ahogy
Kertész Imre Sorstalanság című
Nobel-díjas regénye is, amely

alapján szimfonikus balettet
komponált. 13 fantasy, sci-fi,
misztikus operát foglal magába a saját librettó alapján íródott
A sötétségből a fény felé című
zenedarab, amely 2007 és 2012
között készült. De írt zenét
számítógépes játékokhoz saját szöveg alapján (Who doktor
és az ördögi labirintus), ahogy
filmzenét egy nem létező filmhez (Út a világ végére). Viktor
von Gesichtchenstein álnév alatt
klasszikus művek sokaságát
követte el, de a pop- és diszkózene sem áll távol tőle. Művei
nagy részének számítógépes feldolgozását megtalálják az egyik
videómegosztó portálon és a saját
oldalán ( www.peterlicko.com )
Isten éltesse még sokáig, s kívánjuk neki, hogy e sorok szerzőjéhez hasonlóan a nagyvilág is
felfedezze a munkáit.
Juhász Dósa János

A hónap műtárgya a Gömör-Kishonti Múzeumban:
Táborozó huszárok – olajfestmény

Egy 18. századi olajfestményt
választott
a
rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeum A
hónap műtárgyává. Egy festményt, amely része a múzeum
állandó kiállításának, de amelyről új infók láttak napvilágot.
A rimaszombati múzeumban
őrzött kép sokáig csak a Toborzó nevet viselte, s csak
nemrég derült ki, hogy a kép
azonos a Táborozó huszárok
című
festménnyel,
amelyet 1900-ban a Párizsi Világkiállításon is bemutattak. Az 1900as kiállítással kapcsolatban eddig
két tárgy volt ismert, egy díszoklevél, amelyet a múzeum mint
kiállító kapott az ún. retrospektív

szekcióban való részvételéért, a
másik pedig a szintén Párizsban
kiállított Gömöry Olivér-portré,
amelyet Ferenczy Károly alkotott, s akkoriban még Gömöry tulajdonában volt. Évtizedekig nem
tudta viszont a múzeum, miért
is kapta a díszoklevelet. Egy, a
múzeum archívumában őrzött,
s 1900 február negyedikén kel-

tezett levél segítségével viszont
sikerült kideríteni, hogy a Párizsba elküldött kép nem más, mint a
18. században készült, s huszárok
táborozását ábrázoló olajfestmény. S mivel ebből a korszakból
az eddig Toborzó néven ismert
festmény van csak a múzeum tulajdonában, valószínűsíthető, hogy
ugyanarról a képről van szó. Ezt

erősíti meg az is, hogy a kép hátsó
felén kék krétával található szám
(970/II/ azonos a fentebb említett levélben található azonosító
számmal. A számot valószínűleg
a budapesti szervezőbizottságtól
kapta a téglalap alakú, fekete
rámában található alkotás, amelyet 1882-ben az uzapanyiti
Szentmiklóssy Sándor ajándékozott a múzeumnak. 1900-ban
Párizsban az ún. huszárteremben
kapott helyet a festmény, ahol
mintegy 50 millióan láthatták.
Jelenleg a festmény a Gömör-Kishonti Múzeum állandó tárlatának
a féltett darabja.

Felújították a múzeum paleontológiai részlegét

Sikeresen pályázott a szlovák
kulturális tárcánál a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, s a kapott támogatásból
tavaly május és december
között sikerült felújítania az
intézmény paleontológiai részlegének a Csontos-árkot bemutató gyűjteményét.
A
Csontos-árok
európai
jelentőségű ősmaradvány lelőhely
a 19. század második feléből.
A 380 m hosszú vízmosásos árok
a Békás-tó nevű, egykor mocsaras
térség nyugati oldalában jött létre,
Ajnácskőtől délre. A területet 4,92
ha-on nemzeti természeti emlékké nyilvánították.
Már a 19. század második felében
észrevették a mezőn dolgozó helybéliek, hogy az árokban hatalmas állatok csontjai fehérlenek,
főleg eső után. El is vitték ezeket megmutatni földesuruknak,
az egyházasbásti Ebeczky Emilnek. Ebeczky felismerte, hogy
állati ősmaradványokról van szó,
ezért néhányat belőlük elküldött a

