A tartalomból

Képviselői interpellációk
2. oldal

Megkeserítik a lakosság életét,
a város megoldást keres

A

Cseh utcában és a Paraszt utcában élők
mindennapjait megkeserítik a Cseh utcában
lakó, alkalmazkodni képtelen lakók. Már a városi képviselő-testületi ülésen is foglalkoztak az
adott problémával a képviselők, még augusztus
elején. A város polgármestere, JUDr. Jozef Šimko megjegyezte, hogy mindenképp megoldást
kell találni a kialakult helyzetre, az ott lakók
petíciót nyújtottak be, amelyet 99 lakos írt alá.

„Megértem az ott élők elégedetlenségét és aggodalmát. A lakások bérbeadását minden alkalommal
megelőzi a lakóbizottság jóváhagyása. Sem én,
sem a bizottság tagjai nem tudhattuk előre, hogy
milyen család költözik be. Nem tudhattuk, hogy
hangosak, veszekednek és verekednek.“ – mondta
a polgármester, majd hozzátette, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésen fognak foglalkozni
részletesebben a problémával. E szeptemberi ülésre a lakóbizottság is készít egy javaslatot, amiben
felvázolja a lehetséges megoldásokat, hogyan le-

hetne elkerülni a kellemetlenségeket, amelyeket
az alkalmazkodni képtelen lakók okoznak. Az
illetékes bizottság nem csak a lakások bérbeadásáért lesz felelős, hanem a bérbeadási szerződések
meghosszabbítása is az ő feladatuk lesz.
„Szomorú, hogy idáig fajult a dolog, már régen
találni kellett volna valami értelmes megoldást
erre a problémára.“ - Roman Vaľo képviselő megjegyezte, hogy ez a probléma nem újkeletű, évek
óta gond van pár családdal az utcában. A városi
képviselő-testületi ülésen a Közrend védelme és a
bűnözés megelőzése érdekében létrejött bizottság
javasolta, hogy biztonsági kamerákat szereljenek
fel, ez részben javíthatná a kialakult helyzetet.
A kamerák megvásárlásának feltételezett költsége
max.600 euró lenne. Jozef Tóth, a Közrend védelme és a bűnözés megelőzése érdekében létrejött
bizottság elnöke javasolta, hogy a városi költségvetés 3. módosításánál vegyék figyelembe ezt a
600 eurós tételt is.
amb

A Magyar állam megalapítását és az első király, Szent István koronázását ünnepelték a rimaszombati
Fő téren. Az érdeklődőket sokszínű program várta és nem hiányozhatott a tűzijáték sem.
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Képviselői interpellációk

Ján Jurkemík közvetítette a lakosság
kérését, miszerint mihamarabb megoldást
kell találni az egykori
LUX épületére, amely
hosszú ideje roskatag
állapotban van: vagy
a tulajdonost kell
szankcionálni, esetleg egyéb megoldást
kell találni a problémára. JUDr. Jozef
Šimko, Rimaszombat
polgármestere válaszából kiderült, hogy
az Építésügyi Hivatal
által végzett helyszíni
szemlére június 20-án
került sor. A hivatal
számos hiányosságot
észlelt és felhívta a
tulajdonosok figyelmét arra, hogy a törvény által meghatározott határidőn belül orvosolja a hibákat. Amennyiben erre nem
kerül sor, az Építésügyi Hivatal a hatályos jogszabályok szerinti bírság megfizetésére kötelezi a tulajdonosokat.
Jurkemík képviselő következő interpellációja szerint a lakosság forgalomlassító küszöb elhelyezését kéri a Mogyoró utcára. A polgármester szerint 2017-ben több írásos panasz érkezett, az akkori képviselők általi interpellációk és a Városrészek
Bizottságai is sürgették a forgalomlassító küszöb elhelyezését,
ami a városi költségvetésből volt finanszírozva. A város felkérte a Járási Közlekedésügyi Felügyeletet, hogy alkosson véle-

ményt az adott ügyben, majd a lakosság kérésének eleget téve
a későbbiek folyamán eltávolították a forgalomlassító küszöböt. A Közlekedésügyi Felügyelet álláspontja szerint ismételt
kérelmeknek nincs helye, az eltávolítás végleges.
A következő interpellációk között szerepelt Szőlős városrész
övezeti terve, aszfaltozás a Rozsnyói utcán és egy folytonos
járda kiépítése a Vasút utcától a főútig. A polgármester szerint
a 2020-as költségvetési évben kell majd javasolni ezeket az
intézkedéseket, az idei évben már nem tudják ezeket finanszírozni.

