Az elmúlt napok
margójára

Irodát nyitott a Magyar
Nemzeti Kereskedőház

Egy éve alakult meg Budapesten a Magyar Nemzeti Kereskedőház, amely 22
iroda létrehozásával Kereskedelemfejlesztési Hálózatot hozott létre a Magyarországgal szomszédos országokban, valamint
Lengyelországban. A hét szlovákiai iroda egyikét január 15-én nyitották meg
Rimaszombatban.
Kassa, Dunaszerdahely, Királyhelmec és
Érsekújvár után, Párkány és Ipolyság előtt
szakmai konferencia keretében, Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi nagykövet jelenlétében nyitották meg a rimaszombati irodát,
amely a Magyar Közösségi Házban (Daxner
u. 35-37.) kap helyet, s ahol Hanyus Erik irodavezető már várja a régió vállalkozóit. Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet a megnyitón
hangsúlyozta, az elsődleges cél a határok
spiritualizálása a magyarországi és a szlovákiai kis- és középvállalkozások számára, a
régió üzleti vállalkozásainak feltérképezése,
a helyi kereskedőhálózat kiépítése, s azok
segítségével az ottani vállalkozások magyarországi terjeszkedésének támogatása.
Szabó József, a budapesti Külgazdasági és
Külügyminisztérium Közép-Európai Főosztályának vezetője hangsúlyozta köszöntőjében, nem véletlen a minisztérium nevének a

megváltoztatása, ugyanis kiemelten fontosnak
tartják a gazdasági kapcsolatok fejlesztését,
s ezen belül is a határmenti régiók gazdasági
kapcsolatainak a felélénkítését. Jelenleg 33
közúti kapcsolat van a két ország között, de
az elkövetkező esztendőkben számos új átjárót terveznek. Szabó kiemelte, hogy 2016
a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve, s
számos pályázati lehetőség vár a felvidéki
fiatal vállalkozókra is, amelyet érdemes lesz
kihasználni. Skapinyecz Péter, a hálózat igazgatója gyakorlati útmutatókkal is szolgált, s
tőle megtudhattuk, hogy első lépésként elég, ha
a magyarországi lehetőségek iránt érdeklődő
cég regisztrálja magát az irodában, s ezzel
elkezdődhet az együttműködés, valamint a
partnercégek és egyéb együttműködési formák
keresése. A gazdasági fórum keretén belül a
régió múltjáról, ahogy jövőbeni lehetőségeiről
szólt Šimko József rimaszombati polgármester, Csúsz Péter losonci megyei képviselő,
Tordai Péter, a Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, valamint Tamás Barnabás, Putnok polgármestere, aki a Sajó-Rima
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást mutatta be, amelynek négy város; Putnok mellett, Ózd, Tornalja és Rimaszombat a
tagja.
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Az elmúlt napok a
parlamenti választások
előkészítésének a jegyében
teltek,
amelyek
nem kis terhet rónak
a Városházára. Létrejöttek a körzeti választási bizottságok, városunkban szám szerint 27, amelybe 21
politikai párt 417 tagot és póttagot jelölt.
S mivel a választási bizottságok tagjait az
államkasszából fizetik, talán nem meglepő,
hogy az érdeklődés is jelentős volt.
Nem kétséges, a Városi Futballklub két
jelentős erősítést könyvelhetett el az
elmúlt napokban, de ezúttal még nem a
játékosállomány erősödött meg, hanem
a klub vezetésébe érkeztek új emberek.
Miroslav Bitala városi képviselő vette át az
ügyvezetői teendőket, míg a csapat új edzője
egy városunkban korábban már dolgozó, s
annak idején jó benyomást keltő szakember,
Vladimír Goffa lett. Változások várhatók
a felügyelő-bizottságban is, s talán az új
szakemberek meghozzák az eredményeket
is, s a fociszurkolók is visszapártolnak majd
a mérkőzésekre, hogy kedvenc csapatukat
buzdítsák.
A farsangi időszak kellős közepén vagyunk, s
bár az elmúlt években a gazdasági helyzetnek
is „köszönhetően” jelentősen csökkent a
mulatságok száma, azért nem maradunk
bálok nélkül, hisz a Csemadok mellett a
vadászok, a diákok és a Matica slovenská
helyi szervezete is megtartja hagyományos
farsangi bálját, amely legalább egy estére
némi kikapcsolódást nyújt, feledtetve a
mindennapok nyűgeit.
Hiába régi a mondás, mégiscsak igaz, a
kenyér mellé egy kis szórakozás is kell az
életünkbe.

Pert vesztett a várossal szemben az Agrowell

Még a szeptemberi ülésén döntött a Városi Képviselő-testület
a tamásfalai kataszterben található mezőgazdasági földterület új
bérlőjéről. A területre négyen jelentkeztek, s a testület a legjobb
árajánlatot benyújtó Bakov társaságnak ítélte oda a földterületet
a 2015. november 01-től 2020. október 31-ig terjedő időszakra.
A győztes évi 117 274 eurót fizet bérleti díjként a városnak.
A döntést bíróságon támadta meg a földeket eddig művelő, de a
pályázaton alacsonyabb árat ajánló vesztes fél, az Agrowell Kft.

A rimaszombati Járásbíróság előzetesen figyelmeztette a várost, hogy
az a végső döntésig nem rendelkezhet a földterülettel, de miután az
fellebbezett a döntés ellen, a Kerületi Bíróság a Járásbíróság döntését
egyhangúlag elutasította. A döntés végleges, további fellebbezésre már
nincs lehetőség. A város egyúttal kártérítést is követel az Agrowell
Kft.-től, mivel az nem adta át időben a földterületet, s ezzel a városnak
szakértői vélemény szerint 34 757 eurós kárt okozott.
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„Mint polgármester, eleve optimista vagyok”
Év eleji beszélgetés Šimko József polgármesterrel

2014 novemberében második
alkalommal választották meg
Rimaszombat polgármesterévé
Šimko Józsefet, aki eddigi legnagyobb sikerének a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet beindítását tartja, de büszkén szól
az elmúlt években megvalósult
aszfaltozásokról, s nem titkolja
azt sem, hogy rendkívül elégedetlen a futballklub jelenlegi
helyzetével és a ZMOS tevékenységével.
Ha jól emlékszem, legutóbb
2011 tavaszán ültünk le
beszélgetni, amikor átvette a
stafétabotot Cifruš Istvántól.
Azóta eltelt öt év, s a második választási ciklusból is túl
vagyunk az első esztendőn. Mi
más is lehetne az első kérdésem,
hol tart jelenleg Rimaszombat
városa, mi változott az eltelt öt
esztendőben?
Két teljesen eltérő időszakról van
szó, az első időszakban a SMERSD képviselői voltak túlsúlyban,
és bizony sok mindenben nem
értettünk egyet. A destruktív
politikájuk viszont balul sült el,
s amíg én ismét megszereztem a
választók bizalmát, addig az akkori testületből alig páran maradtak hírmondónak. Eltelt egy év az
új választási ciklusból is, s úgy
látom, hogy egy fiatal, egészséges és a város érdekeit szem előtt
tartó testület jött létre, amellyel
közös hangot találtunk, s akik
támogatni tudják a város által
előterjesztett témák többségét.
Amikor először elnyertem a polgármesteri posztot, tudtam, hogy
nem várnak ránk könnyű évek, de
magam is meglepődtem, mennyi
csontváz hullt ki a szekrényből,
nem beszélve a több mint 6,5
millió eurós (196 millió korona) tartozásról. Ha akkor nem
vezetünk be radikális lépéseket,
akkor Rimaszombatot is elérte
volna más települések sorsa, s a
várost szigorított költségvetési
rend fenyegette volna, vagyis
bankok vették volna át a hatalmat. Ezt a hatalmas tartozást

