Véget ért
a besúgók nyara

Rigó László alpolgármester
köszöntötte az új iskolai esztendőt
a Tompa Mihály Alapiskolában.

Elkezdődött
a 2019/2020-as tanév
Szeptember másodikán hivatalosan is elkezdődött az új tanév,
JUDr. Jozef Šimko polgármester a 2019/2020-as iskolai évet a
Dobšinský Alapiskolában nyitotta
meg.
A Dobšinský utcai Alapiskolában
Erika Demková igazgatónő váltotta
Peter Nôta volt igazgatót. Beszédében elmondta, hogy mindent megtesz a diákok, szülők, pedagógusok
és az iskola alkalmazottai érdekében.
Immáron 41. alkalommal nyitotta
meg kapuit a Dobšinský Alapiskola.
Az igazgatónő beszédéből kiderül,
hogy az iskolában már letanított 17
évet, mégis hasonló érzése van, mint
az elsősöknek, hiszen először áll a
gyerekek előtt, mint igazgatónő. Az
öröm, lelkesedés és a felelősségtudat
vegyes érzései kavarognak benne,
mostantól valami új veszi kezdetét,
komoly felelőssége lesz az iskola
működésével, a gyerekekkel, tanárokkal és az alkalmazottakkal szemben is. Köszöntötte az elsősöket, sok
sikert és örömöt kívánt nekik, majd
megjegyezte, hogy nem tolerálja az
erőszak semmiféle fajtáját, legyen

szó testi- vagy lelki bántalmazásról.
„ Tiszta szívből kívánom minden diáknak, hogy találjanak az iskolában
valakit, aki segítő kezet nyújt feléjük, intézményünk továbbra is megmaradjon az az intézmény, amelynek
szíve és lelke van, ahol úgy érezhetjük magunkat, mint egy nagy család“
– tette hozzá Erika Demková.
Jozef Šimko beszédében a diákoknak, a pedagógusoknak és az iskola
összes alkalmazottjának eredményes
tanévet kívánt, kihangsúlyozta, hogy
a Dobšinský utcai iskola a legeredményesebb iskolák közé tartozik a
városban.
A diákok számában különösebb változás nem történt az előző évekhez
képest. Nem hivatalos adatok szerint
a város fenntartói hatáskörébe tartozó iskolákban 2028 diák kezdete el
az új tanévet, míg az elsős kisdiákok
száma 232. Az idei tanévben a diákok 92 nap szünidőnek örülhetnek,
az első szünetre október 30-ig kell
várni. Az őszi szünet a Halottak napjával és a hétvégével együtt öt napos
lesz, a téli szünidőre december 23-tól
2020. január 7-ig kerül sor.