Magyar Nemzeti Múzeumnak és
a bécsi udvari múzeumnak, ahová
egy gyönyörű állatkoponya is eljutott. Erről aztán kiderült, hogy
„szépség és teljesség tekintetében az Európában talált fosszilis
tapírmaradványok között ma is
első helyen áll.” Szabó József,
a kor egyik legnevesebb magyar
geológusa 1860 szeptemberében
Kubínyi Ferenc társaságában
látogatta meg a lelőhelyet, s
elvégezte a Csontos-árok első
geológiai felvételét, megállapítva, hogy a csontok rétegtanilag
meglehetősen kevert pozícióban
találhatók. Krenner József Sándor, pesti paleontológus 1867-ben
tudományosan leírta többek közt
a Tapirus priscus tapírcsontjait és
a Castor ebeczkyi új hódfaj fogait.
A Csontos-árok még a mineralógusokat is megmozgatta. Egy bazalttörmelékben Pávai által megtalált 7x2 mm nagyságú korundot
Szádeczky Gyula tett közzé 1899ben. 1915. júniusában a kor egyik

leghíresebb paleontológusa, Kormos Tivadar végzett ásatásokat
a Csontos-árokban. A második
világháború előtt még a hegység
bazaltkibúvásait vizsgáló Jugovics Lajos is foglalkozott a Csontos-árok ősmaradványos rétegeivel. A második világháború után
Oldřich Fejfar prágai paleontológus kezdett kiterjedt ásatásokba 1955-1957-ben, s a hét kutatószondából több mint 200 kg
ősmaradványt gyűjtött össze.
Ismereteit több szakdolgozatban
és egy 1964-ben kiadott monográfiában foglalta össze. 19962000-ben a Gömör-Kishonti
Múzeum is kezdeményezett

Kolár Angelika

ásatást, de lényeges új ismereteket már nem tudott felmutatni.
A múzeum jelenleg 2 105 darabból álló gyűjteményt őriz, s az
elmúlt hónapokban elsősorban
önerőből, a múzeum munkatársainak segítségével (Gálffy
Mónika, Nagy Erzsébet, Daniel
Bešina, Ján Aláč, Fülöp Péter)
Martin Sabol pozsonyi egyetemi
tanár szakmai támogatásával
sikerült megújítani és modernizálni a gyűjteményt, ahol a látogatók vizuális, háromdimenziós
képet kaphatnak a Dicerorhinus
jeanvireti-ről, de a látogatók azt
is megtudhatják, egy-egy, kiállított csont az adott állat melyik
testrészéből származik. Megújultak a feliratok is, amelyek mindegyike szlovák, magyar és angol
nyelvű.
A megújult gyűjteményt a látogatók hétköznapokon 08.00 és
16.00 óra között tekinthetik meg.
jdj, fotó: Gömör-Kishonti Múzeum

Gömöri Hírlap

Új tárlatok a Gömör-Kishonti
Múzeumban

Februárban több új kiállítás is a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban. Ezek közül az első a régmúltba vezet vissza bennünket, ugyanis a görög kultúra kialakulását mutatja be Ján Hertlík
utazó és gyűjtő jóvoltából, aki második alkalommal állít ki a múzeumban. A tárlat az i.e. 7000-től, a neolit időszaktól kezdve i.e.
1100-ig, a mükénéi kultúra széteséséig követi figyelemmel a görög
kultúra fejlődését.

A tárlat megnyitója február 05-én tartották, s április 30-ig tekinthető
meg. Ugyanitt február 22-én, hétfőn nyitják meg a Világűr a gyerekek szemével című tárlatot.
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Február 11.: Színházi élet – zenés
est Rák Vikivel és Derzsi Györggyel

Orchideák, Az egyiknek sikerül,
Stux, maga vérbeli párizsi lett,
A pénzemet én máma mind elmulatom, Tanulj meg fiacskám
komédiázni, Jaj, de szép kék
szeme van magának, Szeretlek
én… és megannyi nagy sláger!
Ki ne hallgatná őket újra és
újra.
A Színházi élet című magazinból
szemezgetett valós történetekkel, jelenetekkel, aforizmákkal
fűszerezett dalok Rák Viki és
Derzsi György előadásában kellemes szórakozást ígérnek minden érdeklődőnek. Rimaszombatban az előadás február 11-én,
csütörtökön 18.00 órától tekinthető meg Benkő Géza rendezésében a Városi Művelődési Központban. Az élő zenei kíséretet

