A hónap margójára
Olyan időben élünk, amikor az elektronikus
médiák szép lassan kiszorítják a piacról
a nyomtatott sajtótermékeket. Nincs ez
másképp Rimaszombatban és a tágabb
régiónkban sem, a tapasztalat mégis azt
mondatja velem, régiónkban még mindig
sok olyan ember él, akiknek vagy nincs
lehetőségük az internet kihasználására
vagy koruknál fogva már nem nagyon
érdekli őket a modern hírközlés.

Győzött a józan ész,
ismét megjelennek a városi lapok
Amikor az elmúlt választási időszakban a Városi
Képviselő-testület
többnyire baloldali tagjai úgy döntöttek, hogy
megszüntetik a Gömöri
Hírlapot és a Gemerské
zvestit, talán nem is sejtették, milyen rossz szolgálatot tettek a város és
a régió lakóinak. Elvágták
őket azoktól az alapvető információktól,
amelyeket a város és a régió dolgait illetően első
kézből, a város vezetésétől, a városi hivatal és
a városhoz tartozó szervezetek munkatársaitól
kaphattak volna.
Persze fölösleges immár siránkozni a múlt
dolgain, örüljünk inkább annak, hogy a városi
lapok ismét itt vannak és megjelennek. Egyelőre
csak havilapként, de a város és a régió lakói
legalább már ismét „szembesülhetnek” a várost
érintő legfrissebb információkkal. S ehhez hol
máshol juthatnának hozzá legobjektívebben,
mint a városi lapokban. S mi ígérjük, semmit
sem hallgatunk el a polgárok elől, így megtudhatják, mi történt a Városi Tanács és a Városi
Képviselő-testület ülésein, de tájékoztatjuk

Önöket a Városi Hivatal és a városhoz tartozó
költségvetési szervek munkájáról-működéséről
is. Az olvasókat informáljuk a megkötött szerződésekről, a városfejlesztés terén elért sikerekről, ahogy a kultúra, a sport, az iskola- és az
egészségügy terén elért eredményekről, valamint egyéb fontos társadalmi eseményekről is
beszámolunk majd.
Szóval mindenről tájékoztatjuk olvasóinkat, s a
kiegyensúlyozottság jegyében szívesen vesszük
a visszajelzéseket, az olvasók leveleit, cikkeit és
megjegyzéseit, amelyek szintén hozzájárulhatnak a lap színvonalának emeléséhez.
Tudom persze, hogy minden kezdet nehéz,
és kritikusokból sem lesz hiány. De azt is tudom, hogy a városi hivatalban ügyes emberek
dolgoznak, akik a város vezetésének az elképzeléseit meg tudják valósítani. Számomra nem
is marad más hátra, mint mindenben segíteni
az ő munkájukat és bebiztosítani mindehhez
a szükséges feltételeket, valamint sok sikert
kívánni a munkájukhoz, amellyel gyönyörű
városunk, Rimaszombat és környéke lakóinak
érdekeit szolgálják majd.
JUDr. Šimko József
polgármester

Rimaszombatban és környékén mindig is
nagy hagyományai voltak az írott sajtónak.
Az elmúlt több mint negyven évben kiadótól
függetlenül generációk a Gömöri Hírlapból
és a Gemerské zvestiből szerezték a régióra
vonatkozó információikat. Sajnos, az előző
választási időszakban egyes felelőtlen
képviselők döntésének köszönhetően a két lap
2012 novemberében megszűnt. A SMER-SD
képviselői által aláírt halotti bizonyítványon
a halál oka egyértelmű volt: nem kívánták,
hogy a lap javítsa a polgármester választási
esélyeit a 2014-es helyhatósági választások
előtt. Az eredmény közismert, Šimko József
történelmi győzelmet aratott, hatalmas
fölénnyel erősítette meg a polgármesteri
székét. A taktika tehát nem jött be, de a lapok
sajnos megszűntek.
A tavalyi választások után egy teljesen új
képviselő-testület jött létre, amelynek több
tagja is szorgalmazta a lapok újraindítását.
A város vezetésénél szintén pozitív
visszhangra talált ez a törekvés, s úgy
döntöttünk, hogy ideiglenesen havi közlöny
formájában már októberben újraindítja
a város a Gömöri Hírlapot és a Gemerské
zvestit. S már csak a képviselőkön múlik,
milyen formában és milyen gyakorisággal
jelenik majd meg 2016 januárjától.
A Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti tehát
feltámadt haló poraiból, s reméljük, hogy
a város és a régió polgárai is ismét örömmel
veszik kézbe.
JUDr. Szántó István,
a Városi Hivatal elöljárója
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Ülésezett a Városi Képviselő-testület

A Városi Képviselő-testület
szeptemberben és októberben
is ülésezett. A legfontosabb
történések:
Szeptember:
1. Elfogadták a város első félévi
gazdálkodásáról
előterjesztett
jelentést. A féléves összbevétel
elérte a 7 235 139 eurót (55,4
%), míg a kiadások 6 419 105
eurót (49,1 %) tettek ki. Érdekesség, hogy a városhoz tartozó
költségvetési szervezetek mind
nyereséggel zártak, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat 114 781,
a Városi Művelődési Központ 5
980, a Városi Sportklub 29 456,
míg a Városi Lakásigazgatóság 3
639 eurós többlettel zárt.
2. Megváltozott a Városi
Tanács összetétele, amelyben
Vas Vilmost Andrea Andrášiová váltotta, akit szeptember
elsejétől Šimko József polgármester nem fizetett alpolgármesterré nevezett ki. A Városi Tanács
jelenlegi összetétele: Rigó László,
Sliva Tamás, Jozef Tóth, Cziprusz
Zoltán, Miroslav Bitala és Andrea Andrášiová. Egyúttal változás történt a Közrendi- és bűnmegelőzési bizottság élén is, ahol
Jozef Tóthot Vas Vilmos váltotta.
3. Az ülésen a képviselők jelentést
hallgathattak meg a rimaszombati
kórház helyzetéről, amelyet annak
igazgatója, Ivan Mokrý terjesztett
elő, aki szólt az elmúlt években
bekövetkezett változásokról (a
kórház igazgatását a Svet zdravia
vette át), s a részvénytársaság terveiről is.
4. A képviselők három általános
érvényű rendeletet is elfogadtak, méghozzá a kutyatartásról,
a szeszesitalok fogyasztásáról és
az iskolai körzetek módosításáról.
5. A szeptemberi ülés egyik
legfontosabb témája a város
beruházási
hiteleinek
refinanszírozására
tett
javaslat
elfogadása volt. Kilenc hitelről
van szó, amelyeket 3 404 976
eurós értékben a Prima bankban
kötött le a város. Kilenc még a
2001 és 2010 közötti időszakban
keletkezett, míg egy 2012-ből.
Ez utóbbit 64 384 euró értékben
az aszfaltozásra vett fel a város.
A testületi döntés alapján a város
a Slovenská sporitelňával kötött
szerződést, amely a tranzakciót
végrehajtja, s hitelt biztosít a
város részére az elkövetkező tíz