Lassan vége a nyárnak és a nyári szabadságoknak, véget ért a szünidő is.
Viszont ha valaki úgy gondolná, hogy a
városi hivatalban is uborkaszezon volt
a nyár folyamán, nagyon téved. Az ellenőrző hatóságok nem kevés feladattal
halmoztak el minket, köszönhetően
néhány „bátor srácnak“, akik ezt nem
is titkolják. Jelentős mennyiségű anyagot készítettünk a
Szlovák Számvevőszéknek, a Nemzeti Bűnügyi Irodának,
a Pénzügyi Nyomozó Ügynökségnek, a Közbeszerzési Hivatalnak és nem hagyott minket pihenni a város
főellenőre sem. Az ellenőrzések során általában az
utolsó négy évben zajló, város általi befektetésekre és
közbeszerzésekre voltak kíváncsiak a hatóságok. A feljelentések mögött állók azt gondolhatták, illetve feltételezhették, hogy törvénytelen módon értük el városunk
vitathatatlan fejlődését az utóbbi években. Bár még nem
rendelkezünk az összes vizsgálat eredményével, de az ellenőrző hatóságok eddigi információi alapján nincs ok a
félelemre.
Néhány „szimpatizánsunk“ naivitása nem ismer határokat. Remélhetőleg a képviselői padokban ülő újoncokból
senki sem gondolta, hogy a városi hivatalban dolgozók
nem jól végzik a munkájukat, esetleg a közbeszerzésekkel
manipulálnak. Nem gondolom viszont, hogy a képviselők
a naivitásuk miatt jártak így el. Inkább arra ment ki a
játék, hogy a város polgármesterét és a városi hivatalban
vezető beosztásban dolgozókat rossz színben tüntessék
fel, mivel a legközelebbi helyhatósági választások még
nagyon messze vannak és még három évet nem akarnak
arra várni, hogy magukhoz ragadhassák a hatalmat.
És ha ez még nem lenne elég, júliusban és augusztusban
a városi képviselő-testület is háromszor ülésezett. Az
alakuló üléssel együtt – amelyre 2018. december 4-én
került sor – a városi parlament már 18 alkalommal ült
össze. És hogy mire jutottunk? Nos, arra, hogy a legutolsó képviselő-testületi ülésen a városi képviselők közel
100%-ban elfogadták azt a költségvetést, amit a városi hivatal már 2019 elején javasolt.
Most lehet valaki úgy gondolja, hogy nem baj, a lényeg,
hogy sikerült módosítani a költségvetést és el lehet
kezdeni dolgozni a város fejlődése érdekében. Viszont
ne felejtsük el, hogy már szeptember van, nyolc hónapot
fölöslegesen elvesztegettünk. A „minnél rosszabb, annál jobb“ elv helyességéről, illetve abszurditásáról majd
elmondhatják a véleményüket a város lakosai is, akikkel
még a karácsonyi ünnepek előtt szeretnénk találkozni.
Ott majd közösen mérlegelhetjük,
hogy a város fejlődését 2019-ben
gyorsítottuk, vagy lassítottuk-e.
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A Szlovák Nemzeti Felkelés kitörésének
75. évfordulóját ünnepeltük
Rimaszombatban is megemlékeztek a
Szlovák Nemzeti Felkelés kitörésének
75.évfordulójáról, amelyre augusztus 27én került sor a Tompa téren található második világháborús emlékműnél.

A rimaszombati megemlékezésen részt vettek a Szlovák Antifasiszták Szövetségének
tagjai, az Orosz Föderáció nagykövetségének helyettes vezetője, Jozef Šimko polgármester, Rigó László alpolgármester és Szántó István, a Városi Hivatal elöljárója is, akik
koszorút helyeztek el az emlékműnél.
Pavel Brndiar, a Szlovák Antifasiszta Ellenállók Területi Szövetségének elnöke emlékbeszédében hangsúlyozta, hogy a történelmi
eseményeket nem szabad elfeledni, s mindent meg kell tenni, hogy az akkori borzalmak ne ismétlődhessenek meg. Különösen
fontos a legifjabb nemzedékek felvilágosítása, akik elődjeiknek köszönhetően békében élhetnek.
A Szlovák Nemzeti Felkelés kitörésének 75.
évfordulójára való megemlékezést a Szlovák Antifasiszták Szövetségének rimaszombati területi választmánya szervezte, együttműködve a várossal. A koszorúzás után az
ünnepség a Városkertben folytatódott, ahol
fellépett a Bona fide énekkar és a Ďatelinka
folklórcsoport is.
red, fotó: gecse

Átadták a Gólyavár óvodát és
a református iskolát Rimaszombatban

Ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartottak vasárnap a rimaszombati református
templomban, melyet követően sor került
az egyházközség Gólyavár óvodájának és
alsó tagozatos általános iskolájának az
átadására. Mindkét intézmény a Magyar
Kormány pénzügyi támogatásával épült.
Az átadási ünnepséget tanévnyitóval kötötték egybe, melyen megemlékeztek a
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
(SZRKE) első középiskolájának, a Tompa
Mihály Református Gimnázium (TMRG)
indulásának 20 éves jubileumáról is.
Az óvodát közösen avatták fel: Grezsa István, Molnárné Pelle Beáta, Fazekas László,
Molnár Sándor, majd a református általános
iskolát Grezsa István, Kovács Tímár Ildikó
és Fazekas László.
Molnárné Pelle Beáta, a TMRG igazgatója emlékeztetett, hogy húsz évvel ezelőtt,
1999. szeptember 1-én kezdte meg működését a református gimnázium, amivel Rimaszombatban több évtized után újraindult
a protestáns egyházi fenntartású oktatás.
Az évforduló azért is különleges, mert ehhez most a református óvoda és alapiskola