öt év alatt sikerült 3,5 millióra
csökkenteni. Ráadásul a Slovenská sporiteľňával sikerült
megegyezni a kamatcsökkentésről, s az eddigi 3,4 százalékos
kamat helyett 2016 januárjától
már csak 0,67 százalékos kamatot kell fizetnünk, ami fantasztikus sikernek számít. Az
önkormányzat tíz év alatt 300
ezer eurót takarít meg a hitelek
újrafinanszírozásával. S azt az
összeget, amelyet eddig a hitelek
törlesztésére fordítottunk, most
ismét befektethetünk, s az idén
például további utcák aszfaltozására fogjuk fordítani.
Ha
konkrétan
értékeljük
a tavalyi esztendőt, akkor
az elsők között a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezetet kell
megemlítenünk, amely ismét
benépesült hazai és távolabbról
érkezett turistákkal.
Nem tudom, hogy emlékszik-e
még rá, de 20-25 évvel ezelőtt
zsúfolva volt a kurinci strand turistákkal, akik nemcsak az egész
országból, hanem külföldről is
jöttek. Aztán a kilencvenes években új beruházásokat, meleg
vizet ígértek, bele is „fektettek”
egy rakás pénzt, s Kurincot mégis
a gaz verte fel. Tavaly, annak ellenére, hogy a turistaidény elején
ki kellett cserélnünk a szivattyút,
amely 10 napot elvett a szezonból, mégis 53 ezer turista látogatott el Kurincra, s nem csupán a
városból és a környékről, hanem
igen sokan jöttek külföldről is.
Sikeresen bevált a kisvonat is,
amellyel a turistákat szállítottuk ingyenesen, de 2014-ben
elkészült a két új medence, amelyhez tavaly egy gyerekmedence
is csatlakozott számos izgalmas
játékkal és csúszdával. S a politikai helyzetre való tekintettel,
hisz az emberek a migránsválság
miatt félnek az utazástól, nem
csodálkoznék azon sem, ha az
idén a látogatók száma elérné a
70, de akár a 80 ezret is.
Sok kritika érte viszont a város
vezetését, mivel az elmúlt években nem jöttek új befektetők a
városba, s a kritikusok szerint
az európai uniós pályázatokat
sem használta ki kellőképpen
a város.
Az elmúlt években Szlovákiából

mintegy 320 ezer ember vándorolt el külföldre munkát
keresve.
Rimaszombat
lakosságának száma a legutóbbi
népszámláláskor még több mint
24 ezer fő volt, ma 23 ezer körül
mozoghat. S mennyien vannak,
akiknek még papíron itt van az
állandó lakhelyük, de már rég
külföldön keresik a boldogulásukat. Sajnos, ez nem egyedül
Rimaszombat problémája, hanem
országos jelenség, s Pozsonyon és
az északi régiókon kívül az egész
országot sújtja. De azt hiszem,
tisztában van ezzel a kormány és
a kormányzó párt, a SMER-SD
is. Ha Nyitrától keletre haladunk,
mintha atombombát dobtak volna
le. S ez nem kizárólag a jelenlegi
kormány számlájára írható, hisz
a rendszerváltás óta szinte mindegyik kormány a régiós egyenlőtlenségek megszüntetését ígérte, s
most látjuk a végeredményt.
A kormány az év végén elfogadott egy új törvényt, amelynek
kifejezett célja a hátrányos
helyzetű régiók megsegítése és
felzárkóztatásuk elősegítése.
Lám, már a kormány is ráébredt
arra, hogy válságos a helyzet, s
ezért is fogadta el ezt a 12 járást
érintő törvényt, de nagyon félek
attól, hogy ez nem csupán választási húzás-e csupán, s március
után minden marad a régiben.
Áttanulmányoztam a törvényt,
amelyben
például
adókedvezményeket ígérnek azoknak
a vállalkozóknak, akik legalább
100 ezer eurót fektetnek ebbe
a régióba. Szeretném én látni azt a vállalkozót, aki ilyen
bátor lenne. Sokkal merészebb
döntéseket vártam volna el a
kormánytól, mint történt annak
idején a kassai US Steel esetében, amelynek tíz évig biztosították az adómentességet, s ez
talán nálunk is elősegítette volna
a vállalkozásokat.
Decemberben a képviselőtestület elfogadta az alacsonyabb standardú szociális
lakások illetve a fiatal családoknak
épülő
bérlakások
felépítéséről
rendelkező
határozatot, s ha minden a tervek szerint alakul, már az idén
elkezdődik az építkezés. Menynyiben segítheti ez az emberek
itthon maradását?

Mielőtt még az előbb említett
törvényt elfogadták volna, a helyi testületben már megtörtént
a kezdeményezés a lakások
felépítésére. S ha valahol, akkor ebben az esetben a törvény
segíthet, ugyanis az alacsonyabb
standardú bérlakások esetében
a törvény 85, a fiatal családok
számára épülő bérlakások esetében 50 százalékos vissza nem
térítendő támogatást határozott
meg. A napokban írom alá a
szerződést a Gemerstavval, amely a 32 lakásos bérházat a Hostinský utcán felépíti majd, amelyben lesznek két-, s egyszobás,
valamint
garzonlakások
is.
Az érdeklődés nagy, de továbbra
is lehet jelentkezni a Városi Hivatalban. De aláírásra vár a szerződés egy losonci vállalkozóval
a 24 egységes, alacsonyabb standardú lakások kiépítéséről is, s
ha minden a tervek szerint halad,
mindkét építkezés még tavasszal
elkezdődik, s jövőre az épületeket át is adhatjuk.
Sok bírálat érte az elmúlt hetekben a város vezetését, hogy
a decemberi ülésen jelentős
mértékben
felemelték
a
szemétadót, s így 2016-ban az
elmúlt években megszokott
13 € helyett 17 eurót fizetnek
személyenként.
2012 előtt abnormális összegeket
fizettünk ki egy külföldi cégnek
a szemét elszállításáért. 2012 júliusában vettük át a kommunális
hulladék elszállítását, s a három
év alatt 1 millió 270 ezer eurót
takarítottunk meg. Amikor átvettem a város vezetését, 310
ezer euróval, valamint további
50 ezer € pótdíjjal tartoztunk a
Brantnernak, amit kifizettünk.
Addig egy lakos 20,31 eurót
fizetett, majd az akkori testület
13 eurós árat fogadott el. Ez az
összeg arra volt csak elég, hogy
magát a szemét elhordását be
tudjuk biztosítani, de már nem
jutott a géppark karbantartására,
új járművek, valamint 400 hulladékgyűjtő edény beszerzésére,
amelyre szükségünk van a további fejlesztésekhez. S ne feledjük
el azt sem, hogy Rimaszombat
mellett Nagybalogon, Osgyánban, sőt januártól Feleden és
Jánosiban is mi biztosítjuk be a
szemét eltakarítását.