esztendőre s három hónapos EURIBOR + 0,67 % százalékos kamatlábra.
6. A vagyonjogi kérdések közül
a legnagyobb vitát a Tamásfalai
kataszterben található mezőgazdasági földterület bérbeadása váltotta ki, amelyre három érdeklődő
is akadt. A nyilvános érverésen a
legmagasabb árajánlatot az újbásti mezőgazdasági szövetkezet
tette, amely magasan meghaladta
a másik két jelentkező árajánlatát. Az Agrowell tulajdonosa,
Ladislav Sedmák tiltakozásul a
döntés ellen, visszaadta a neki
még Ladislav Bartakovič polgármestersége idején odaítélt
Városdíjat.

7. A képviselők elfogadták a főellenőr, Šťavina László második
félévre előterjesztett ellenőrzési
tervét, amely többek között érinti
a Rima-lakótelepi óvodát, a Városi Lakásigazgatóság és a Városi
Sportklub gazdálkodását, ahogy
a Városi Képviselő-testület és a
Városi Tanács határozatainak ellenőrzését is.
8. Két petíció sorsáról is tárgyalt a városi képviselő-testület.
Az egyik Bakti városrész önállósodási kérésével foglalkozott.
Mint Šťavina László főellenőr
megállapította, a legújabb törvényi
szabályozás szerint csak a 3 ezer
lakosnál nagyobb lélekszámú
városrészek kérhetik az önállósodást, s egy esetleges referendumon az egész város (ebben az esetben Rimaszombat) többségének
kellene
igennel
szavaznia.
A másik petíció a Dúsa útra tervezett szociális lakások építése
ellen indult, amelyet február 24én fogadott el a testület. Az ülésen
annak kezdeményezője, Zdenko
Ľaudár is szót kapott, a testület a
petíció létét tudomásul vette.
9. Az interpellációk és a vita

keretében több érdekes téma
is terítékre került. Vas Vilmos a Šrobár utcának a kórházon áthaladó, s lezárt része miatt
érdeklődött, amelyet elsősorban
hétvégén és az éjjeli órákban a
gyalogosok elől is lezárnak. Az
érintett utca soha nem volt a város
tulajdonában, így a város dönteni
sem dönthet annak sorsáról.
Cziprusz Zoltán további nyolc
képviselőtársával
egyetemben
közös interpellációt nyújtott be,
amelyben azt kérte számon, hogy
a HOT ART 2015 keretén belül
egyetlen magyar rendezvény
sem akadt, míg Ivan Hazucha
a kurinci telkek értékesítése miatt
nyújtott be interpellációt. A város
bizottságot
h o z o t t
létre a helyzet rendezésére.
Ivan Hazucha azt is
bejelentette,
hogy Štefan Baláž,
Miroslav
Bitala, Eva
Bornayová, Erik
Klaubert,
Július Sojka és Samuel Urban
társaságában Racionális Döntések
Klubja néven új csoportosulást
hoztak létre.
Október:
1. Elfogadta a Városi Képviselőtestület a költségvetés harmadik
módosítását, amelyre a szeptemberi ülésen elfogadott refinanszírozási tranzakció miatt volt
szükség. A város a Slovenská
sporitelňával kötött szerződés
értelmében január elsejétől fizeti
az elmúlt évtizedekben felvett beruházási hiteleket (3,5 millió €).
A szerződés értelmében az eddigi 2,8-3,2 százalékos kamat 0,67
százalékra csökken, így a város
jelentős összeget takarít meg.
2. A testület megváltoztatta
a Városi Lakásigazgatóság alapító
okiratát, amelyre a Legfelső Ellenőrző Hivatal kötelezte. Ezentúl
a lakásigazgatóság közgyűlését
nem a városi képviselők képezik,
hanem egyedül a polgármester.
3. Három petíció is az októberi ülés témáját képezte, így
a
kutyamenhely
létesítése,
a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet

bekerítése és a Dobšinský utcai
szeméttároló ügyében indított
petícióról vitáztak mintegy két
órát a képviselő, ez utóbbi ügyében az érintett felek is felszólaltak. A testület a kutyamenhely
ügyében további vizsgálatra
kötelezte a főellenőrt, a másik két
esetben a petíció tényét tudomásul vették.
4. 13 igen szavazattal, 1 ellenében, 4 tartózkodás mellett
a testület elfogadta Cziprusz
Zoltán
képviselő
javaslatát,
így 2016 januárjától júniusig
városi tájékoztató közlönyként
kéthetente ismét megjelenik a
Gömöri Hírlap és a Gemerské
zvesti. A 8-8 oldalas lap (kettő
az egyben) minden rimaszombati
háztartásba ingyenesen jut majd
el. Októberben, novemberben
és decemberben próbaszámként
havilapként már kezükbe vehetik
a lapot a város lakói. A testület
júniusban dönt a folytatásról.
5. A képviselők döntöttek arról
is, hogy az idei két utolsó ülésre
november 24-én és december
10-én kerül sor.
jdj