épületének átadása
is párosul, amelyet
hatalmas ajándéknak nevezett. Ezzel
a gyülekezet, az
egyetemes egyház,
de mindenekelőtt a
rimaszombati magyarság
gazdagodik. Az egy év alatt
felépült óvodában
három csoportszoba,
három
hálószoba,
étterem, közösségi
tér, a toronyban található felház és egy
fedett terasz áll az óvodások rendelkezésére. Az építkezés költsége 657 ezer euró volt.
Az alapiskolánál öt tanterem és tornaszoba
áll nyolcvan gyermek rendelkezésére. Az
ingatlan megvásárlásának és átépítésének,
valamint kibővítésének összege mintegy
640 ezer eurót tett ki. Mindkét beruházásnál
járulékos költségek is keletkeztek, melyek
szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA)
által folyósított támogatásból kerülnek
megtérítésre.

A rimaszombati Gólyavár Református Óvodában szeptember 2-án megkezdődött a
tanév, a Református Alapiskola azonban a
mai napig nem kapta meg a működéséhez
szükséges engedélyt Szlovákia oktatásügyi
minisztériumától, így egyelőre a felújított
épületben nem kezdődhetett meg az oktatás.
Virsinszky Tamás

Gömöri Hírlap
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A város létrehozta a városi hivatal projektvezetési osztályát

Rimaszombat városa július elsejével felállította az új projektvezetési osztályt, a
jövőben a részleg feladata lesz biztosítani
a pénzügyi források felhasználását az európai uniós támogatásokból. A korábbiakban
ugyanis a kérvények előterjesztése és az Európai Strukturális- és Befeketetési Alapból
származó források felhasználásának hiánya
gyakran vált bírálat tárgyává. A kérelmek
összetettsége, az adminisztratív terhek, valamint a projektek vezetésének biztosítása a
projektek kivitelezésekor szintén megalapozott indokot szolgáltatott az osztály létrehozásához.
A részleg a megalakulása óta már jó néhány
kérelmet kidolgozott támogatásokra, melyeken keresztül a város különböző beruházásokhoz a szükséges pénzügyi forrásokhoz
juthat. Többek között a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett támogatásra is
nyújtottak be pályázatot a város első nyilvános elektromos töltőállomásának kiépítéséhez. Rimaszombat csatlakozott az EPH
környezetvédelmi munkásságához tartozó,
a város közterületeinek megújulását támogató „Na prírodno – Természetesen” illetve
a sportok támogatását szolgáló „Gesto pre
mesto- Gesztus a város felé” elnevezésű pályázati felhívásokhoz.
Ahogy azt az osztályon dolgozó Juliana
Uhrinová, gyakorlott projektmenedzser kifejtette, a „ Na prírodno – Természetesen”
nevű projekt fából készült fedett padok,
szemetes kukák és kerékpártárolók kihelyezésével az infrastruktúra fejlesztését
fogja szolgálni a Rimaszombat és Kurinc
közt húzódó kerékpárút mentén. „ Ezen a
szakaszon még hiányoznak olyan pihenés-