A képviselők döntenek a posta előtti tér elnevezéséről

Tavaly felújították a posta előtti teret Rimaszombatban, így vonzóbbá téve a posta környékét. 2018 decemberében ünnepélyesen
átadták, viszont a térnek még nincs neve. A város vezetősége felmérést végzett a helyi lakosok között, hogy milyen nevet kapjon
az újjáépített tér.

Rengeteg javaslat érkezett, mind a lakosságtól, mind különböző intézményektől. A legtöbb javaslat a következő elnevezésekre érkezett:
Ferenczy István tér és Ľudovít Štúr tér. Továbbá Posta tér, M. R.
Štefánik tér, Gömöri tér, Kishonti tér, Hatvani István tér stb.
JUDr. Jozef Šimko, Rimaszombat polgármestere kinevezett egy
„névválasztó bizottságot“, amely javaslata alapján az októberi képviselő-testületi ülésen a képviselők döntik el a posta előtti tér elnevezését.
A bizottság tagjai:
Ing. Rigó László: a város alpolgármestere, a bizottság elnöke,
Ing. Ivan Hazucha: képviselő,
JUDr. Štefan Baláž: képviselő,
Mgr. Erika Juhászová: képviselő,
Mgr. Elena Nebusová: a Matica Slovenská helyi szervezetének elnökasszonya,
MUDr. Juhász Péter: képviselő,

PhDr. B. Kovács István: történész,
PhDr. Oľga Bodorová: a Gömör –Kishonti Múzeum igazgatónője,
Ing. Milana Jutková: a Rimaszombati Művelődési Központ igazgatónője,
Július Cerovský: a Csemadok elnöke,
PhDr. Zuzana Zsírosová: a szervezési osztály vezetője.

Gömöri Hírlap

ÁLLÁSAJÁNLAT
Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9, 979 01) JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

A Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap
szerkesztője, magyar nyelven
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Elektromos töltőállomás
létesítésére pályázik
Rimaszombat városa

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint
Alapilletmény (bruttó):
• Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján
az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg
Szervezeti felépítés: A fent említett munkakör szervezeti szempontból a Városi Hivatal elöljárójához
tartozik
A munkavégzés helye:
• a Városi Hivatalban (Svätoplukova 9, 979 01)
Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:
• első- vagy másodfokú főiskolai végzettség - előny
• teljes középfokú végzettség érettségivel
Egyéb követelmények:
• szakmai tapasztalat az újságírás terén
• a szlovák nyelv tökéletes ismerete
• a magyar nyelv tökéletes ismerete
• kommunikációs képességek
• feddhetetlenség
• számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete)
A pályázathoz mellékelni kell:
• írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához
• telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat
feltüntető szakmai önéletrajzot
• a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát
• a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai
felhasználásához a pályázati eljárás során ( 2018. évi
18. törvény alapján a személyes adatok védelméről )
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „VK – „Redaktor Redakcie GZ-GH“ NEOTVÁRAŤ“ feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 09. 02-án 16.00 óráig kell eljuttatni
az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ,
JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.
Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben
értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem
felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl
nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.
JUDr. Jozef Šimko
Rimaszombat polgármestere