Rimaszombat
Városa kíváncsi a
polgárai véleményére
A rimaszombati Városi Hivatal
kérdőívvel fordul a város polgáraihoz. Ahhoz ugyanis, hogy a város ki
tudja használni az EU forrásokat az
elkövetkezendő programidőszakban
(2014-2020), jóváhagyott Gazdasági
és Szociális Városfejlesztési Programra (PHSR) van szüksége, melynek
részét kell képeznie a városfejlesztési
szándékoknak is. Az objektivitást és
teljességet követve kérik Önöket az
együttműködésre és részvételre e dokumentumok elkészítésében.
A kérdőív névtelen és az eredményei
csak szituációelemzésre és városfejlesztési célokra lesznek felhasználva. A kérdőív kitöltése kb. 10 percet
vesz el az Ön idejéből!
Amennyiben szeretné kitölteni a
kérdőívet, s ezzel is segíteni a város
vezetőinek a munkáját, kérik, kattintson az alábbi linkre:
https://goo.gl/2ur2z6
vagy szkenneljék le a QR-Kódot:

Ing. Muráriková Eva,
a Városfejlesztési osztály vezetõje
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53 ezren látogattak ki Kurincra – Új medence, turistavonat és kerékpárút 2015-ben
Amíg 2014-ben 28 034-en, addig
2015-ben 53 309-en váltottak belépőt
a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetbe.
Az idei nyár újdonsága a gyerekmedence, a turistavonat, és a kerékpárút
második szakaszának átadása volt.

A gyerekmedence is elkészült
2011-ben újította fel a város a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet működtetését,
amely az eltelt évek alatt ismét a régió
leglátogatottabb üdülőhelye lett.
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat által működtetett üdülőövezetet
gazos-használhatatlan állapotban vette
át a város új vezetése 2011-ben, de ma
már a strandolás mellett számos más kikapcsolódási lehetőséget kínál egyre magasabb színvonalon.
A felújítás 2011-ben kezdődött a 25
méteres medence teljes megújításával,
az öltözők és a mellékhelyiségek rekonstrukciójával, a strand területén található épületek (pl. étterem) teljes körű
felújításával. A sátortábor is új arculatot kapott, s a sportolási lehetőségek
is jelentősen gazdagodtak. Ma már
csónakázó (10 csónak és 5 vízibicikli),
két strandröplabda-pálya, minigolfpálya,
négy teniszpálya vár az üdülőkre, míg
a gyerekeket homokozóval gazdagított
játszótér várja.
2011. június 15-én nyílt meg sokéves
kihagyás után Kurinc, s a következő évben már elkezdődött az új medencék
építése is, amelyet 2014 június 14-én adtak át a nagyközönségnek. Ez két újabb,
melegvizes (mintegy 30-32 fokos) medencét jelent (az eredeti, 25 méteres medencében hideg víz várja a strandolókat),
s ehhez csatlakozott az idén átadott,

törökvárral, csúszdával és vízipuskákkal
felszerelt gyerekmedence is. Sőt, az egyik
melegvizes medence is csúszdát kapott.
Az évek során visszatértek a büfések is
a tavaly már elkerített területre, s ezáltal szinte minden szükséges az üdülők
rendelkezésére
áll.
Mindez
gyorsan megmutatkozott a
látogatottságon
is, az idén több
mint 53 ezer látogatót regisztráltak.
Egyes
forró nyári hétvégi napokon a 2
ezer főt is meghaladta Kurinc
látogatottsága. A környék
lakóinak kedvenc kiránduló
helyévé
vált
a Zöld Víz Üdülőövezet, de egyre többen érkeztek távolabbi helyekről is, akik
elsősorban a sátortábort vették igénybe.
Az idén mintegy 1 400 ember volt a kemping lakója.
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat idei bevétele a belépőjegyekből
mintegy 143 000 € volt, ehhez jött még
a csónakázó működtetéséből bejövő
4 000 €, a sátortábor bevétele 8 000 €, míg
a sporttelepé (teniszpályák és minigolf)
5 000 € volt.

Az
idén
ingyen
használhatták
a turistavonatot
A menetrend szerint közlekedett az idei év
egyik legnagyobb attrakciója, a tavasszal
vásárolt turistavonat is, amely többnyire
már az első megállónál zsúfolásig megtelt.
Még májusban a városba érkezett a Tatáról
vásárolt városnéző turistavonat, amelynek megvásárlásáról márciusi ülésen
döntött a Városi Képviselő-testület.

A megvásárlásra két lehetőség kínálkozott, a város vagy hitelt vesz fel, s ez esetben nagyjából 60 000 €-ba került volna
a használt vasúti szerelvény megvásárlása, vagy pedig a tartalékalapból fizeti a Városi Közterület-fenntartó Vállalat nevére, így áfamentesen 50 000 €.
A testület egy ellenszavazat és négy
tartózkodás mellett, tizenegy igen szavazattal a vonat megvásárlása mellett
döntött. Mivel a turistaidény elejére nem
sikerült az engedélyeztetési eljárásokat
befejezni, az idei turistaszezonban a vonat
ingyenesen szállította az utasokat Kurincra.
Ünnepélyesen átadták a kerékpárutat
Marián Kotleba megyeelnök és Šimko
József polgármester jelenlétében szeptember 14-én ünnepélyesen átadták
a Rimaszombatot és Poltárt egykoron
összekötő vasútvonal nyomvonalán
épülő kerékpárút első szakaszát. A közlekedésügyi
minisztériumtól
azzal
a feltétellel kapta meg Besztercebánya
megye az egykori Rimaszombat-Poltár
vasúti szakaszt, hogy azon kerékpárutat
létesít. Šimko József rimaszombati polgármester személyében a megyeelnök
lelkes pártfogóra talált, mivel a polgármester szerette volna a várost kerékpárút
segítségével is összekötni a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezettel. Már tavaly elkészült
az egykori vasútvonal és az üdülőövezet
közötti szakasz, s augusztusban ezt
kötötték össze az egykori vasútvonal
Iskola útig terjedő szakaszával. A megye
erre 100 000 €-t biztosított, amelynek átutalása ugyan elég körülményesre sikeredett, de a tervezett végső határidőig,
augusztus 20-ig elkészült a szakasz, amelynek előkészítő munkálatait a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai végezték el, míg az aszfaltozást egy
kassai cég nyerte el. Kotleba reményét
fejezte ki, hogy jövőre akár az egész, Poltárig vezető szakaszt befejezhetik. Štefan
Baláž rimaszombati városi képviselő már
jelezte a testület szeptemberi ülésén, hogy
az Iskola utcától a vasútállomásig terjedő
szakaszt is jó lenne befejezni. Miután átvágták a szalagot, mind a megyeelnök,
mind a polgármester kerékpárra pattantak, s több tízen követték őket, hogy bejárják a most leaszfaltozott útszakaszt.
jdj, fotó: gecse
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33. Gemersko-malohontský jarmok – 33. Gömör-Kishonti Vásár

Atmosféru jarmoku spríjemňovala ľudová hudba.