re szolgáló fedett padok, ahová a látogatók
behúzódhatnának kedvezőtlen időjárás esetén, továbbá hulladék tárolására szolgáló
szemetes kukák illetve kerékpártárolók is.
Ezeknek a hozzáépítésével nemcsak a vonzereje nő meg ennek a szakasznak, hanem
bővül a funkcionalitása is, emelkedik a kerékpárút rekreációs értéke, valamint növekszik a térség látogatottsága is,“ közölte J.
Uhrinová azzal, hogy a pihenésre alkalmas
egységek kihelyezésével egy szebb, tisztább
és kellemesebb életteret biztosító környezet
jön majd létre a lakosság és az idelátogatók
számára. Egyúttal hozzátette, hogy a projekt célja a környezeti aspektusok javítása
az infrastruktúrális elemek kiépítése által és
pihenő zónák kialakítása. A Rimaszombatot
Kurinccal összekötő kerékpárút teljes hos�sza összesen 2320 méter és két ága van. Az
egyik az Iskola utcán, míg a másik a Hostinský utcán kezdődik.
J. Uhrinová szerint a projektvezetési osztály jelenleg több kulturális területet érintő
projekten is dolgozik, mely támogatná a
rimaszombati Turisztikai Információs Központ működését. Szintén dolgoznak a városi közösségek szabadidős tevékenységének támogatására meghirdetett „közösségi
adomány” nevű pályázaton, amely minden
korosztály számára használható fitnesspark
kiépítésének céljával a Városkert revitalizációjára irányul, valamint azon a pályázaton
is, amelynek célja az innovatív kulturális
központok létrehozása mozikból a helyi közösségek számára. Szeptembertől mindenekelőtt az iskolaügyre irányuló pályázatokra
fognak összpontosítani, de nem fogják kihagyni a roma kérdést sem.

A részleg munkatársai találkozókat szerveznek a városi intézmények képviselőivel is,
hogy tájékoztassák őket az adott helyzetről
és egyidejűleg meg tudják oldani az egyes
osztályok kiemelkedően fontos pénzügyi
követeléseit, amilyen például a Megyeháza
restaurálása, aVárosi Közművek jármű- és
gépállományának lecserélése, stb. Ugyanakkor részt vettek különböző szakmai találkozókon – az Interreg HU/SK „Határok
határok nélkül“ nevű projektről szóló workshopon a Csillagházban Rimaszombatban,
amelynek a célja az akadályok felszámolása
az Eurokulcs rendszer bevezetésével a besztercebányai kerületből Nógrád megyébe,
valamint a Nemzeti Újrahasznosító Iroda
workshopján, a hulladék újrahasznosítás
innovatív módszereinek alkalmazási területének oktatására.

J. Uhrinová még hozzátette, hogy ilyen rövid idő alatt még nem lehet állást foglalni
az osztály sikeressége mellett. „ Ez olyan
feltételektől függ, amelyekben meghatározóak az aktuális pályázatok ugyanúgy, mint
a város prioritásai és felkészültsége (dokumentáció, anyagi támogatás) a projektek
megvalósításában. Az előterjesztés, kiértékelés és megvalósítás rendszere egy hos�szadalmas és időigényes folyamat, ugyanakkor a városfejlesztési stratégiák prioritása
és fenntarthatóság követelménye azok a tényezők, amelyek végsősoron eldöntik a projekt előterjesztésének jogosságát. Jó lenne
megpályázni minden vissza nem térítendő
támogatást nyújtó projektet, amely nemcsak
a kulcsfontosságú kérdésekben nyújtana
megoldást, hanem biztosítaná a város átfogó fejlesztését minden területen” - zárta a
beszélgetést Uhrinová.

Közeledik a 37. Gömör – Kishonti vásár

Az egyre közeledő ősz nemcsak a hűvösebb időjárást és rövidebb nappalokat hozza magával, hanem sok közkedvelt rendezvényt is. Ezek közül a legkiemelkedőbb a 37. Gömör – Kishonti vásár, amely általában szeptember utolsó napjaiban kerül
megrendezésre – és ez most sem lesz másképp. A vásár és különböző kulturális programok időpontja
szeptember 27. (péntek) és szeptember
28. (szombat).