A városi képviselő-testület augusztus 5-én jóváhagyta az elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó kérelem benyújtását. Az elektromobilitás fejlesztését támogató cselekvési terv keretein belül a szlovákiai városok és községek
mindegyike megpályázhatja a Gazdasági Minisztérium által nyújtott támogatást. Mivel az első száz beérkezett kérelem közt kerül felosztásra a töltőállomások létesítésére szánt 500 000 €, a kérelem benyújtásának időpontja meghatározó. A képviselők a Rimaszombati Városi Képviselő-testület rendkívüli ülésén
e pontot is beillesztették az ülés napirendjébe. A támogatás maximális összege
5 000 €, melynek feltétele, hogy a város 5% önerővel járuljon hozzá a töltőállomás létesítésével kapcsolatos kiadásokhoz. A projekt kidolgozásával a városi
hivatal új osztályát bízták meg, amelyet július elején hoztak létre.
Ezek az állomások az elektromos autók töltésére szolgálnak, melyek száma
2030-ra akár 40 000 is lehet. 2020-ig feltehetőleg 150 (22 kW-tól nagyobb teljesítményű) gyorstöltő állomás és több, mint 600 (22 kW-tól kisebb teljesítményű) töltőállomás lesz Szlovákiában.
Jelentős érv az elektromos töltőállomás létesítése mellett Rimaszombat elhelyezkedése, illetve a töltőállomások szinte teljes hiánya a környéken. A városon két nemzetközileg kiemelkedő közlekedési útvonal halad át. A Pozsonyt
Kassával összekötő E571-es útszakaszon elektromos töltőállomást legközelebb
Losoncon és Ozsgyánban találunk, kelet felé pedig csak Szepsin. Még rosszabb
a helyzet északról a magyar határ felé haladva, ezen az útvonalon Poprádon
található az egyedüli töltőállomás elektromos autók részére.
E nyilvánosan hozzáférhető állomás magában rejti Rimaszombat fejlődésének
a tényleges lehetőségét, hiszen az elektromos autók töltése akár órákig is eltarthat. Addig az autók tulajdonosai meglátogathatják a város központját, a múzeumot, esetleg a város egyik éttermében megebédelhetnek, bevásárolhatnak, vagy
egyéb, helyi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.
A rendelkezésre álló információk szerint magánkézben lévő társaságok is terveznek elektromos töltőállomásokat létesíteni a városban, viszont ez a töltőállomás a város tulajdonát képezné. A pályázat pozitív elbírálása esetén a töltőt a
Mikszáth Kálmán utcai parkolóba helyeznék el, mivel elegendő parkolóhellyel
rendelkezik és a városközpont is közel van. A város részéről az állomás kialakításának minden feltétele adott.
fotó: archív
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Képviselőink: Robert Kuvik

Robert Kuvik 2012-ben került először
a Rimaszombati Városi Képviselő-testület képviselői közé, akkor Július
Vrábeľt váltotta. 2014-ben nem választották be a képviselők közé, majd
2018-ban Csirmaz Miklós helyét foglalta el, miután utóbbit megválasztották a város főellenőrévé. A második
választási körzetben (Rozsnyói utca,
Akasztóhegy, Szabópuszta, Szőlős,
Alsópokorágy és Bakti) szerzett mandátumot, ahol 460 szavazattal a 4. helyen végzett. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen végezte. Nős, 2 fiúgyermek édesapja.
A SMER-SD képviselőjeként került a városi képviselő-testületbe, s
ahogy mondja, azért indult e párt színeiben, mert fejlett társadalmi
lelkiismerettel rendelkezik. A Rimaszombati járásban az elsők közt
volt, aki a SMER-SD pártjába beléptek. „A Rimaszombati Városi
Képviselő-testület képviselőjeként igyekezni fogok a választókat felelősségteljesen, kellő megbízhatósággal és a legjobban képviselni.
Mint a Városrészek Bizottságának tagja szeretném tolmácsolni mind
a városrész, mind az egész város lakosságának a kéréseit. Születésemtől fogva Rimaszombatban élek, itt szeretném felnevelni a gyermekeimet. Ami Rimaszombatot illeti, leginkább a parkolás, a kevés
pad és szemetes problémája aggasztja, továbbá a munkanélküliség,
ami részben megoldható lenne egy ipari park létrehozásával.“ – ös�szegez Kuvik, aki 2011-től a Városrészek Bizottságának a tagja.
Szeretné, ha a városban az iskolákba és az óvodákba is többet fek-