Gömöri Hírlap
Az elmúlt években nagyon sok
energiát fordított a futballklub megmentésére, s a csapat az elmúlt pár esztendőben
viszony-lag jól szerepelt a bajnokságban. Most viszont az
utolsó helyen áll, s a napokban
edző- és ügyvezetőcserére is sor
került.
2014-ben 60 ezer eurót kapott a
felnőtt csapat, a hiányzó összeget szponzorpénzekből teremtettük elő. Nagyon sok kritikus
hang érkezett, hogy nem átlátható
a klub költekezése. Pedig egy
gól választott el bennünket csak
attól, hogy bekerüljünk a rájátszásba, a legjobb hat közé a
II. ligában. Hallgattam a kritizálókra, s visszahívtam Piszár
Józsefet a sportigazgatói posztról,
és Szántó István is lemondott az
ügyvezetői posztról. A felnőtt
csapat kapott további 40 ezer
eurót, s kineveztem Danyi Lászlót az ügyvezetői-sportigazgatói
posztra. S mi lett mindennek a végeredménye? A csapat az utolsó,
12. helyen áll, s mintegy 35 ezer
eurós adósságot halmozott fel.
Danyit visszahívtam mindkét
posztjáról, Miroslav Bitala városi képviselőt kértem fel a klub
ügyvezetőjének, a felnőtt csapat
új edzője pedig a zsolnai Vladimír Goffa lett, aki jó pár évvel
ezelőtt dolgozott már a klubnál.
Remélem, hogy sikerül legalább
annyi szponzorpénzt szerezni,
hogy a tavaszi idényt be tudjuk
tisztességesen fejezni.
S mi lesz ősszel?
Jó kérdés, fogalmam sincs. Tavaly egyes képviselők azzal
jöttek, hogy a járásban futballozó
tehetségeket kell összeszedni, s
velük kialakítani egy ütőképes
csapatot a légiósok helyett, de
be kell vallanunk őszintén, hogy
nincs annyi tehetséges játékos a
járásban, amely elég lenne egy II.
ligás csapat fenntartásához. Ha a
képviselők úgy döntenek, hogy
csak a IV. ligára futja, akkor fájó
szívvel, de el kell fogadnom. Ha
a jégkorongozóknak elég 8 ezer
€ egy évadra a második ligás
szerepléshez, akkor nem nagyon
értem, a focistáknak miért nem
elég 100 ezer se. S az ifjúsági
csapatok is kapnak további 40
ezret évente. S ennyit kap az öszszes többi rimaszombati sportág
is együttvéve. Ez szerintem egy
ilyen kis városban egyáltalán nem
kevés.
Sok olvasónk kérdezi, hogy mi
lesz a piaccal, amely évek óta
szinte egy állapotban vár a

további sorsára.
Ez már egy évtizedes probléma,
hisz az akkori testület 2006-ban
adta el 6 millió koronáért (200
ezer €), amelyet nyugodtan kijelenthetek, bűntény volt a város
lakossága ellen. A piac WC-jét
előtte pár évvel újították fel, s a
bérleti díjak évente mintegy 66
ezer eurós bevételt hoztak a Városi Közterület-fenntartó Vállalatnak. De fűt-fát ígértek akkoriban,
sőt életveszélyesnek titulálták a
vaskonstrukciót. S ez a vaskonstrukció a mai napig vígan szolgál
itt Rimaszombatban. Közönséges csalásról volt szó, s az akkor
ígért tizenegy emeletes épületnek egyelőre se híre, se hamva.
A jelenlegi helyzet egyre tarthatatlanabbnak tűnik, s gondolkoztunk
azon, hogy a piacot átköltöztetjük
a Mikszáth utcába, de ki tudja,
hogy megszoknák-e azt a helyet
a város központjába szokott kofák
és a vevők is.
Az év egyik legfontosabb feladatának a Tompa tér átrendezése ígérkezik. Egyes hírek
szerint a Petőfi szobor áthelyezése is szóba került.
Mint az olvasók is tudják, az idén
tavasszal befejeződik az egykori
poliklinika épületének a rekonstrukciója, amelybe a járásbíróság
költözik majd. Annak elnöke
jelezte már, hogy szeretnének pár
fától megszabadulni, amely rontja
a kilátást. S mivel Rimaszombat
egyik legszebb teréről van szó, el
kellett gondolkodnunk rajta, mi
is legyen vele. Az biztos, hogy
a mintegy tíz éve oda telepített
szökőkutat eltávolítjuk, mert
az nagyon rontja az összképet.
Sokan vannak, akik az eredeti
teret szeretnék látni ismét, s ez
nekem sincs ellenemre. A Tompa
szobor ismét az eredeti helyére
kerülne, nagyjából a szökőkút
helyére, s ideje lenne felújítani
az egykori Megyeháza épületét
is. A múlt héten írtam levelet a
belügyminiszternek, s kértem,
hogy írja meg az állásfoglalását,
mit is terveznek az épülettel,
amelyet a testület tavaly négy
másik épületért cserébe átadott
a belügyminisztériumnak. Eredetileg a minisztériumnak az
volt a célja, hogy egy épületbe
csoportosítja a városban található hivatalokat, hogy az ügyfeleknek ne kelljen az egész
várost végigkoslatniuk, amíg
az összes hivatalos papírjukat
elintézik. S ha az az épület is
felújításra kerül, akkor felmerül
a kérdés, hogy a teret is az eredeti állapotába kell visszaállítani.

Tárgyaltam építészekkel, de a
Csemadok vezetőivel is, s arra
az elhatározásra jutottunk, hogy
a Petőfi szobornak méltó helyet
kell találnunk. Több javaslat is
szóba került már, létrehozunk egy
szakmai bizottságot is, de várjuk a
rimaszombati polgárok javaslatait
is.
A tavalyi év egyik fontos eredménye volt a városi lapok
felújítása is, amely januártól
kéthetente jelenik meg, s minden rimaszombati háztartásba
ingyenesen eljut.
Tetszik, nem tetszik, kötelességünk informálni a város
lakóit a történésekről, a gazdasági helyzetről, a testület döntéseiről, a városvezetés terveiről.
S hiába van több internetes oldal is a városban, ezek sokszor
nem is tájékoztattak a városban
történtekről, lásd. például az
ősszel elkezdett aszfaltozást vagy
a kerékpárút átadását, amelyről mélyen hallgattak. Helyette
névtelen kommentárokban folyamatosan kritizálták és mocskolták
a város vezetését. Természetesen
a városi lapok nem a városvezetés
szócsöveként fognak működni, abban a kritikus hangoknak
is helyt adunk, s a képviselők
és a polgárok is megírhatják a
véleményüket.
Napokban volt a ZMOGAM
(Gömöri Városok és Falvak
Szövetsége) közgyűlése, amelyen megszavazták a tagdíj duplájára emelését. Rimaszombat
nem szavazta meg a döntést,
s nagyon kritikus a viszonya a
ZMOS-hoz (Szlovákiai Városok
és Falvak Szövetsége) is.
Ez így igaz, pár éve a ZMOS
Pozsonyban az Inchebán ünnepeltette magát mintegy 160 ezer
euróért. Nos, elképzelhetetlennek
és megengedhetetlennek tartom,
hogy az adófizetők pénzéből állami tisztségviselők zsúrokat
rendezzenek. A ZMOGAM most
úgy határozott, hogy felemeli a
tagdíjat az eddigi 10 centről/fő 20
centre. Ez Rimaszombat esetében
4 600 eurót jelentene. Ebből a
pénzből három játszóteret tudok
felépíteni a rimaszombati gyerekeknek, ugyanakkor eddig nem
vettem észre, hogy a ZMOGAM
bármivel is hozzájárult volna ennek a régiónak a fellendítéséhez.
Ön két éve ismét megyei
képviselő, ilyen minőségében mit
tudott elérni a város érdekében?
Köszönhetően
képviselőknek,