A Gömör-Kishonti vásár Rimaszombatban
a Városi Művelődési Központban megrendezett gyümölcs-, zöldség-, dísznövény-,
állat- és termékkiállítással kezdődik. A Fő
tér nem csak az egyedi termékeket kínáló
hagyományos vásárnak, ízletes ételeknek és jellegzetes mézboroknak fog otthont adni, hanem az ének, a tánc és a szórakozás központja is lesz.
A péntek délelőtti órákban a BABADLO színház fogja szórakoztatni a kicsiket és nagyokat egyaránt. A társulat „Mint kutya meg
a macska...“ c. bábelőadással készül számunkra, amely közelebb
hozza hozzánk J. Čapka közkedvelt művét. Az ebédhez a Bluet-

rend country zenekar kellemes dallamait hallgathatjuk majd, amely
nagyszerű kezdést biztosít egy igazán vidám péntek elindításához.
A Relax Szabadidőközpont bemutatót tart a gyermekek és az ifjúság
számára, a Rimavan és a Háj folklór együttesek hagyományos népi
zenét fognak játszani, majd a Bacmaňák nővérek duója következik.
Péntek este az Akcent Live zenei együttes
fogja táncba hívni közismert szlovák és
magyar népdalokkal az érdeklődőket. A
hagyományos népzene vidám dallamait a
Šarišanci népi együttes közreműködésével
a sárosi, szlovák, ruszin, zempléni és roma
zenék fogják felváltani. A Gömör-Kishonti
vásár pénteken egy fergeteges bulival zárul. A fő téri színpadon fellép a közismert
szlovák Mafia Corner, aki eredeti formában ad elő híres népdalokat,
régi szlovák slágereket, modern, latin és diszkó zenéket.
Vidám hangulatban fog telni a szombati nap is, e napon a Rimaszombati Tánczenekar és az Elektrum előadását is élvezhetjük.
Természetesen ebben az évben is kihirdetik a „legszebb erkély, legszebb kiskert“ verseny győzteseit, és nem maradhatnak el a város
kulturális intézményeinek kísérő rendezvényei sem.
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Képviselőink: Andrea Andrášiová

Andrea Andrášiová először 2014-ben jelöltette magát a Rimaszombati Városi Képviselő-testületbe, tavaly pedig már másodszor ülhetett be a képviselők közé. Ebben
a választási ciklusban - ugyanúgy mint az
előzőben - a fizetés nélküli alpolgármesteri
címet tölti be. 609 szavazattal a harmadik
választási körzetben szerzett mandátumot
(ide tartozik a Rima és a Kishonti lakótelep). A Közérdekvédelmi Bizottság elnöke.
Jogi tanulmányait Kassán a Pavol Jozef
Šafárik Egyetemen végezte. Jelenleg ügyvédként dolgozik. Két gyermeke van, egy fia és egy lánya.

Andrea Andrášiová sokkal inkább a polgárok képviselőjének tartja magát, mint politikusnak. Egyik ismerőse szólította meg azzal, hogy vegyen
részt a város politikájában. „Sokáig mérlegeltem, hogy elfogadjam-e az
ajánlatot, mivel korábban még nem volt tapasztalatom ilyen téren.” közelíti meg a képviselőnő a témát azzal, hogy végül elfogadta, mivel a
képviselői munkásságban meglátta azt a lehetőséget, hogyan segíthetne
a városnak és a polgároknak. Egyöntetűen kiáll amellett, hogy folytatódjon az utak és a járdák felújítása. „Örülök, hogy a korábbi választási
időszakokban a városnak sikerült felújítani a járdákat és leaszfaltozni
az utakat, mert úgy gondolom, ezt mindenki értékelni fogja, legyen az
akár gyalogos akár sofőr. Amikor ezek a felújítások elkezdődtek, még
nem voltam képviselő, de az igazat megvallva, mint rimaszombati lakos,
igazán értékeltem. Hiszen ez egy olyan dolog, ami mindenkit érint,” összegezte Andrášiová. Szintén fontos szerinte, hogy többet fektessenek
a város fenntartói hatáskörébe tartozó épületek javításába is, és úgy gondolja, hogy ezeket az épületeket nem lehet bérbe adni olyan állapotban,
amilyenben jelenleg is vannak.
Értékeli, hogy az elmúlt választási időszakban a járdákon és az utakon