Február 21-22.: A Saul fia az Orbisban

Az Orbis egyik februári
szenzációja lesz a 21-én és 22én (vasárnap és hétfőn) 18.00
órától Nemes Jeles László Oscar-díjra jelölt alkotása, a Saul
fia.
A náci koncentrációs táborokban
a foglyokból álló Sonderkommando terelte be a megsemmisítésre
ítélteket a gázkamrákba, vitte át
a holttesteket a krematóriumokba,
takarította ki a termeket az újabb
transzport érkezése előtt és szállította ki a hamvakat a táborból.
A megterhelő fizikai munka miatt a sonderesek a tábor többi
foglyánál jobb bánásmódban
részesültek, a többi táborlakótól
elkülönítve laktak, de mint a „tit-

kok őrzőit”, néhány hónap után
kivégezték a tagjaikat. Az újonnan alakuló sonderkommandó

első feladata az előző generáció
elégetése volt. A sonderesek
közül nagyon kevesen élték túl a
háborút. 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer (Röhrig
Géza) egyike a krematóriumokban dolgozó sonderkommandósoknak. Társai tudják,
hogy
bármelyik
pillanatban
kivégezhetik őket, fegyvereket
gyűjtenek és lázadást szerveznek.
Saul viszont az elégetésre váró
holttestek között felfedezni véli
saját fiát, és ettől kezdve a férfit
a menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, hogy kicsempészi a testet,
és keres egy rabbit, hogy méltó
módon eltemethesse a gyermeket.

lekedésügyi és Régiófejlesztési
Minisztérium
támogatásával,
az Állami Lakásfejlesztési Alap
hitelkeretéből valósul meg, ezért
a lakások eredeti jellegét 30 évig
kötelező megőrizni.
Egy m2 feltételezett ára 900 € (az
árat havi részletben 30 éven át
kell törleszteni + az energia ára).
Érdeklődés esetén az igénylők

2016. február 26-ig jelentkezhetnek az alább elérhetőségen:
Mesto Rimavská Sobota, Odbor
rozvoja mesta, Ul. Svätoplukova
č. 9., 979 01 Rimavská Sobota.
Bővebb infó a város internetes
oldalán (www.rimavskasobota.
sk) található, de akár telefonon
(047/56 04 613, 0903/ 284 359) is
tájékoztatást kérhetnek.

Felvidék egyik legismertebb
brácsaművésze, Lakatos Róbert
zenekara biztosítja. Cimbalmon
Kuti Sándor, nagybőgőn Novák
Csaba játszik. Az előadás jelmezeit és díszletét Őry Katalin tervezte.

Jegyek a Tompa Könyvesboltban vásárolhatók – elővételben egységes áron 5 €-ért.
(A helyszínen a jegyár 8 €).

Február 12.:
Évzáró és
fotókiállítás
Nagybalogon

Várják a jelentkezéseket a bérlakásokra

Rimaszombat Városa felmérést
végez a Hostinský utcában, fiatal családok részére építendő
bérlakásokkal kapcsolatban.

A tervek szerint 2017-ben átadandó épületben az alábbi lakóegységek lesznek kialakítva:
2 garzonlakás (37 m2)
2 egyszobás lakás (32 m2)
23 kétszobás lakás (49 m2)
4 háromszobás lakás (65 m2)
1 kétszobás lakás mozgássérült
részére (45 m2)
Minden lakáshoz tartozik egy
raktárhelyiség s egy terasz (vagy
erkély). Az építkezés a Köz-

A
Csemadok
Nagybalogi
Alapszervezete február 12-én,
pénteken 17.00 órától tartja évzáró gyűlését, amelynek
keretén belül a Községgel
együttműködve három fiatal
fotós, Micsuda András, Mihályi
Szabolcs és a helybéli Kresnye András Nők a tájban című
közös tárlatát is megnyitják.
A vándorkiállítás, amelynek
ősbemutatója Rimaszombatban,
a Gömöri Fotóklub Galériájában
volt, Balogfala, Fülek és Várgede
érintésével érkezik Nagybalogra.
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A Rimatex idén sem talált legyőzőre

Nem úgy indult az idei évfolyam a feledi teremlabdarúgó
bajnokságon Rimatex számára,
hogy ismét tornagyőzelem lesz
a vége, ugyanis az első fordulóban a tavalyi második Zigo
csapatától sima 7:2 arányú
vereséget szenvedtek. De ezt
követően már nem vesztettek
pontot, s bár az első hely csak a
záróforduló utolsó mérkőzésén
dőlt el, a Rimatex egymás után
harmadszor emelhette magasba
a kupát.