Jarmočné stánky pútali pozornosť návštevníkov.

A Fő téren az idén is felléptek a város kulturális csoportjai.

Az eső ellenére is közel száz árus kínálta a portékáját.

Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko v obradnej sieni MsÚ oceňoval víťazov
súťaže „O najkrajší balkón“ a 26 občanov Rim. Soboty dostalo Ďakovný list za
ich prínos na rozvoji mesta a aktívne zapojenie sa do spoločenského života v meste.

Súčasťou kultúrneho programu jarmoku bol koncert v rímsko-katolíckom
kostole, v ktorom vystúpili spevácke kolektívy: Pěvecké združení slezkých
učitelek z Opavy, Mystic choir, Bona Fide a detský spevácky zbor Nádej.

Az idei vásáron is kiértékelték és díjazták a legszebb kiskerteket és erkélyeket, valamint Šimko József polgármester is átadta elismerő okleveleit.

A vásár kulturális blokkjában a katolikus templomban mutatkoztak be a
rimaszombati kórusok, az est díszvendége az opavai tanítók énekkara volt.

V Dome kultúry MSKS sa konala tradičná výstava poľnohospodárskych a záhradkárskych produktov, ktorej sa zúčastnilo 63 vystavovateľov s viac ako 500 exponátmi.

V Kultúrnom dome MsKS sa uskutočnila verejná rozhlasová nahrávka pod názvom „RÁDIO REGINA U VÁS“, plná spevu, tanca a zábavy so spevákmi staršej
generácie.

Elképzelhetetlen a Gömör-Kishonti Vásár a mezőgazdasági termékek kiállítása nélkül.
Idén 63 kiállító kínálta a portékáját. A kiállítást Szesztay Ádám, Magyarország kassai
főkonzulja nyitotta meg.

A vásáron zárult az idei HOT ART nyári fesztivál is, méghozzá a Rádio Regina
nyilvános felvételével.

fotó: gecse

Olcsóbb és élhetőbb várost!
Mintegy kétszázmillió koronás
(5 850 644 €) adósságot örökölt
a város 2010 végén megválasztott új vezetése. Ez mára mintegy 130 millióra (4 390 533 €)
csökkent, és szeptemberben,
a testület jóváhagyásával
sikerült egy új refinanszírozási megállapodást is elfogadni
a Slovenská sporitelňa pénzintézettel, ami újabb előnyös
lehetőséget biztosít a városnak
a mintegy 15 év alatt felvett beruházási hitelek kedvezményes
visszafizetésére.
Ez kilenc hitelt jelent, amelyeket
3 404 976 € értékben a Prima
bankban kötött le a város.
Kilenc még a 2001 és 2010
közötti
időszakban
keletkezett, míg egy 2012-ből. Ez
utóbbit 64 384 € értékben az
aszfaltozásra vett fel a város.
A testületi döntés alapján a város
a Slovenská sporitelňával kötött

szerződést, amely a tranzakciót végrehajtja, s hitelt biztosít
a város részére az elkövetkező
tíz esztendőre s három hónapos
EURIBOR + 0,67 % százalékos
kamatlábra.
Az
olcsóbb
és
élhetőbb
város szlogen jegyében 2012
június végével a város felmondta a Brantner Gemer
Kft-vel
kötött
szerződést,
s 2013 januárjától a Városi Közterület-fenntartó Vállalatot bízta
meg a közületi hulladék begyűjtését. A szeparált hulladékgyűjtésre viszont pályázatot írt ki,
amit a Brantner Gemer Kft. nyert
meg. A váltás következtében
a város három év alatt 1 274 954
€-t takarított meg, méghozzá
úgy, hogy közben a szemétadót
jelentősen csökkentette. Amíg
2010-ben a szemétadó díja
20,25 €/fő volt, ez 2015-re 12,99
€/fő csökkent.
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Vélemény:
A mi cipőnket nem hordhatja a pozsonyi
Beindult a kampány! Kinek jobban, kinek kevésbé. Akármerre
nézek,
már
óriásplakátokon
feszítenek az ismert és új arcok.
Mindenki hirdeti az igét, és az
ígéretekkel nem szűkölködik senki, pedig nem biztos, hogy megkérdezte, mit szeretne a nép!
Bármerre járok, azt kérdezik, mikor
indul a mi kampányunk. Eljött már
az ideje? Minden fontos kérdést már
megválaszoltunk? Úgy érzem, még
nem. Mert ma a felvidékiek jelentős,
mondhatnánk túlnyomó többsége
egységes üzenetet akar hallani. Sajnos ez csak hiú ábránd.
Ilyen egységes erőre és üzenetre hat éve nincs esély.
Nincs, mert nem akarják mindkét, sőt most már három oldalon – teljes szívből, önzetlenül.
Bátran vallom, nem az a baj,
hogy nézetbeli különbségek vannak közöttünk, hiszen a nézetbeli sokszínűség egészséges dolog.
A baj a felvidékiek választókedvének
csökkenése a széthúzás miatt. Emlékezzünk csak, milyen nagy szám-

ban és büszkén vett részt a magyarság
a választásokon, amit minden szlovák politikai tömörülés irigyelt. Most
falvainkban a legkisebb a választókedv, a nagy többség a széthúzás
miatt otthon marad. Ennek egyenes
következménye, hogy a parlamentbe
kevesebb magyar jut! Pedig egyszerű
matematika az egész: több magyar
szavazat, nagyobb erő!
Régen húsz magyarral büszkélkedhettünk, akik nagy része arányosan
elosztva Dél-Szlovákia magyarok
által lakott járásait képviselte. Mi
a mai helyzet? Nemcsak, hogy fele
annyi képviselőnk ül a parlamentben, de még annak jelentős része
is pozsonyi! Úgy látszik, hogy az
arányos képviselet már a választót
sem érdekli! Még akkor sem, ha érti
a mondást: csak az tudja, hol szorít
a cipő, aki azt hordja. Kimondom: a
mi cipőnket nem hordhatja a pozsonyi, mert neki megvan a saját cipője.
Ébredjünk már fel, vagy elsodor bennünket az ár!