kívül sikerült felújítani az Š.M. Daxner és a posta előtti teret, illetve a
város parkját, valamint új parkolókat is kiépítettek. „Még ha ez teljes
mértékben nem is csak tőlünk, mint várostól függött, örülök, hogy a jövőben megvalósul a szabópusztai börtön kiépítésének a projektje, amit a
képviselő-testület már jóvá is hagyott. Ez a város számára nagyon fontos, mert a börtönnek köszönhetően új, állami szférába tartozó munkahelyeket fognak létrehozni, amelyek a legjobbak egy ilyen régió számára,
ahová nehéz bármilyen befektetőt is behozni.” - közölte a képviselőnő.
Andrášiová szerint fontos lenne a Rima-part szépítése is. „Az én választási körzetemben van egy gyönyörű rész a Rima folyó mentén, nagyon
szép ez a partszakasz. A múltban végeztek ott ugyan néhány felújítást,
viszont most a Városrészek Bizottságától is érkezett egy kérvény, hogy
szeretnék folytatni a szépítésre vonatkozó munkálatokat, amivel természetesen egyetértek,” - magyarázta a képviselőnő.
Véleménye szerint nem szerencsés, hogy feszült légkör uralkodik a polgármester és a Merjünk Gyorsítani Klub képviselői között. „ Tudatosítani kellene, hogy a város polgármestere azért lett megválasztva, hogy a
lakosság érdekeit szolgálja. Egy ilyen kisvárosban félre kéne tenni a különböző politikai ambíciókat a helyi politikai életben. Ugyanis ez semmi jót nem fog hozni és azt gondolom, hogy ezt a lakosok is negatívan
érzékelik. Néha már fárasztó, amikor olyan dolgokat muszáj hallgatnom
az üléseken, amelyek egyáltalán nincsenek összefüggésben a napirendi
pontokkal” - mondta Andrášiová, ugyanakkor hozzátette, hogy a képviselő-testület és a polgármester az előző választási időszakban sem értett
mindenben egyet, ennek ellenére képesek voltak megegyezni.
Andrea Andrášiová jogot tanult a Pavol Jozef Šafárik Egyetemen, Kassán. A 2006-os évtől dolgozik ügyvédként, ahol főleg család-, polgári-,
büntető- és csődjoggal foglalkozik. Ezen kívül szakmai publikációs tevékenységének is szentel időt. Született rimaszombati, egy fia és egy
lánya van. Ahogy azt elmondta, mindkét gyermeke ebben a régióban él,
de olyan szakmában dolgoznak, amely nem függ össze a joggal.

A múzeumban lévő
Íjászok a 3D Európa – bajnokságon és a
Bükk Kupa 1. fordulóján, Kazíncbarikán tárgyak szakszerű kezelése

Idén Szlovákiában, Várna község határában került megrendezésre a 3D Európa - bajnoság.
A versenyen majdnem minden
EU-s állam képviseltette magát, sőt, még Indiából is voltak
versenyzők. A verseny reggeltől estig, négy napon át zajlott.
Szombaton a felnőtt kategóriák legjobb 6 versenyzője mérte
össze tudását és ügyességét a pályán, minden versenyzőnek 6 3D-s
célt kellett meglőnie.
A Bástya Íjász Klub öt tagja a következő eredményekkel tért haza:
ANTAL HEGEDŰS Laura, 1. hely, DANCS Luca 1. hely, LÉVAY
Tibor 3. hely, DANCS Gergely 19. hely, és HEGEDŰS László 24.
hely.
Gratulálunk nekik!
2019. augustus 31-én rendezték a BÜKK Kupa 1.fordulóját Kazincbarcikán. A rendező kiváló pályát épített, melyen a versenyzőknek 20
3D-s célt kellett meglőni 2 vesszővel, néhol meredek emelkedőkkel.
A Bástya Íjász Klub két tagja a következő eredményekkel tért haza:
LÉVAY Tibor a második helyet érte el,
HEGEDŰS László a 14. helyet foglalta el e nehéz pályán.
Gratulálunk nekik!
Köszönet támogatóinknak.: Rimaszombati Városi Hivatal, Vercajch
Centrum, Gobako Kassa, Agrosolum, TEATRO és RIO étkezde.