az
Rigó

MKP-s
Lász-
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lónak, Auxt Ferencnek és Juhász
Péternek is, tavaly kaptunk 100
ezer eurót az egykori Rimaszombat-Poltár vasútvonal mentén tervezett kerékpárút első szakaszának
kiépítésére. Ha minden igaz, s
január 29-én döntünk róla, az
idei költségvetésben is szerepel további 300 ezer €, amelyből a kerékpárút egészen a Poltári járás határáig kiépülne. De a
tervek között szerepel a kétsávos
úton egy további körforgalom
kiépítése is, amely Tamásfalát
kötné be a városi vérkeringésbe.
Rimaszombat már el is készítette
a
projektdokumentációt,
s
megyei segítséggel épül meg
maga a körforgalom. Tervezzük
Felsőpokorágyon egy kilátótorony megépítését is, de itt még
előbb a megfelelő telket kell biztosítani, amely jelenleg egyházi
tulajdonban van.
Alig másfél hónap múlva parlamenti választások lesznek
Szlovákiában. Beszélgetésünk
elején azt mondta, az eddigi
kormányok nem sokat tettek
ezért a régióért, ahogy a jelenlegi kormány se. Mégis mit vár
a választásoktól, s kik mellett
teszi le a voksát?
Ez a régió mintha nem lenne
fontos a jelenlegi hatalomnak
se, a kormánypártnak egy régiós
képviselője van a nyustyai polgármester személyében, akinek
sok hasznát se Rimaszombatban, se a régióban nem láttuk.
Reményre ad okot, hogy a Magyar Közösség Pártja listáján
ketten is az első tízben szerepelnek, s ha a párt bekerül a parlamentbe, akkor Rimaszombatnak
is méltó képviselete lesz a szlovák törvényhozásban. Nagyon
szurkolok nekik, s a magam
részéről maximálisan támogatom
őket céljaik elérésében.
Hadd kérdezzem meg a beszélgetés végén, a már elmondottak
mellett mit vár még a 2016-os
esztendőtől?
Mint polgármester eleve optimista vagyok, s bízok a gazdasági eredmények javulásában,
s bár vannak kétségeim, mégis
hiszek abban, hogy a kormány
által elfogadott törvény elindítja ezt a régiót a fejlődés útján, s
nemcsak papíron, statisztikailag
csökken majd a munkanélküliség
27,51 százalékra, s azok a nagyon
szép reklámok, amelyek a régiót
népszerűsítik, nemcsak „mesebeliek” lesznek, hanem lesz némi
valóságalapjuk is.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

hu.rimavskasobota.sk
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A rimaszombati Városháza
elégedetlen a Tompa Mihály tér
jelenlegi külalakjával, s mivel
az idén elkészül a járásbíróság
leendő épülete (az egykori poliklinika), úgy döntött, hogy
a parkot is felújítja, hogy az
visszanyerje egykori pompáját.
A poliklinika épülete február
végéig elkészül, s a tavasz folyamán az épületbe beköltözik a
Járásbíróság. A felújított épület
az egyik fénypontja lesz a Tompa
térnek, s ez arra kötelezi a várost,
hogy magát a teret is eredeti
pompájában állítsa vissza.
Mint köztudott, a tér másik emblematikus épülete az egykori
Megyeháza épülete, amelyet tavaly a város négy másik épületért

Átalakul a Tompa tér

cserébe átadott a belügyminisztériumnak. Igaz, azóta nem sok
minden történt, a tárgyalások
megfeneklettek, így Šimko József
polgármester a napokban levélben fordult a belügyminiszterhez,

méltó otthonra. Amennyiben nem
történik érdemi változás, a város
kész az épület homlokzatát teljes
egészében felújítani, ezzel is
hozzájárulva a Tompa tér arculatának a megváltoztatásához.

amelyben kéri, hogy a tárca
foglaljon végre állást a csere
ügyében, mivel az eredeti megállapodásban szerepelt az épület
felújítása is, amelyben a rekonstrukció után a városban jelenleg
szétszórt közhivatalok találnának

A Járásbíróság elnöke már
kérvényezte az épület előtt álló
öreg fáknak a kivágását, s a város
még a tavasz folyamán eltávolítja a tér közepén álló szökőkutat,
amelynek a helyére Tompa Mihály
szobra kerül, amely eredetileg is

itt állt. Kérdés ezek után, hogy mi
legyen Petőfi Sándor szobrával,
amely 2005-ben kerül a térre.
„Egyeztettünk
építészekkel,
magyar és szlovák társadalmi
szervezetekkel, így a Csemadok
vezetésével is, s úgy gondoljuk,
hogy a Petőfi szobornak új, de
méltó helyet kell találnunk” –
mondta érdeklődésünkre Šimko
József, aki szerint már több eshetőség is felmerült, de várják a
polgárok véleményét, javaslatait
is. Az elkövetkező hetekben
összeáll egy szakmai bizottság is,
amely a közvélemény javaslatait
is figyelembe véve dönt majd a
Petőfi szobor új helyéről, s a Tompa tér végleges külalakjáról.
jdj

Köszönjük a közönségnek!

Találós
kérdése:
tizenegy
rimaszombati magyar rendezvény 2015-ben, mi az?
A Rimaszombati Kávéház.

Magunk sem gondoltuk volna,
hogy mennyi mindent lehet elérni
három tényezőből: nulla centből,
a jóakaratból és a kreativitásból.
Főleg nem egy évtizedek óta
kimagasló munkanélküliséggel
és elvándorlással bíró, anyagi
forrásokban szűkölködő és demotivált városban, közösségben.
Amelyet nagyon szeretünk és
tenni akarunk érte, akár idehaza,
akár külföldön lakunk. Huszonhat évvel a rendszerváltás után
egy olyan világban élünk, amelyben meg kell értenünk és fel kell
találnunk önmagunkat. Eközben
pedig inspirációt és tapasztalatot
merítünk a múltunkból. Kevés
társadalmi hagyománya van a szlovákiai magyarságnak, ám ezek
közül az egyik a helyi diskurzusokat elősegítő közösségi beszélgető estek.
Ahogy 1989 előtt a Tompa Mihály
Klub vállalta e feladatot, majd az
elfakulása után a PLIKK (Pósa
Lajos Irodalmi és Közművelődési