jítások keretében kerített
sor a város a kurinci kerékpárút
létrehozására
is.
A vasúti pályától Kurincig
tartó 1 980 m hosszú és
3 m széles út előkészítése
21 625,22 €, míg leaszfaltozása 28 717,92 € került.
A többi munkát a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat
munkatársai önkéntes ala-

így a Rima-lakótelepen már
be is fejeződött a betervezett
járda cseréje, míg jelenleg is
teljes gőzzel folytatódik az
Iskola utca járdáinak javítása.
Megújultak a járdák a Tompa Mihály Alapiskola körül
is, amely a magyar városi képviselők aktivitásának
is köszönhető. Az idén egy
rimaszombati
vállalkozó

pon végezték el, így három
megálló is elhelyezésre került.
De a munkák az idén sem álltak meg, a nyáron több járda
rekonstrukciója elkezdődött,

segítségével virágba borult
a Kishonti utca, s jövőre már
több utcára is ez a „sors” vár,
s pár éven belül remélhetőleg
az egész város virágba borul.

Még október során elkezdődik mintegy 30 utca és járda
(27 141 m2) útburkolatjának
a cseréje, s tavasszal szeretné
a város ezt is befejezni. Az
alábbi útszakaszokra vár felújítás: SZNF u. 1. (bejárat+parkoló), Tompa u., Daxner tér,
Építők utcája, Botto u., Rima
u., Cukorgyári u. (a Lidltől
a Kereskedelmi Akadémiáig),
Méhes (a garázsok előtti bejárat), Rozsnyói u (járdák),
a Carrerától a Gesztenye
utcáig húzódó járda, Kishonti u.
1-5, Hostinský u. (az óvodától
a Rimáig), Szövetkezeti u.
(belső szakaszok), Botto u.
(járdák), Fučík u. (járdák),
Bodon u. (a Halász utcától a
Rima utcáig), a fitneszterem
melletti parkoló, Halász u.
(a buszmegállótól a PALAZZO-ig húzódó járda), Rima u.,
Novomeský u., Szőlős, Vasutas utca (járdák), Mezőtelkes
(temető út), Felsőpokorágy
(Új utca).

jdj

Auxt Ferenc,
az MKP Rimaszombati járási elnöke

Új burkolatot kapt(n)ak egyes járdák és utcák
2013-ban és 2014-ben a
városnak sikerült elindítani
az utcák és járdák felújítását,
amelyeket még 2011-ben
kezdett azokkal az utcákkal,
amelyek már nagyon rossz
állapotban voltak és évtizedek óta nem láttak új aszfaltburkolatot – tájékoztatta
lapunkat Eva Muráriková, a
Városi Hivatal Városfejlesztési osztályának vezetője.
2011-ben
a
Rozsnyói,
a Markuš, a Dobšinský utcák
és Felsőpokorágy aszfaltburkolatának
megújítására
került sor, amelyért a város 129
785 eurót (13,74 €/m²) fizetett.
2012-ben 18 utca (köztük
a Hviezdoslav, a Mikszáth,
a Svätopluk, és a Temető utca)
kapott új aszfaltburkolatot,
amely 427 938 €-ba (10,81 €/
m²) került.
2013-ban folytatódott az aszfaltozás, újabb 15 utca (55
898 m2) került sorra, amely
633 882 €-ba került. 2014ben 30 utca és járda újult meg
(7 607,5 m2), amely 95
584,41€-ba került. Ezen felú-

jdj
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„Migránsok helyett a helyi fiatalokat támogassuk!”
– interjú Cziprusz Zoltán városi képviselővel

„Bevándorlók
nem,
fiataljaink igen!” – hirdeti Cziprusz
Zoltán
városi
képviselő,
a Via Nova ICS országos alelnökének
az
óriásplakátja,
amely Rimaszombatban és
a környéken látható az utak
mellett. Sokak szerint Szlovákia
nem is igazán érintett a migránshelyzetben, Te miért tartottad
fontosnak, hogy a „migránsokkal” kampányolj?
– Mivel jelenleg egy egységes Európai Unió része vagyunk,
amelyet hatványozottan sújt a
bevándorló válság, igenis érintett Szlovákia, ha most még csak
közvetve is. Ha bevezetik a kvótarendszert, akkor viszont már minket is közvetlenül fog érinteni.
A
nyugati
demokráciák
vezetőinek a többsége szerint
a közép-európai országok eltúlozzák a migránskérdést, s
mivel Európa elöregedőben
van, szerintük szükség van az
új munkaerőre. Te, mint a Via
Nova ICS politikusa, hogy látod
Európa jövőjét?
– Most, hogy a nyugati társadalom is saját bőrén tapasztalja
a válságot, már nem tartják eltúlzottnak, sőt Orbán Viktort, aki
eddig közellenség volt, egyenesen
Európa megmentőjének nevezik
nyugati sajtótermékek és egyre
több mértékadó politikus is. Ha
Európa a jelenlegi úton halad,
akkor katasztrófa lesz a vége, ha

tud rajta változtatni, akkor van
remény.
Nemcsak Nyugat-Európa van
elöregedőben, hanem Közép-Európa is. Ráadásul a szlovákiai
fiatalok is tömegesen hagyják el
az országot munkalehetőség híján. Hogyan lehetne megállítani
ezt a folyamatot?
– Ez egy komplex kérdés, amire
egy mondattal talán nem is lehet
válaszolni. Az tény és való, hogy
elöregedőben van a társadalmunk,
de erre nem az a megoldás, hogy
a Közel-Keletről biztosítunk új
munkaerőt, akik nem beszélik
a nyelvünket, más a kultúrájuk és nem is igazán hajlandóak
a beilleszkedésre. Azt hiszem,
példát mutatott Nyugat-Európa
arra az elmúlt fél évszázadban,
hogyan nem szabad kezelni ezt a
problémát, van tehát miből tanulnunk. Az egyetlen lehetséges,
de nem olcsó és egyszerű megoldás, de még mindig az egyetlen
járható út, ha olyan körülményeket
teremt a munkaerőpiacon akár
plusztámogatások útján is, hogy
fiataljaink ne akarjanak külföldre
kivándorolni munkaszerzés céljából, hanem idehaza tehessék ezt
meg.
Az elmúlt években a Via Nova
ICS felbolygatta a gömöri
közéletet, s bebizonyította, hogy
igenis meg lehet mozgatni a
fiatalokat. Mi a sikeretek titka, s mennyire lehet megfogni,