tetnének bele, mivel az utóbbi években szerinte el lettek hanyagolva
ezen intézmények épületei. „Inkább támogatom az ablakok kicserélését egy óvodán, minthogy százezreket adjuk a felnőtt futballistáknak“ – mondja a képviselő, majd hozzáteszi, hogy a városi épületek is
el vannak hanyagolva, Alsópokorágy és Bakti városrészek is számos
problémával küzdenek, pl. a kultúrház állapota és a szennyvízelvezető rendszer kiépítése. További problémák vannak a telkek vagyonjogi elrendezésével a temető alatt, a járdák és az autóbusz megálló
körül. Szintén megoldásra vár az Iskola utcán található kollégium
épülete, amelyet mindenképp rendbe kéne hozni. Kuvik egyetért a
Városrészek Bizottságával, ami nem támogatja az épület eladását.
Nem ért egyet azzal sem, hogy az épületben szociális lakásokat hoznának létre. A képviselő elmondta, hogy a Merjünk gyrosítani Klub
javaslatait támogatja legtöbbször, a klub képviselőit fiatal és sikeres
embereknek tartja, akik már elértek valamit az életben és akik változást szeretnének. A jelenlegi feszült helyzethez annyit fűzött hozzá,
hogy „a polgármester és a képviselők is a város lakossága által lettek
megválasztva, nem kell egy véleményen lenniük, de fontos együttműködniük“.
A képviselő egyéb teendői mellett a taekwondo küzdősportnak is
szenteli az idejét, de csak mint szülő és rajongó. Segítkezik az erről szóló cikkek megírásában, versenyek megszervezésében. A taekwondohoz a gyermekein keresztül jutott el, akik már hatodik éve
űzik sikeresen ezt a sportot: országos és nemzetközi versenyeken is
kitűnő eredményeket értek el. „A fiatalabb fiam, Tomáš többszörös
taekwondo és chanbara szlovák bajnok, az idén az Európai Bajnokságon 3. helyezést ért el chanbarában.“ – zárja a beszélgetést a képviselő.

Íjászok Dobšinán

2019. augustus 10-én került megrendezésre a SZLOVÁK
BAJNOKSÁG 6. fordulója Dobšinán. A rendező kiváló pályát épített, a versenyzőknek 28 3D-s célt kellett meglőni egy
vesszővel .
A Bástya Íjász Klub két tagja a következő eredményekkel ért
haza:
ANTAL HEGEDŰS Laura első helyen végzett és LÉVAY Tibor a második helyet érte el. Gratulálunk nekik!
Augusztus 18-24-ig a HDH-IAA Európa bajnokságon lesz a
Bástya Íjász Klub. Sok sikert és pontos kezet kívánunk nekik!
Köszönet támogatóinknak: Rimaszombati Városi Hivatal,
Vercajch Centrum, Gobako Kassa, Agrosolum, TEATRO és
RIO étkezde.

Átadják a Református Óvodát
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Tompa Mihály Református Gimnázium és a Rimaszombati Református Egyházközség 2019. szeptember 1-jén (vasárnap) 15.00-kor a református gimnázium újraindulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tart, amelyet
követően átadásra kerül a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében Magyarország Kormányának támogatásával a Bethlen Gábor Alap által folyósított támogatásból felépült Református
Óvoda és Iskola.

Gömöri Hírlap

Vércsepp a Szlovák
Nemzeti Felkelés
tiszeletére
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Nyári kreatív műhely
gyermekeknek

A feketepataki Községi Hivatal, a Vöröskereszt Feketepataki Alapszervezete és a Szlovákiai Antifasiszta Ellenállók Helyi
Szervezete a Nemzeti Transzfúziós Állomás besztercebányai kirendeltségével közösen 2019-ben is megrendezte véradó akcióját
a Szlovák Nemzeti Felkelés tiszteletére, amelyre augusztus 2-án
07.30 és 10.30 között került sor, immáron 14. alkalommal.
Először Marek és Pavol Cirbus adtak vért Rimaszombatból, majd Bc.
Miloš Zverina, Eva Strnisková, Štefan Koós, Ing. Miroslav Hujel,
Jaroslav Ivan, Ján Sebíň, Alžbeta Bibláková, Dušan Krnáč, Róbert
Gál, Ema Uhrínová, Tibor Volgyi, Beáta Šimonová, Adriana Kapcová, Štefan Kapec és nem hiányozhattak a véradók közül a Szlovák
Köztársaság hadseregének katonái sem.
A véradás befejezése után koszorúzással emlékeztek a Szlovák Nemzeti Felkelés kitörésének 75. évfordulójára.
Fotó: Alžbeta Pupalová

A GMOS által szervezett nyári kreatív műhelyben jobbnál jobb
művészeti foglalkozások, workshopok és alkotós programok
várták a gyerekeket augusztus 5-től augusztus 9-ig. A gyerekek
egész héten szebbnél szebb műveket készítettek, az alkotási folyamatban nagy segítségükre volt Danka Bakšová, Ľubka Žilková
és Martin Felbaba. A gyerekek elsajátították a selyemfestést, batikolást, szalvétatechnikát, szövést, kosarakat fontak és szappanból
készült csokrokat készítettek. Utolsó nap meglátogatták a nagytöréki malmot, illetve ellátogattak Tiszolcra is.
Fotó: GMOS