Kávéház), most az ismét Tompa
Mihály Klub révén valósulnak
meg e rendezvények. Új köntösben, új módszerekkel, új arcokkal, aktuális témákban, de folytatva a hagyományokat. 2015-ben
közismert vagy épp feltörekvő
személyiségek, az idősebb vagy
a fiatalabb generáció tagjai,
írók, költők, előadók, zenészek,
világjárók, tanárok, újságírók,
városi képviselők, polgármesterjelöltek és projektmenedzserek
voltak a vendégeink. Különleges történeteket, eseményeket és
karriereket mutattunk be. Ezek
többsége a rohanó világunkban
sokszor a szemünk előtt hever,
ám ritkán vesszük észre azokat,
hova tovább a bennük rejlő le-

hetőségeket és inspirációkat. Holott mindez a javunkra válna, akár
most, akár a jövőben.
Sokan kérdezték már: honnan
tudjuk, hogy mire kíváncsiak a
rimaszombatiak? Nincs mindent
tudó varázsgömbünk, viszont
vannak megérzéseink, sejtéseink
és felismerjük a közbeszédben
vibráló témákat. Ám ezeken túl a
rimaszombati magyar iskolákba
is ellátogattunk, hogy tapasztalatokat és új szemléleteket gyűjtsünk a fiatalabb generáció igényeiről is. Legyenek azok helyi
vagy általános jellegűek, közéleti, kulturális és művészeti témák.
Nem riadunk vissza a kényes és
érzékeny tereptől sem, hiszen a
Rimaszombati Kávéház alapvető

célja a lokális magyar vitakultúra
előmozdítása és az ismeretterjesztés. Hogy mindez harminc, ötven vagy majd kilencven fős,
teltházas közönséget érdekel,
az a szervezők számára a lehető
legnagyobb elismerés. Ugyanis
minden rendezvényen többségében más és más az érdeklődők
összetétele, de örömmel konstatálható
a
„keménymag”
rendszeres jelenléte is.
Kimondhatatlanul
hálásak
vagyunk az eseményeinket befogadó Három Rózsa Kávéház tulajdonosainak, Vaskői Károlynak
és Zsoltnak, médiapartnereinknek
és mindenkinek, aki 2015-ben is
bármilyen módon hozzájárult a
Rimaszombati Kávéház estjeinek
megszervezéséhez.
Ugyanakkor mindezt továbbra is politikailag függetlenül és önkéntesen
tesszük, ráadásul a Tompa Mihály
Klub tagsága minden érdeklődő
számára nyitott, aki támogatni
és segíteni szeretné e rendezvények megvalósítását. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk
2016-ban is a rendezvényeinkre!
Hangácsi István,
a Tompa Mihály Klub elnöke

Újabb siker Balassagyarmaton

Január 15-én nagy hóra
ébredtünk Rimaszombatban.
Ez csak azért említésre méltó,
mert reggel útra keltünk, hogy
immár huszonötödször részt
vegyünk a Mikszáth Kálmán
Gimnázium Szakközépiskola és
Szakiskola rendezte nemzetközi
szavalóversenyen, mely már
huszonhat éves múltra tekint
vissza.
Idén Oláh Lídia I.C és Kozlok
Anna II.C osztályos tanulók

képviselték iskolánkat a rangos
eseményen. Ezúttal hét város
tíz iskolájából 25 versenyző

mérettette meg magát. Balassagyarmat,
Budapest,
Pécs,
Kisvárda, Zilah, Hidaskürt és
Rimaszombat tíz iskolájából
huszonöt versenyző mutatott be
két-két produkciót a hozzáértő
zsűri előtt, amelynek elnöke Kiss
László, a Magyar Versmondók
Egyesületének elnöke volt.
Oláh Lídia Babits Mihály Esti
kérdés, illetve Reményik Sándor Eredj, ha tudsz című versét
adta elő, míg Kozlok Anna Varró

Dániel Tanács a televíziózással
kapcsolatban című versét, illetve
Janikovszky Éva Egy kamasz vallomásai című prózáját mutatta be.
Mindketten nagyszerűen szerepeltek, s mint felkészítő tanáruk,
el voltam ragadtatva. A zsűri Oláh
Lídia előadását a 2. helyre találta méltónak. Szívből gratulálunk
a lányoknak, nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
Kovács Ildikó,
Kereskedelmi Akadémia (Rimaszombat)

Gömöri Hírlap

Évzárót tartott a Via Nova ICS

Tagadhatatlan, a Via Nova
ICS a kétezres évek egyik
legnagyobb szlovákiai magyar sikertörténete, a Magyar Közösség Pártja (MKP)
ifjúsági szervezeteként indult
szerveződés főleg Gömörben
volt képes közösséggé formálódni, s az idei évzárón 15 percben
csak egy-egy fotóval tudták a
legfontosabb eseményeket megjeleníteni.
„Jó kis csapat kovácsolódott
össze” – foglalta össze a rimaszombati alapszervezet munkáját Végh Barbara, de ez
teljes mértékben igaz
az egész régióra, hisz a
közösségépítés
jegyében 15 új alapszervezet
is alapult, s a már eddig is kitűnően működő
Rimaszombati
járás
mellett
jelentősen
megerősödött a Nagyrőcei, a Losonci és a
Rozsnyói járás is.
Az év a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság harmadik évfolyamával
indult, s az országos döntőbe
három csapat, a rimaszombati, a
magyarhegymegi és az egyházasbásti is eljutott. A batyiak végül

a negyedik helyen végeztek.
A nyár legfontosabb eseménye
a rimaszombati szabadtéri színpadon megrendezett AugusztusFeszt és SzeptemberFeszt voltak, előbbi a Hooligans, utóbbi a
Republic jegyében. Nagy sikert
arattak a Rimaszombatban, majd
Füleken elindított „magyarbulik”,
a kvízek, a kétnyelvűségi akciók,
a tajti családépítő nap, az augusztus huszadikai tűzijáték, s a
különböző főzőversenyeken való
részvételek is.

A tervekről szólva Cziprusz
Zoltán kiemelte, szeretnék továbbvinni és -fejleszteni az idei sikeres
rendezvényeket, de jövőre egy
különleges feladat is vár a Via
Novára, a március 5-én esedékes
parlamenti választások, ugyanis

az MKP listáján a Via Nova ICS
képviseletében Cziprusz a 10. helyen szerepel. „Ez a jelölés nem
rólam szól, hanem Gömörről,
erről a sokkal jobb sorsra érdemes régióról” – hangsúlyozta
Cziprusz, s mint hozzátette, legfontosabb feladatának tartja, hogy
a fiatalok szülőföldjükön maradjanak.
Az évzárót megtisztelte jelenlétével Šimko József, Rimaszombat polgármestere is, aki kétnyelvű
beszédében kiemelte, hogy remek
kapcsolat alakult ki közte
és az új képviselő-testület,
s így nagyon sok közös
tervet sikerült eddig is
megvalósítani. Az idén is
átadták a szervezet díjait,
így az Év alapszervezete
díját a tajtiak és az ajnácskőiek kapták, míg az Év
ICS-se Végh Barbara
és Kisantal Barbara lett.
A már elmaradhatatlan ünnepi, hetes számú torta megszegése és elfogyasztása után a résztvevők átvonultak az Incognitóba,
ahol hajnali két óráig már kötetlenebb formában folytatódott
a 2015-ös év értékelése.
jdj, fotó: gecse

Gazdag évet zártak a komolyzene kedvelői

35. évfolyamát zárta december
15-én a Zenei Ősz című komolyzenei rendezvénysorozat
Rimaszombatban, s az év folyamán a hazai tehetségek mellett számos neves szlovák és
magyar művész lépett fel, de
a sorozaton kívül nagy sikerű
koncertet adott Richard Rikkon zongoraművész is.