mozgósítani és itthon tartani
a fiatalokat?
– Különleges titok nincs, talán
csak az, hogy egy nagyon jó csapatot sikerült összefogni, akik igenis tenni akarnak közösségünkért,
kultúránkért és amennyiben a
feltételek adottak, itt képzelik el
a jövőjüket is. Természetesen mi
is rengeteg olyan fiatallal találkozunk, aki megélhetési okokból
kénytelen elhagyni szülőföldjét,
hogy munkát vállaljon, miközben legszívesebben ezt idehaza
tenné. Ez is az elsődleges oka
annak, hogy a Via Nova nemcsak
kulturális és közösségépítő tevékenységet fejt ki, hanem a közéleti
dolgokban is állást foglal.
Az MKP listáján a 10. hely
a Tiéd. Ha bekerülnél a parlamentbe, mik lennének a prioritásaid?
–
Megpróbálnék
mindent
megtenni, hogy azokat a célokat
megvalósítsam, amit már pár éve
folyamatosan ismétlek én és a
csapatom is. Vagyis a leszakadó
régióink gazdasági és morális
felzárkóztatása, fiataljaink itthon
tartása, valamint az itt elő magyarság jogainak további bővítése.
Jelenleg városi képviselő is vagy.
Eltelt a választási időszakból egy
év. Mennyire vagy elégedett az
eltelt esztendővel, mit sikerült
elérni, s teljesültek az elvárásaid?
– Abból a szempontból sze-

rencsésnek érzem magam, amellett,
hogy a város történetében a legfiatalabbként kerültem be a testületbe, egyből a többségi klub tagja is
lehetek, így sikerélményekben is
van részem. Úgy érzem, a város
fejlesztésére és rendbetételére
irányuló terveket sikeresen vittük
át a képviselő-testületen, legyen ez
a kurinci Zöld Víz Üdülőközpont,
városunk útjainak és járdáinak
újraaszfaltozása és felújítása
vagy a négy nagy középületünk
fűtőrendszerének
gazdaságosabbá tétele. Személy szerint
számomra mégis a két legnagyobb
sikerélmény az általam beterjesztett Gömöri Hírlap magyar és
szlovák verziójának 3 év utáni újra
beindítása, valamint fő választási
célkitűzésem, a fiatalok számára
építendő bérlakások megszavazása. Ez az elmúlt egy esztendő
legnagyobb beruházása is egyben
a városunk részéről, valamint ez
az a projekt az, ami fiataljaink itthon történő boldogulását próbálja
megkönnyíteni.
Természetesen
ehhez kellene még egy magasabb
szintről, vagyis az állam részéről
egy markáns munkahelyteremtést
elindító programot elindítani
régiónk számára, és ebben az esetben, még azok is, akik ma még
borúsnak látják Gömör jövőjét,
boldogan térnének haza, vagy maradnának itthon.
jdj
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Danis Tamás halálára
Már nem érte meg meg a
90. születésnapját, amely
december 28-án lett volna. Feled neves szülöttje,
Rimaszombat
legendás
tanára, Gömör kitűnő
ismerője, Danis Tamás,
Rimaszombat díszpolgára
végleg itt hagyott bennünket.
A Tanár úr rendkívül gazdag
életet élt, s mind a tanítványaira, mind az olvasóira
nagyon sok értéket hagyott. Alig
volt olyan rendezvény Rimaszombatban, amelyen ne jelent volna meg, legutóbb a Blaha Lujza-megemlékezésen találkoztam
vele. Tavaly egykori iskolája,
a Kereskedelmi Akadémia, amelynek 1954-ben egyik alapítója lehetett, emléklappal ismerte el
a munkáját, de valószínűleg sokkal többre értékelte azt a mérhetetlen szeretetet, amelyet a diákjaitól
és az olvasóitól kapott. Danis
Tamás ugyanis a tanári állása

mellett az öregcserkészek egyik
oszlopos tagja volt, de okleveles
tolmácsként és helytörténészként
is beírta magát mindannyiunk
életébe. Rendszeresen olvashattuk cikkeit a Gömöri Hírlapban,
amelyek később Visszapillantások
című kötetében is megjelentek
a Gömör-Kishonti Téka 13. darabjaként. „Ifjúságunk ideje,
környezete tele volt sok jelentős
eseménnyel, emberi kapcsolattal,
melyeket életkorunknak megfelelően csak felszínesen és a magunk módján fogadtunk be. Lehet,
hogy ma már mindenről többet

szeretnénk tudni. Fordítva is igaz: azt, amit megismertünk és nem mondunk el,
veszendőbe megy. Amit annak idején csak érzékeltünk,
azt ma még tanúsíthatjuk”
– írta a kötet előszavában,
s mint a nekem dedikált
kötetben hozzáteszi: „a kitéphetetlen gyökereket tápláljuk,
hogy jusson mindnyájunknak
a régi fény melegéből”.
Többször
beszélgettünk
arról, hogy leülünk egy hoszszabb beszélgetésre, de ezt a már
megszokott állandó rohanó tempó
miatt állandóan csak halogattam.
Pár hete kaptam egy levelet Budapestről, amelynek írója olvasta
a Visszapillantásokat, s további infókat szeretett volna kapni Danis
Tamás egyik cikkével kapcsolatban. Gondoltam, tényleg itt az ideje, hogy ismét ellátogassak hozzá.
Ez a találkozás most már
végérvényesen elmarad.
Juhász Dósa János