Az utolsó fordulóban a még az
első helyért versenyben lévő GasKo csapata álmatag kezdés után
felőrölte a Borussia ellenállását,
s így az utolsó mérkőzésig várni
kellett, vajon a Rimatex le tudja-e győzni a Tophouse csapatát.
Bár 1:1-ig tartották magukat a
végül negyedik helyen végzett, a
tornán először szereplő Tophouse
játékosai, a sokkal nagyobb erőt
képviselő, teremfocira szakosodott Rimatex gyorsan dűlőre vitte
a dolgot, s 9:3 arányban legyőzte
a lelkes, de a végére teljesen elfáradt Tophouse csapatát. Az első
hely valójában a 7. fordulóban
dőlt el, amikor a Rimatex nagy
csatában 2:1 arányban legyőzte
a GasKo csapatát, de a Zigotól
elszenvedett veresége miatt az
utolsó pillanatig izgulhatott.
„Az idei torna sokkal nehezebben
indult, mint az előző esztendők-

Hanyus 4, Illés R. 2, Balog T.–
Farkaš 2, Gombala; Rimatex–
Tophouse 9:3 (6:2), g: Uhrin 3,
Trizna 3, Šťavina 2, Slovák–Albert 2, Szabó
A bajnokság végeredménye:
A gólkirályi címet a 40 gólig jutó

ben, sokáig azon is gondolkoztunk, hogy útjára indítjuk-e”
– árulta el a főszervező Singlár
Csaba, aki viszont örömmel nyugtázta, hogy a „szerencsés” sorsolásnak köszönhetően az utolsó
mérkőzésig izgalmas maradt a
torna. A régió legtöbb játékosának
ez az egyedüli lehetősége a nívós
felkészülésre, ezért szinte mindenki itt volt, aki számít, még
Losoncról is jöttek játékosok. De
több olyan településről is érkeztek
csapatok (Egyházasbást, Almágy,
Balogfala, Várgede), ahol évek
óta nincs bajnokságban szereplő
profi csapat. Az idén először a
torna történetében nő is pályára
lépett a balogfalai Kovács Enikő
személyében, míg a legfiatalabb a
Casablanca színeiben játszó, még
csak 14 éves Stanislav Gembický
és a balogfalai Danyi Roman volt,

de Casablancában játszott a már
jóval 50 felett járó Šťavina László.
Az idén sem marad el a már
szintén hagyományos Július Nôta
emléktorna, amelyre február
20-án kerül sor, míg egy héttel
később ifjúsági tornát rendeznek.
A 11., záróforduló (január 23.)
eredményei:
Casablanca–Almágy 2:2 (1:1),
g.: Nagy, Pintér–Vass, Kovács R.;
Balogfala–AS Koma 6:18 (1:9),
g.: Danyi R. 3, Kovács Enikő
2, Matovics–Pál D. 8, Gáspár
4, Mede 3, Genszky 2, Básti;
GasKo–Borussia 5:1 (1:0), g.:
Kókai 3, Szabó 2–Barta D.; Draci–
Tacabroteam 8:4 (3:2), g.: Goceliak 3, Matheidesz 2, Sarvaš 2,
Orosz–Raisz 2, Fazekaš, Fízeľ;
Várgede–Zigo 7:3 (4:2), g.:

Farkaš Milan (Zigo) szerezte
meg, a 31 gólos Pál Dávid (AS
Koma), a 28 gólos Szabó Tamás
(Tophouse), a 27 gólos Uhrin
Roman (Rimatex) és a 23 gólos
Laššák Dušan (Draci)		
előtt. A legjobb kapusnak a legkevesebb gólt kapó Michálek Michalt (GasKo) választották.
A Rimatex összeállítása:
Koreň Rasťo, Drak Marek, Slovák
Jozef, Vargic Matej, Juhaniak
Martin, Trizna Csaba, Námešný
Július, Šťavina Ladislav, Uhrin
Roman, Halaj Ján, Juhász Róbert,
Baldovský Milan, Zibrin Ferenc,
Dragijský Michal, Rusnák Rudolf.