zenész vagy együttes mellett a
hazai tehetségek is lehetőséget
kapjanak a bemutatkozásra, s arra
is ügyelünk, hogy a műfajok és a
hangszerfajták is változatosak legyenek” – mondja érdeklődésünkre Čarnoky Éva, a programsorozat
lelke, mozgatórúgója, aki Zsélyi
Katalinnal közösen szervezi a
koncerteket. Mivel Čarnoky Éva

A Zenei Tavasz és Zenei Ősz
elnevezésű programsorozatot a
Városi Művelődési Központ mellett működő Zenebarátok Köre
szervezi, s az eltelt évtizedek alatt
nagyon sok emberrel sikerült a
komolyzenét megkedveltetniük.
„Az évadot mindig úgy állítjuk össze, hogy egy-egy neves

a helyi Művészeti Alapiskola igazgató-helyettese (tavaly nem
mellesleg Városdíjjal is elismerték az odaadó munkáját), s a
rimaszombati zenei rendezvények
állandó zongorakísérője, nagyon
jól ismeri a helyi tehetségeket, így
ügyel arra, hogy a helyi tehetségek
is koncertpódiumot kapjanak.

A hangversenyek többségére a
Városi Művelődési Központban
kerül sor, de egy-egy alkalommal
a Városi Galéria és a katolikus
templom is otthont biztosított a
hangulatos rendezvényeknek.
Tavasszal nagy sikert aratott
Vladimír Šranko és Ivana Chrapková zongoraművészek koncertje, de vendégül látták Farkas
Imre hegedűművészt, ahogy a
Fiatalok Fórumában a Művészeti Alapiskola ma már az ország
különböző felsőfokú zenei intézményeiben tanuló diákjai adtak számot tehetségükről, így
Botos Béla Bumbi, Juliana Čarnoká, Adriana Šajgalová, Pataky
Alexandra és Reichel Éva-Mária,
majd ősszel Michal Antal és
Korcsog Ádám is bemutatkozott,
akik Karol Samuelčíkkel adtak
közös koncertet. 2015-ben ellátogatott Rimaszombatba a Moyzes vonósnégyes, míg a katolikus
templomban hallhatták a batyiak
a Collegium Wartburg kvintettet,
s az adventi időszakban ellátogatott városunkba a budapesti
Ad Libitum is. A 2015-ös évet
különleges zenei csemege zárta,
Baruch Myers pozsonyi rabbi és
társai előadásában chasid énekek
szólaltak meg.
jdj, fotó: gecse
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90 éve halt meg
Blaha Lujza
90 esztendeje,
vagyis 1926.
január 18-án
halt meg Blaha Lujza, a
„nemzet csalogánya”, aki
1850. szeptember nyolcadikán Reindl Ludovika néven született Rimaszombatban.
Apja, egy huszártisztből lett vándorszínész 1856-ban a színpadon
halt meg, szintén színésznő anyja
ezután egy díszletfestőhöz ment
feleségül. A gyermek hétévesen
még nem járt iskolába, de apróbb
szerepekben már színpadra lépett
Várai Lujza, majd gyámapja után
Kölesi Lujza néven. Hamar felfedezték gyönyörű, tiszta hangját,
s még tizennégy éves sem volt,
amikor a budai Népszínházhoz
szerződtették, s még ugyanebben
az évben lett a szabadkai társulat tagja, itt találkozott a cseh
származású Jan Blaha karmesterrel, aki taníttatta és pályáját
egyengette. 1865-ben összeházasodtak, s jóllehet Blaha négy év
múlva meghalt, özvegye élete
végéig viselte a nevét.
Blaha Lujza 1866-ban Debrecenbe szerződött, itt vált országos
hírű primadonnává. Szigligeti
Ede 1871-ben szerződtette a pesti
Nemzeti Színházhoz, s 1875-ben
lett az újonnan alapított Népszínház tagja, melyet ő tett a német
színház diadalmas vetélytársává,
itt lett Blaha Lujza a „nemzet
csalogánya”. A nemzet első társulatának tagjaként ünnepelte
1908-ban színpadra lépésének
fél évszázados jubileumát Csiky
Gergely Nagymama című vígjátékának címszerepében. 1910ben végérvényesen visszavonult a
színpadtól.
Budapesten 1920-ban, tehát még
életében róla nevezték el a főváros
egyik legforgalmasabb terét a
Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződésében, ahol legnagyobb
sikereinek színhelye, a Népszínház állt. Az elmúlt években többen is megidézték az alakját, így
Pécsi Ildikó és Csomor Csilla is,
akinek előadásában a budapesti
Bethlen Téri Színházban megelevenedik 76 év minden sikere,
bánata és mellesleg 12 dal is abból
a sok tucatból, amelyet akkortájt
vele együtt énekelt egy egész
ország. Csak remélni tudjuk, hogy
Csomor Csillával, s általa Blaha
Lujzával Rimaszombatban is mihamarabb találkozunk majd.

hu.rimavskasobota.sk
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110 esküvő és 1 126
újszülött 2015-ben

Január elsején délelőtt fél tíz
után öt perccel látta meg a
napvilágot az első újszülött a
rimaszombati kórházban, aki
a Sofia nevet kapta. Tavaly
1 126 újszülöttnek örülhettünk
a járásban, s 613 lakos már nem
élhette meg a 2016-os évet.
110 esküvő köttetett a tavalyi esztendőben Rimaszombatban, ennek többsége, 70,
polgári
házasságkötés
volt.
Az egybekelendő párok nagyobb
része a rimaszombati Városháza esketőtermében mondta ki
a boldogító igent, de tartottak
esküvőt az Aranybikában, ahogy a Lamata étteremben is.
A legtöbb esküvőre szeptemberben, júliusban és augusztusban
került sor, míg a legkevesebb
pár a téli hónapokban, januárban
és februárban kelt egybe. Šimko
József polgármester mellett Samuel Urban, Eva Bornayová,
Auxt Ferenc, Anna Zsóriová,

Miroslav Bitala és Štefan Baláž
képviselők is adtak össze párokat.
Akadt házasulandó Romániából
és Magyarországról is, míg két
esetben kiskorú volt az egyik
házastárs.
A 110 esküvő mellett 65 válásra
is sor került, s 613 polgár végleg elbúcsúzott a földi léttől a
2015-ös évben. 1 126 újszülöttel,
köztük 584 fiúval és 542 lánnyal
lett gazdagabb a régió, köztük
hat alkalommal ikrek születtek.
A hagyományos nevek mellett
tavaly olyan egzotikus nevekkel
is találkozhattak az anyakönyvi
hivatalban, mint Migelito, Huan,
Ismael, Aurelio, Estefania, Edua
vagy Denis. A búcsúzó év utolsó
újszülöttje Rimaszombatban Szilveszter napján látta meg a
napvilágot, s a László nevet kapta,
míg a 2016-os év első újszülöttje
lány lett, egy nagyrőcei hölgy
első gyereke, akit Petrának
anyakönyveztek.
jdj