Nagy selymesfutó
(Pseudoophonus rufipes)

A Gömör – Kishonti Múzeum
nyitvatartása

A Gömör – Kishoni Múzeum állattani
gyűjteménye a futóbogárfélék családjába tartozó nagy selymesfutóval
bővült. A múzeumban megtekinthetőek szeptember 2-tól szeptember 30ig, hétfőtől péntekig reggel 8.00-tól
18.00-ig, hétvégén 10.00-tól 18.00ig.
A nagy selymesfutó kb. 1,5 cm hos�szú, fekete, szinte egész Európában
megtalálható bogár. Az emberre ártalmatlan, viszont ha veszélyben érzi
magát, kis mennyiségű kémiai anyagot bocsát ki, ezért szabad kézzel
semmiképp ne érintsük meg (használjunk kesztyűt, lapátot vagy seprűt).

Értesítjük a múzeum látogatóit, hogy a Gömöri
– Kishonti Múzeum nyitvatartási rendje változik. Augusztusban és szeptemberben a múzeum
minden nap nyitva tart, 18.00 óráig: hétfőtől
péntekig reggel 08.00-tól 18.00-ig, hétvégén
10.00-tól 18.00-ig. Októbertől a múzeumot
csak munkanapokon lehet látogatni, reggel
09.00-tól 17.00-ig.
Szeptember 27-én, az Idegenforgalom Világnapján a belépés ingyenes.
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Szeptember 11:
A padlás

2019.
szeptember
11-én, szerdán 18.00
órai kezdettel Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter: A padlás
című nagy sikerű
musicaljét láthatjuk
a Rimaszombati Kultúrházban. Belépő 8
euró. Jegyek a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók.
A történet több műfaj elemeivel gazdagított. Egy kicsit scifi, egy kicsit krimi,
egy kicsit romantika.
Egy fiatal tudós kísérletezik a padláson. Távoli, titokzatos bolygók üzenetét
próbálja megfejteni, látogatói azonban nem földönkívüliek, hanem
évszázadok óta bolyongó szellemek, akiket kifelejtettek a mesékből.
Történetesen ők is erre a padlásra várják Révészt, aki elviszi őket
az emlékezet országába. Révész meg is érkezek egy távoli világból,
csakhogy egy gengszter testében landol, s ez kicsit megkavarja az
eseményeket. „Félig mese, félig musical, kicsiknek és nagyoknak
9-től 99 éves korig.” – olvashatjuk a színházi ajánlóban. A darabot
több mint harminc éve töretlen sikerrel játsszák a Kárpát-medence
magyar lakta területein. Rimaszombatban a komáromi Jókai Színház előadásában kerül bemutatásra. Rendező: Méhes László. Egyes
szerepekben Cs.Tóth Erzsébetet, Bárdos Juditot, Béhr Mártont, Tóth
Károlyt, Bernáth Tamást, Holocsy Katalint, Majorfalvi Bálintot, Skronka Tibort, Culka Ottót, Olasz Istvánt és Szabó Viktort láthatjuk
majd a színpadon.
A színházi előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Szervező az Oxymoron polgári társulás.

Szeptember 29:
Spanyol komédia Rimaszombatban

„Už ti nikdy nenaletím“: Michal Spišák rendezésében egy fantasztikus spanyol komédia szem- és fültanúi lehetünk 2019. 9. 29-én, vasárnap. A főbb szerepekben Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta

Mičkovicová / Lenka Barilíková. Jegyek elővételben 14 eurós áron
kaphatók a a Városi Művelődési Központban, a Turisztikai Információs Központban és online a www.kulturars.sk oldalon.

Szeptember 14:
Folklórfesztivál Rimaszombatban
Szeretettel
várjuk Önöket 2019.
szeptember
14én, szombaton az
immár
másodjára megrendezésre
kerülő „Pod Sobotskou bránou“
folklórfesztiválra.
A Fekete Sas udvara újjáéled egy
egész napos fesztivál keretében.
Fellépők: a zólyomi MARÍNA együttes, a DRUŽINA és
különböző
helyi
ifjúsági- és felnőtt
folklóregyüttesek.
Az esti programra
a belépő felnőtteknek 5 euró, gyermekeknek 3 euró. A jegyeket Rimaszombatban, a Városi Művelődési
Központban és online a www.kulturars.sk oldalon vásárolhatják meg.