jdj, fotó: gecse

90 éves lett volna Szapáry Zoltán

A múlt század negyvenes
éveinek elején a legnagyobb
magyar tehetségek között tartották számon. A háború utolsó
napjaiban mégis hazatért, s hiába jöttek a jobbnál jobb ajánlatok, itthon maradt. Kereskedőnek tanult ki, s egész életében a szakmájában maradt. De
nem lett hűtlen a focihoz sem, a
rimaszombati csapat legendás
csatára lett. Szapáry Zoltán, aki
február másodikán ünnepelte
volna a 90. születésnapját, 87
éves korában, 2013 április 16án hunyt el.
Volt olyan idény, amelyben 63
gólt lőtt. Az eperjesiek 100 ezer

koronát is hajlandóak lettek volna
kifizetni érte, de a rimaszombati
vezetés nem akarta elengedni. Így
járt a pozsonyi ČH-val és a prágai
Spartával is. Amikor 39 évesen
végleg szögre akasztotta a cipőjét,
edzőként dolgozott tovább. Főleg
az ifjúsági csapatnál tevékenykedett, de megszervezte az öregfiúk csapatát is. Amíg egészsége
engedte, Zoli bácsi a rimaszombatiak minden hazai mérkőzésére
kilátogatott. Soha nem bánta
meg, hogy az ajánlatok ellenére
Rimaszombatban maradt? – kérdeztem tőle többször is. „Nagyon
szeretem ezt a várost, idekötött a
szakmám, a család, a focicsapat,
szóval minden” – jött ugyanaz a
határozott, nagyon szerény válasz
minden egyes alkalomkor.
Tősgyökeres tamásfalai volt,
itt végezte az alapiskolát, de a
polgáriba már a városba járt.
Akkoriban több focicsapat is
működött a városban, külön csapata volt a szlovákoknak (Slovan), a zsidóknak (Repos), a

munkásoknak (REME), de volt
csapat Tamásfalán is, s ő is itt
ismerkedett meg a sportág alapjaival. Édesapja kőműves volt,
anyja háztartásbeli, míg az öt
évvel idősebb bátyja szintén
remek futballista volt, de a háború
áldozatául esett. Szapáry Zoltán
tehetségére gyorsan felfigyeltek,
s Kisfaludy Lajossal együtt
meghívták a vajdasági Topolyán tartott edzőtáborozásra is.
A negyvenes évek elején
meghívót kapott az Újpesti Izzóba is, amelynek sztárjai közé tartozott a stadion későbbi névadója,
Szusza Ferenc is.
De hiába jöttek a jobbnál jobb
ajánlatok, Szapáry nem hagyta el a szülővárosát, itt tanult ki
kereskedőnek Daraboséknál, s
itt szorgoskodott a háború után
a helyi fociklub újraélesztésénél
is. Többek között Bárczi Sándor,
Gecse József, Vincze Pál és Kerekes István álltak ott az ismételt
indulásnál, s az ötvenes-hatvanas
években a csapat a kerületi baj-

nokságig jutott, de két évig II.
ligát is játszottak. A csapat nagy
többsége rimaszombati volt, a
Kassáról érkezett Alexander Štefan is itt talált magának családot.
Akkoriban még 2-3 ezer ember is
eljárt egy-egy bajnokira, sőt előfordult, hogy egy-egy idegenbeli
mérkőzésre két autóbusznyi drukker kísérte el a csapatot.
Szapáry Zoltán kétlábas futballista volt, s akadt olyan idény,
hogy 63 gólt rúgott. Pozsonyból
és Eperjesről is érdeklődtek utána, de Zoli bácsi mindig visszatáncolt, s rimaszombati futballistaként akasztotta szögre a cipőjét
39 évesen. Később edzőként dolgozott tovább, az ifjúsági csapatokat edzette, de megszervezte az
öregfiúk csapatát is.
Ahogy Szántó István írta róla, „ő
volt Rimaszombat par excellence
futballistája, aki egész életét a
város futballjának szentelte”,
s aki, amíg csak egészsége engedte, minden mérkőzésen kint
szurkolt kedvenc csapatának.
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