Egyik magyar ismerősöm, aki
az egyik kétnyelvű rimaszombati szakközépiskolába jár
szlovák osztályba, kért meg,
nézzem már meg a közelgő érettségi irodalmi tételeit.
Nagyon szereti az irodalmat,
de amit most kérnek tőlük, az
szerinte azért már némi túlzás,
s inkább elveszi a diák kedvét az
irodalomtól. Ezen nem lepődöm
már meg, de amit még találok
ezekben a tanításra teljesen
alkalmatlan tételekben, az még
nekem is sok(k).
Pár éve egy hosszabb fejtegetésben nem rejtettem véka alá a
véleményemet, hogy 25 éves
újságírói praxissal a hátam mögött
is megfeneklettem volna egyik-másik
érettségi
téma
hallatán. Talán nincs azon
semmi meglepő, hogy a magyar vagy a szlovák oktatási
rendszer fényévnyire van a kor
követelményeitől, s elfelejtik a
tankönyveket és érettségi tételeket
író múmiák, hogy a 21. században
élünk, ahol fölösleges lexikális
adathalmaz helyett már elég egy
kattintás, s minden információ a
birtokunkban van, ehelyett inkább
azt kellene megtanítani a gyerekekkel, hogy az irodalom (és
a mai középiskolákban teljesen
ismeretlen újabb műfajok, mint

a fotóművészet vagy a film) hogyan tudja őket eligazítani az
egyre
szövevényesebb
élet
bonyolult útvesztőiben, hisz a
művészet az, amely választ tud
adni sok-sok kérdésre, ugyanis
bármennyit is fejlődött a technika,
az emberi alaptulajdonságok mit
sem változtak. Vagyis annyiban
igen, hogy ma a közösségi létforma egyre inkább megkérdőjeleződik, ezért is van egyre nagyobb
szerepe a művészeteknek, amelyek nem mellesleg segíthetnek a kultúrák közeledésében is.
A napokban olvastam egy remek
interjút egy Magyarországról
érkezett hölggyel, aki ma
Pozsonyban él és a szlovák irodalmat fordítja magyarra. „Sajnos, a
szlovákok keveset tudnak rólunk,
és ez kölcsönös. Részletesen
megtanuljuk a nyugat-európai
országok történelmét és kultúráját, miközben a szomszédos népek
irodalmából egyetlen alapvető
művet sem tudunk megemlíteni.
Pedig az irodalom és a kultúra jó
közvetítő közeg” – mondja Garajszki Margit, aki még hozzáteszi, a
kultúrát sajnos alábecsülik, pedig
sokat segíthet, hogy egyáltalán
megismerjük a szlovák és a magyar álláspontot, és viszont…
Az érettségi tételek közül lelkesen
veszem elő a regionális irodalom-

Rimaszombati cég
a TOP 10-ben

eredményt ért el a rimaszombati Stavebniny Ádám cég,
amely a második helyen végzett.

A Hospodárske noviny szlovák
napilap évek óta kiértékeli az
országban működő gazdasági vállalkozások éves eredményeit, s négy kategóriában
osztja ki elismeréseit. Decemberben került sor a 2014-es
esztendő kiértékelésére, s az
egyik kategóriában remek

A lap négy kategóriába csoportosította a szlovákiai cégeket:
kereskedelmi társaságok 2-10
millió eurós forgalommal,
kereskedelmi társaságok 10-50
millió eurós forgalommal, termelő társaságok 2-10 milliós
forgalommal és termelő társaságok 10-50 milliós forgalommal. A cégeket az éves
bevételi mutatók alapján, s minden megyében külön kerülnek
kiértékelésre. Besztercebánya
megyében az első kategóriában
(kereskedelmi társaságok 2-10
millió eurós forgalommal) a
rimaszombati Stavebniny Ádám
Kft. a második helyet szerezte
meg.

Megjegyzem – Kivégzés az érettségin
ról szóló fejezetet, de nagyon
gyorsan meghűl bennem a vér, s
csak kapkodom a levegőt. Hadd
idézzem a bevezető szöveget:
„Rimaszombat több mint 700
éves
hagyományokkal
rendelkező település, amely egykoron Gömör-Kishont vármegyének
volt a központja, ma járási
székhely. A nemzeti kultúra fejlődésére negatív hatással volt az
egykori vármegyében a magyar
közigazgatás és az állandósuló
elmagyarosító törekvések. Ennek ellenére ismert írók éltek és
munkálkodtak itt.” Ezt követően
felsorol közel félszáz szlovák írót
és kevésbé írót, de mélyen hallgat mondjuk Mikszáthról, Petőfiről, Tompa Mihályról, akik, mit
mondjak, valamivel többet tettek
le nemcsak a magyar, de az egyetemes és a rimaszombati irodalom
asztalára is.
Fogalmam sincs, hogy ki írta ezt
a minősíthetetlen szemetet, de
felháborító, hogy 2016-ban ilyen
primitív megközelítéssel szolgálják a szlovák-magyar együttélést,
s ami még vérlázítóbb, hogy egy
kétnyelvű, magyar igazgató által
irányított iskolában gömöri kamaszok ezt tanulják szülővárosukról, s annak kulturális hagyományairól.
Nagyon sajnálom ifjú barátomat,

aki már most veszettül és egyre
reménytelenebbül magolja (hisz
az életben semmi szüksége sem
lesz rá), hol és mikor született
Svetoslav Hurban Vajanský, s
mikor írta a Száraz hajtás című
regényét (amely ma már magyarul is olvasható). De semmit
nem fog megtanulni-megtudni
arról, hogy Rimaszombat akár a
békés magyar-szlovák együttélés
tanítandó mintája is lehet(ne).
Juhász Dósa János

Hirdetés:

GH-016

Soros hirdetés:

Eladó ovális konyhaasztal
(króm-tölgy), 4 szék (krómbőrözött), Shagy szőnyeg
(narancs-bordó), 2 bárszék,
képek. Ár megegyezés szerint. tel.: 0904 235 078.
GH-009

Gömöri Hírlap
Varga Anikó, Kerekes Vica
és Saul fia az Orbisban

Az Orbisban több olyan film is
vetítésre kerül az elkövetkező
napokban-hetekben, amelynek
magyar vonatkozása is van.
Ma 18.00 órától az Eva Nová
című cseh-szlovák filmet vetítik Emília Vášáryovával a
címszerepben, de találkozhatunk
Marko Škrop filmjében a gömöri
származású Varga Anikóval is.
A film egy valaha neves, de mára
lecsúszott, alkoholista színésznő,
Eva Nová tragikus története, aki

szeretne visszatérni az „életbe”...
Január 28 és 31. között a Musical, vagyis utak a boldogsághoz
című cseh musical, amelynek
színinövendék hősei egy klasszikus cseh musical, a Starci na
chmelu felújítására készülnek.
A film főszerepében a „füleki vörös
démont”, Kerekes Vicát láthatjuk.
Az Orbis egyik februári
szenzációja lesz a 21-én és 22-én
Nemes Jeles László Oscar-díjra
jelölt alkotása, a Saul fia.
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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. Élő zenei kíséretet
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 €).

VII. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar
Népmesemondó Verseny – felhívás

Február 04: Ismét Never Give Up
Show Rimaszombatban

Különleges
produkció,
egy
különleges társulattal. Avagy egy
zenés-táncos színházi műsor,
amely forgatókönyvét sérült és

nem sérült előadók közösen írták.
Február negyedikén, csütörtökön,
18.00 órától a Városi Művelődési
Központban ismét Never Give Up
Show várja a rimaszombatiakat.
A műsor 2015 őszén nagy sikerrel
mutatkozott be egy németországi turné keretében. Egy saját,
és világszerte ismert számokból; táncprodukciókkal, bohóc
és bűvészelemekkel összerakott
egyedi és színvonalas, profi produkció, ahol a néző valóban egy
percig sem unatkozhat.