A Gömör – Kishonti Múzeum Rimaszombatban széles körű
gyűjteménnyel rendelkezik.
2019 elején e gyűjtemény tételeinek a száma elérte a 103 988 darabot. Ezekből 71 134 tárgyi jellegű és 32 854 db történelmi érdekesség. Különböző anyagú, összetételű és nagyságú tárgyakról van
szó: találhatunk itt érméket, ékszereket, de bútorokat és mezőgazdasági szerszámokat is. Természetesen, a nagyobb tárgyak kezelésének
szakszerű folyamata jóval bonyolultabb és időigényesebb minden
szempontból.
A projekt keretein belül 22 nagyobb tárgy szakszerű kezelésére került sor, bebiztosítva a biztonsági szempontból megfelelő munkaeszközöket, különböző tartósítószereket, mint pl. a toluol és a Solakryl
BT 55. Egy ipari ventilátor és egy kisebb kocsi is a segítségükre volt
a nagyobb és nehezebb tárgyak mozgatásánál.

Gömöri Hírlap

A városi képviselők jóváhagyták
a költségvetés 3. módosítását
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Futball és a költségvetés módosítása: e két fő téma volt
a Rimaszombati Városi Képviselő-testület rendkívüli ülésén, amit augusztus 26-án tartottak.

Eredetileg még két tavalyi határozatot is meg kellett volna
vitatniuk, de végül levették a napirendi pontról. Utána megállapodtak a faeladásra irányuló adásvételi szerződés megkötésében, a győztes társaság Málnapatakról (Málinec) 246 000
eurót kínált 3000 köbméter fáért.
Két órás vita következett a Városi Futball Klub jövőjéről. Miroslav Bitala, ügyvezető ismertette a klub koncepcióját, ami
annak volt a feltétele, hogy a költségvetésből 18 900 eurót
jóváhagyjanak számukra.
A Merjünk Gyorsítani Klub is előállt saját javaslatával, ami
konkrét neveket is tartalmazott. A klub ügyvezetőjének Domík Attilát, a Városi Futball Klub volt tisztségviselőjét neveznék ki. A város vezetősége ezzel nem értett egyet, majd a város főellenőre Csirmaz Miklós is elmondta, hogy egy ilyen koncepció nem tartalmazhat neveket.
Így ezeket eltávolították a javaslatból, majd mindenki megdöbbenésére egy szavazat híján nem szavazták meg.
A következő téma a város költségvetésének 3. módosítása volt. A város által elkészített tervezet közel 200 000 eurós veszteséget mutatott ki, ami a törvény
szerint nem lehetséges.
A polgármester elmondta, hogy azért nyújtotta be így a költségvetést, mivel nem született egységes döntés, így belefoglalta az összes prioritást. Majd elküldte véleményezés céljából az összes képviselőnek, de a kitűzött határidőig nem kapott egyetlen javaslatot sem tőlük. A polgármester és a képviselők pontról
pontra átvették a tervezetet, majd 12 000 eurós többlettel jóváhagyták az évi költségvetés 3. módosítását.

Falunap Kisárván

Gazdag kulturális- és sportprogrammal, finom ételekkel várták a falunapra augusztus 17-én Kisárva (Orávka) községben az érdeklődőket.
A községben hagyományosan krumpliból készült ételekkel és asztalitenis�szel ünneplik a falunapokat. Az időjárás is kedvező volt az ünnepség napján
- kellemesen meleg volt – ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy az esemény
nagyszerűen sikerült.
Ahogy azt Ján Lichanec, a falu polgármestere elmondta, ezzel a rendezvén�nyel a község megalapításáról emlékeznek meg, mivel ez évben ünneplik a
megalapítás 97. évfordulóját, amikor az eredeti felső-oravai lakosok, az ún.
gorálok letelepedtek. „Bár az eredeti gorálok már nem laknak a településen
és a gorál nyelvjárást is egyre kevésbé hallani, de e lakosok leszármazottjai
még mindig itt élnek a faluban“ – magyarázza a polgármester, aki már 20
éve áll a falu élén. Hozzátette, hogy a lengyelországi Wielka Lipsina nevű
testvérfaluból is ellátogattak a rendezvényre, akik gorál népi együttessel érkeztek. „Elhozták ide az eredeti gorál népzenét, hogy a helyiek és ideláto-