Aki Debrecent és Rimaszombatot összeköti: Hatvani István
Október 7-én ünnepelte a debreceni Csokonai Nemzeti Színház fennállásának 150. évfordulóját. 1865
októberében Jókai Mór indította
útjára az új színházat, s Katona
József Bánk bán című darabját
láthatták az első nézők. 150 évvel
később ősbemutatóval, méghozzá
Orbán János Dénes A magyar
Faust című drámai költeményével
ünnepelték a jeles évfordulót.
A darab főhőse, Rimaszombat jeles
szülöttje, Hatvani István volt.
A jubileumi ünnepségre meghívást kapott Rimaszombat Városa is, amelyet Rigó László alpolgármester és
e sorok szerzője képviselt az ünnepségen, s akiket fogadott Rácke-vei Anna,
a színház igazgatója is. A rimaszombati küldöttség előbb az Egyetem
téren megkoszorúzta Hatvani István köztéri egész alakos szobrát, ezt
követően részt vett a jubileumi ünnepségen, amelyen Hoppál Péter magyar kulturális államtitkár üdvözölte az
ünnepelteket. Köszöntötte a társulatot
Papp László polgármester is, aki rövid
köszöntőjében felidézte, hogy az első
színházi előadást 1798-ban tartották
a városban, míg az első debreceni
színtársulat 1810-ben alakult, s 1861ben döntöttek arról a város akkori
vezetői, hogy saját színházat építenek
városuknak. Négy év múlva sikerült is
az épületet átadni.
Az ünnepélyes est másik „főszereplő-

je” a színház mellett Hatvani István
legendás polihisztor, tudós volt, aki
1718-ban Rimaszombatban született,
de külföldi tanulmányai után Debrecenben horgonyzott le. S bár
a kor legnevesebb külföldi egyetemei vetélkedtek érte, mégis visszatért Debrecenbe. Kísérleteiben sokan
boszorkányságot véltek felfedezni,
és nem sokkal halála után el is terjedt a hír, hogy az ördöggel kötött
kontraktust, és a közvélemény
a „magyar Faust” névvel illette. Ezt
dolgozza fel vadonatúj drámájában
Orbán János Dénes is, akinél Hatvani
szintén megköti a maga szerződését
Mephisztóval, de hiába a sok-sok
megkísértés, a lelkét mégsem adja el
az ördögnek. Az Árkosi Árpád-ren-

dezte előadásban Hatvani István
szerepét a minap Kaszás Attila-díjat
kapott Mészáros Tibor játszotta el, de
szinte a társulat apraja-nagyja szerepelt az előadásban, amelynek zenéjét
Könczei Árpád szerezte.
Az előadás előtt két kiállítást is megnyitottak a jubileum alkalmából.
Előbb a Magyar Posta nyitott tárlatot a színház 150 éves fennállásának
tiszteletére, s postabélyeget adott ki
a jelenlegi társulat 26 tagjának portréjával, amelyet a helyszínen le is
lehetett bélyegeztetni, majd megnyitották Nagy Sándor Zoltán grafikusművész kiállítását is. A magyar
Faust címet viselő tárlat csatlakozik
Orbán János Dénes művéhez és Hatvani István személyéhez. A kiállítást
a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke, Fekete György nyitotta meg,
aki a műfajok szép összefonódásaként
értékelte a drámát és a kiállítást.
Az est folyamán Debrecen polgármestere, Papp László és Rimaszombat alpolgármestere, Rigó László
külön is tárgyaltak a két város együttműködésének folytatásáról, hisz
három év múlva lesz Hatvani István
születésének 300. évfordulója, s mint
Rigó László jelezte, Rimaszombat
városa is szeretné kivenni részét az
évfordulós ünnepségekből.
Kép és szöveg: jdj

Tőzsér és Ferdinandy
is a 80. születésnapját
ünnepelte

„Mindig van egy Gömörország,
egy Hely, amely – konkrétságával
– a kozmoszhoz köt bennünket,
s szembeszegezhető a globalizáció
lélektelen
trendjeivel” – írta még a Gömörország
folyóirat nulladik számának
előszavában, valamikor 1999ben Tőzsér Árpád, s mondandója napról napra állja egyre
magabiztosabban állja az idő
múlását.
Tőzsér a világ közepén, Péterfalán született, innen menekült
a kitelepítések elől, s a világ
közepéről a szlovákiai magyarság
közepén, Pozsonyban találja
magát, ahol egyetemi tanárként,
szerkesztőként próbálta megváltani, ha nem is a világot, legalább
a felvidéki magyarságot.
„Már elmúltam húsz éves, és
csak annyit tudtam róla, amennyit
elénekeltek
a
metró
építésénél dolgozó kőművesek.
Hogy «Hej Szepesen, hej Gömörben hideg szelek járnak». Szépen,
szomorkásan daloltak ott, a Batthyány téren, a felvidékiek...
Amikor a trópusokra kerültem,
jobban
megértettem
ezeket
a bánatos, csalafinta dalokat.
A szigetvilágban élt egy ősöreg
bácsikám, aki esténként, pohárka
rum mellett a régi időkről mesélgetett. Ott, a meleg tengereken
került ismét szóba Gömörország.
A mi családunk is – így mondta
a bácsi – felvidéki. Ősapánk, Mihály Rozsnyóról származott…”
Az 1956-ban távozott író a trópusokról való hazatérése után Ferdinandy közel húsz évig készülődött
egykori ősei szülőföldjére, ami
aztán, ha nehezen is, de mégiscsak megvalósult. A nagybácsi
valami városbíróságra is emlékezett a messzi távolban. De
tudjuk, az idő és a távolság
sok mindent másképp láttat.
Isten éltesse mindkettőjüket még
nagyon sokáig!
jdj
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Futball, jégkorong, röplabda: Mérsékelt sikerekkel indult az évad
Javában zajlanak a bajnoki fordulók az egyes labdajátékokban. Az MŠK futballcsapata
eddig elmaradt a várakozásoktól, három győzelemmel és
nyolc vereséggel csak az utolsó
előtti helyen szerénykedik.
A jégkorongozók, akik szintén
a II. ligában játszanak, két
vereség után három győzelemmel folytatták és feljöttek a
harmadik helyre, míg a röplabdázók vereséggel kezdtek.
Nem megy a futballcsapatnak
Harmadik
idegenbeli
mérkőzésén is vereséget szenvedett
az MŠK focicsapata, ezúttal
Eperjesen kapott ki 5:0 arányban.
Az eperjesi csapat a mérkőzés
folyamán végig nagy fölényben
játszott, s már a 15. percben 2:0
arányban vezetett. A vége 5:0 lett,
s id. Marián Kudlík legénysége
a 13 forduló után 11 ponttal
csak az utolsó előtti, 11. helyen
szerénykedik.
Az MŠK Eperjesen az alábbi
összeállításban lépett pályára:
Beník–Bajza, Petrán, Szivcsevics, Zvara–Duarte (77. Gazda),
Köböl, Almaský (16. Szilvási),
Vargic (84. Kasza)–Kemény, Karacs.
A táblázat állása:

1. VSS Košice
13
2. 1. FC Tatran Prešov
13
3. Partizán Bardejov
13
4. FK Haniska
13
5. MFK Lipt. Mikuláš
13
6. MFK Lok. Zvolen
12
7. FK Poprad		
13
8. MFK Dolny Kubín
13
9. FC Lokomotíva Košice 12
10. FK Spišská Nová Ves 13
11. MŠK Rimavská Sobota 13
12. OFK Teplička n. Váhom 13

Két vereség után három győzelem
Rosszul kezdte az idényt a HKM jégkorongcsapata,
előbb hazai pályán a rózsahegyiektől, majd Liptószentmiklóson szenvedett vereséget. Ezt követően
viszont legyőzte a kisszebenieket, s Breznóbányán
is győzni tudott. Az 5. fordulóban idehaza az újonc
lőcseiek következtek, akik ugyan megizzasztották a
hazai alakulatot, de végül 7:3 lett a végeredmény ide.
Legközelebb hazai pályán november 7-én szurkolhatunk a HKM csapatának, amikor a liptószentmiklósiakat fogadják.
A HKM összeállítása a lőcseiek ellen: Vladimír
Korytár, Tomáš Sihelský–Ľubomír Bačkor, Ján Báti,
Ján Blaško, Richard Fiala, Peter Filipiak, Marek
Fiľo, Marek Heckl, Rastislav Matúška, Vladimír
Nikonov, Jakub Škantár, Michal Slovák, Ján Slovák.

bati csapat nem bírta felvenni a versenyt és sima,
3:0, 3:0 arányú vereséget szenvedett. A második fordulóban Szinára látogattak volna, de a hazaiak sorozatos megbetegedések (sárgaság) miatt lemondták
a bajnoki fordulót.
A VK Slovan előtte házigazdája volt Kurincon a
strandröplabda-bajnokságnak, ahogy megrendezte a Gömör-Kishonti Vásár alkalmából hagyományos röplabdatornáját, amelyen sikerült győznie,
s részt vett a miskolci partnerklub, ALBRECHT
MVSC-MISI által rendezett Szlovák Aurél-emléktornán, ahol I. ligás ellenfelekkel találkozott, s végül
a 4. helyen végzett.
Id. Alena Kudlíková védencei az alábbi összeállításban lépett pályára Eperjesen: ifj. Kudlíková, Žírošová,
Bolhová, Hanusová, Očenášová, Sirotiaková–Molnárová.
jdj, fotó: www.hkmrs.webnode.sk

A táblázat állása:
9
7
7
6
5
6
5
5
4
3
3
2

1 3 23:8 28
4 2 25:9 25
4 2 23:14 25
2 5 14:16 20
4 4 16:11 19
1 5 20:16 19
2 6 16:15 17
1 7 13:17 16
3 5 15:16 15
3 7 14:25 12
2 8 9:25 11
3 8 11:27 9

1. MŠK HVIEZDA Dol. Kubín
2. MHK 32 Liptovský Mikuláš B
3. Rimavská Sobota		
4. HK Brezno		
5. HK Sabinov		
6. HC REBELLION Levoča
7. MHK Ružomberok		

5
5
5
6
5
5
5

5
3
3
2
1
1
1

0
0
0
1
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0

0
1
2
3
3
3
4

35:7..
19:21
24:19
28:35
16:19
18:24
16:31

15
10
..9
..8
..5
..4
..3

Sikeres felkészülés után vereség a nyitányon
Eperjesen kezdte a bajnoki idényt a VK Slovan II.
ligás röplabdacsapata a keleti csoportban, s a tavaly a
keleti csoportot megnyerő, de a rájátszásban elbukó
hazaiak ellen az alaposan megfiatalított rimaszom-

Magyar hónap a Városi Művelődési Központban

Sokan hiányolták a magyar rendezvényeket a Városi Művelődési Központban, s
városi képviselők még közös
interpellációban is tiltakoztak,
hogy a nyáron megrendezett
HOT ART 2015 nyári fesztiválon nem volt magyar produkció. Nos, november minden
magyar polgárnak kárpótlást
nyújthat, ugyanis színházi
előadás, kórusfesztivál, koncertek várják mind a magyar,
mind az értékes kultúrára éhes
rimaszombati és környékbeli
polgárt.

A Városi Galériában október
30-án nyílik a losonci Koronczi
Dávid kiállítása, ezt követi november 8-án, vasárnap 11.00
órától az Orbis moziban az Ametist Bábszínház Mazsola és Tádé
című bábjátéka, amelyet családoknak ajánlunk.
November
9-én,
hétfőn
a rimaszombati kötődésű Maduar
együttes születésnapi koncertjére
kerül sor. 14-én, szombaton hatodik alkalommal rendezik meg
a Gömöri Kórustalálkozót. 24-én,
kedden a kassai Thália Színház lá-

togat városunkba Egressy Zoltán
Portugál című, évek óta fergeteges sikerrel játszott komédiájával.
27-én, pénteken Rimaszombatban tart lemezbemutató koncertet az Ismerős Arcok együttes,
míg másnap, 28-án az Új Gömör
ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A rimaszombati együttes
vendége a füleki Rakonca és
a dernői Borostyán folklórcsoportok lesznek.
Jegyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók.
November 6-án, pénteken jelentkezik a Rimaszombati Kávéház

is a Három Rózsa Kávéházban.
A novemberi vendég a slam poetry felvidéki képviselője, Laboda
Róbert lesz, aki a nyáron megjelent Túlzások című kötetét mutatja be.
November 21-én, szombaton
nyolcadik alkalommal rendezi
meg Katalin-bálját a Via Nova
ICS a Városi Művelődési Központban, amelynek sztárvendége
Szandi lesz, a jó hangulatról pedig
az Unicum és a Misi Band gondoskodik.
jdj