A Csemadok Országos Tanácsa
megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének,
Ipolyi Arnoldnak tiszteletére,
hetedik alkalommal hirdeti meg
fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészeti műfajok (mese, monda, anekdota), illetve azok
hagyományos módon történő
előadásának népszerűsítése.
A verseny célja a magyar prózai
népköltészeti műfajok műfaji
és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás, történetmesélés sajá-

tosságainak megtartása a színpad
adta keretek között is. A versenyre
március 31-ig lehet jelentkezni.
A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban
versenyezhetnek:
1. kategória óvodások (5-6
évesek); 2. kategória alapiskolák
tanulói (1-3. évf.); 3. kategória
alapiskolák tanulói (4-6. évf.); 4.
kategória alapiskolák tanulói (79. évf.); 5. kategória középiskolák
tanulói; 6. kategória felnőttek.
Az egyes elődöntők pontos helyszínéről és időpontjáról minden
jelentkezőt értesítenek, valamint
közétesszik az intézet honlapján.
A verseny döntőjének helyszíne és
időpontja: Rozsnyó, június 12-13.
Bővebb információk – szakmai kérdések: Mgr. Varga Norbert: 0908/ 041 947; szervezési
kérdések: Mgr. Huszár László:
0905/ 358 529, 031/ 552 24 78.

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 Közlekedésügyi 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.
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Csak áprilisban lesznek a beiratkozások

Már nem januárban lesznek az
általános iskola első évfolyamába a beiratkozások, mint eddig,
hanem áprilisban. A változásra az oktatási törvény múlt év
júniusában történt módosítása
értelmében kerül sor. A szülők
vagy más törvényes hozzátartozók ebben az évben április
01. és 30. között írathatják
be a jövendő elsőosztályos
nebulókat.
„A változtatásra a tapasztalatok
miatt került sor, mivel bebizonyosodott, hogy sok gyermek

számára az iskolai érettség elérése
miatt fontos ez az időszak” – tájékoztatott a változtatás okáról
az oktatási tárca. Olyan mentális, fizikai és szociális készségek
összességéről van szó, amelyek
lehetővé teszik, hogy a gyermek
iskolaképessé váljon. Az iskolaigazgató az új szerint június
15-ig dönti el, hogy a gyermek
felvételt nyer-e az iskolájába,
majd ezt követően június 30-ig
kell elküldenie a felvett gyerekek
jegyzékét a lakhelyük szerinti illetékes önkormányzatnak.

Új kiadványok a Turisztikai Információs Központban

A Dajama Kiadó izgalmas kiadványaival várja az érdeklődőket
a Turisztikai Információs Központ.

A kiadó több mint tíz éve adja
ki az ország egyes városait és
régióit (de az egykori fürdőket
és vasútvonalakat) megörökítő
régi képeslapokat, annak idején
így jelent meg a Rimaszombat
régi képeslapokon című kiadvány is, Oľga Bodorová munkája. A Dajama most egy kötetbe
foglalta össze az egyes régiókat
az 1900 és 1918 közötti időszakban megörökített képeslapokat,
így Pozsonytól a keleti végekig

számos, ma már más formában
látható vagy egyáltalán nem létező városkép vagy épület kerül
egymás mellé a nagyon szép
kiállítású, reprezentatív kötet
hasábjain.
A Dajama újdonsága Szlovákia
természetrajzi, vallási, kulturális
és nemzetiségi atlasza is, amelyek
az elmúlt több mint száz esztendő
népszámlálási adatai alapján
vázolják fel Szlovákia nemzetiségi és vallási összetételét, s adnak

számot természeti és kulturális
örökségéről is.
Immár 3. kiadásban jelent meg
a szlovákiai síközpontokat bemutató térkép is, részletesen ismertetve a kiválasztott 80 síközpont lehetőségeit és adottságait.
Régiónkból a rimakokavai, tiszolci, feketebalogi és látkai síközpontokat mutatja be a kiadvány.
A kiadványok beszerezhetőek
a Turisztikai Információs Központ (Fő tér 2.) irodájában.

Tornát nyertek a fiatalok Losoncon

Losoncon vett részt futballtornán az MŠK 2006-os évjárata, s elhozta a győztesnek
járó trófeát is. A torna legjobb
rimaszombati
játékosának
Richard Komorát választották
meg.
A tornán tíz csapat indult, amelyeket két csoportba osztották be.
A rimaszombatiak eredményei:
ŠK Novohrad Lučenec 2:0,
g.: Kurek 2; MFK Dolný Kubín
1:0, g.: Csendes; MFK Detva 2:0,

g.: Csendes és Kurek; FTC Fiľakovo 5:0, g.: Rábely 2, Kurek 2 és
Komora
Döntő: MŠK Rimavská Sobota–
MFK Revúca 4:1, g.: Csendes 2,
Kurek és Komora.
Marian Kudlík legénysége az
alábbi összeállításban vívta ki a
tornagyőzelmet: Kováč, Bansý–
Murányi, Czakó, Csízi, Hanyus,
Kuzma–Zsóri, Rábely, Kurek,
Komora és Csendes.

Elkezdte a felkészülést a városi futballklub

A karácsonyi ünnepek után
ismét benépesült a rimaszombati városi stadion öltözője:
DOXXbet liga utolsó helyén
telelő MŠK csapata elkezdte a
felkészülést a tavaszi idényre, s
próbálja meg a bennmaradást a
II. ligában.
Új edző, Vladimír Goffa (aki
a sportigazgatói feladatokat is
ellátja) két segítőjével, Miroslav
Kéry kapusedzővel és Domik
Attila csapatvezetővel várta a
játékosokat. Az edzők bő kerettel, 23 játékossal dolgozhattak, hiszen tucatnyi próbajátékos
jelentkezett, többnyire az U19-es
csapatunkból.
Az őszi keretből a következő

játékosok vettek részt az első
edzésen:
Prošovský,
Beník,
Lupták Lukáš, Petrusz, Husaník,
Szivcsevics, Petrán, Vargic, Bial,
Kemény. Rajtuk kívül két volt
játékosunk is a többiekkel edzett:
Rubint István (Losonc) és Szabó
Tamás (Feled).
Távozók: Zvara és Morháč
(németországi
munkavállalás), Bajza (Sereď), Almaský
(Ružomberok), Köböl és Gazda
az NB III-s Somos SE csapatában próbálkozik. A klubnak
új ügyvezetője van, a lemondott
Danyi László helyét Miroslav Bitala városi képviselő foglalta el.
Az első felkészülési mérkőzést
a közép-szovákiai IV. liga dél

csoportjának listavezetője, az
FTC Fülek ellen játszotta a gárda
a műfüves pályán, s a mérkőzésen
gólnélküli döntetlen született.
A rimaszombatatiak az alábbi
összeállításban léptek pályára:

Prošovský–Jónás, Petrusz, Poljak,
Rapčan–Vargic, Petrán–Lupták,
Rubint
I.,
Beláni–Husaník
(játszott még: Beník, Szivcsevics,
Čiešok, Zibrín, Balog J. és Balog
I.)
csomós/jdj, fotó: gecse