gatók feleleveníthessék az eredeti lakosok nyelvét és zenéjét“ – tette hozzá
a polgármester.
Az ünnepség keretein belül már hatodik alkalommal rendezték meg a burgonyából készült ételek főzőversenyét, amit természetesen nem hagytak ki
a falubeliek, a környező településekről és a Rimaszombatból érkezők sem.
Az egymással versenyző csapatok különféle ínycsiklandozó specialitásokat
készítettek, nem hiányozhattak a szilvával töltött laskák, juhtúrós és káposztás sztrapacskák, illetve a különféle töltött burgonyák sem. Ahogy a
polgármester említette, ebben az évben több csapat érkezett a versenyre,
ami azt bizonyítja, hogy a verseny évről évre több érdeklődőt vonz a rendezvényre. Nem csak a kultúrház udvarában volt nagy a versenyhangulat,
hanem az épületben is, ahol asztalitenisz bajnokság zajlott. Természetesen
nem feledkeztek meg a legkisebbekről sem, akiket különböző szórakoztató látnivalókkal vártak. A nagyszerű hangulattal, szórakozással és csodás
találkozásokkal teli ünnepi napot az esti órákban egy fergeteges mulatság
koronázta meg. Vasárnap a rendezvény egy ünnepi misével folytatódott a
helyi római katolikus templomban.
amb
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Szeptember 14:
Folklórfesztivál
Rimaszombatban

Szeretettel
várjuk
Önöket 2019. szeptember 14-én, 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.

Szeptember 29:
Spanyol komédia
Rimaszombatban

csolója, aki Stockhausen Harlekinjével zajos sikereket aratott mindenfelé, ahol csak járt.
Rimaszombatban szeptember 16-án, hétfőn 18.00 órától a Csillagházban találkozhatnak vele.

Árnyékok – Kresnye András
kiállítása a Városházán
„Áldott az árnyak test
nélküli teste,// Titkos kelméjük lelkemmel rokon”
– Kresnye András új kiállítása merész vállalkozás,
ugyanis úgy kalandozik
el Gömörből, hogy mégis
itt marad. Egy-egy összekulcsolt kéz, kimerevített
hát, fátyol mögé bujtatott szempár, homályba
burkolózó testközel –
néha már azt hihetnénk,
mindent kendőzetlenül
megmutat – holott csak
árnyakat látunk. Ismeretlenül is ismerősek,
hiszen gömöriek, s ugye
tudjuk, az ördög mindig
a részletekben lakozik.
Akkor is, ha mindvégig
árnyékban maradnak.
Kresnye András tárlatának megnyitójára szeptember 19-én, csütörtökön 14.00 órától kerül sor a rimaszombati Városháza Galériában, s az
október 18-ig lesz megtekinthető munkanapokon.

Megemlékezés

„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 16.:
Karel Dohnal koncertje
a Csillagházban
Harlekin bűbájos álommanóként egymás után idézi elénk a játékos
alkotó, a szerelmes költő, a pedáns tanár, a huncut bolond, a szenvedélyes táncos alakját. Karel Dohnal a kortárszene elhivatott tolmá-

Fájó szívvel emlékezünk

Styavina Jolira
(sz. Veres)

(Rimaszombat)

GH-72/19

Hirdetés:

szeptember 18-án, halálának 3. évfordulóján.
Emlékét őrzik szívükben:
szerető férje és családja

Eladó napos, nagy, 3 szobás, 6. emeleti lakás a Novomeský utcán, a Nyugat
lakótelepen (Novomeského 13/112). Érdeklődni csak sms-ben, a következő
tel. számon: 0949 588 032.				
GH-70/19

