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Hogyan fogunk FELGYORSULNI

Kedves rimaszombatiak!

Rimaszombat egy olyan város, aminek súlya van. Napsütéses, nyugodt, gazdag 
történelemmel	és	tele	olyan	nagyszerű	emberekkel,	mint	Ön.	Egy	olyan	város,	ahol	
nagyszerűen	lehetne	élni.

Azonban van itt egy “de”. Az utóbbi hónapok majdnem minden napján a rimaszom-
bati utcákat jártam, ahol több ezer emberrel beszélgettem. A városkánkat mindnyá-
jan szeretjük. Viszont sok gondunk is van.

Rimaszombat	az	utóbbi	időben	lelassult.	A	jelentős	gyárakból	mára	csak	elhagya-
tott,	pusztuló	épületek	maradtak.	A	fi	atalok	menekülnek,	a	családfenntartók	sokszor	
távoli helyeken dolgoznak, a családok szétesnek. Az utcákon kihalóban az élet és 
halódnak	a	zöldterületek,	nincs	hol	parkolni,	vagy	a	szabadidőt	tölteni.	Régiónkban	
már	a	kisebb	városok	is	megelőznek	minket.	

Rimaszombat a sorsom városa. Nem itt születtem, de úgy döntöttem, itt fogok élni 
és ezt a döntésemet sosem bántam meg. Nem közömbös számomra, mi lesz vele 
- nem akarom, hogy gyermekeink elmeneküljenek innen és a város végleg leálljon. 
Felgyorsítottam itt az internetet, polgármesterként pedig fel akarom gyorsítani 
a városunkat is.

Összehoztam	egy	nehéz súlycsoportú támogatói és képviselőjelölt csapatot, 
akikkel kitaláltuk, hogyan gyorsítsuk fel Rimaszombatot. Gondoltunk minden egyes 
területre,	amelyről	Önök	az	utcán	beszéltek	nekem.

Örülni	fogok,	ha	elmondják	nekem	a	véleményüket.

PS: Ha vannak további ötletei arra, hogyan gyorsíthat-
juk fel Rimaszombatot, szívesen megbeszélem őket 

Önnel. A www.cegledy.sk weboldalon keresztül kérem 
küldje el a telefonszámát és én fel fogom hívni Önt. 

az	Önök	polgármesterjelöltje

Örülni	fogok,	ha	elmondják	nekem	a	véleményüket.

PS: Ha vannak további ötletei arra, hogyan gyorsíthat-
juk fel Rimaszombatot, szívesen megbeszélem őket 

Önnel. A www.cegledy.sk weboldalon keresztül kérem 
küldje el a telefonszámát és én fel fogom hívni Önt. 
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Ha megkérdezik a rimaszombatiakat, mi a legnagyobb gondjuk, sosem hezitálnak  
a válasszal. “A munka, munka és még egyszer a munka... És ha van is, nincs jól  
megfizetve”,	mondják.	A	családfenntartók	a	városon	kívülre	utaznak,	sokszor	
külföldre	járnak	a	munka	után.	A	családok	szétszakadnak.	A	fiatalok	elmennek	 
tanulni és már nem jönnek vissza, mit is csinálnának itt?  
Jó	esetben	legalább	a	szünidőt	itt	töltik.		Akik	pedig	itt	maradnak,	
azok	fizetéstől	fizetésig	élnek.	

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Felépítünk egy ipari parkot. A park tervezetét már a polgárm 
esterség	első	100	napjában	be	fogjuk	fejezni.

• Nekigyürkőzünk	a	SARIO	típusú	befektetési	ügynökségekkel	való	
tárgyalásoknak. Célunk az, hogy új befektetőket vonzzunk 
Rimaszombatba, akiket az ipari parkban tudunk elhelyezni.  
A	befektetők	új	munkahelyeket	hoznak	és	ezzel	nyomás	kelet-
kezik a fizetések emelésére a régió többi munkaadójánál.

• Segíteni fogjuk a fiatal kezdő vállalkozókat. Ha valaki  
a város területén kezd vállalkozni, annak támogatással  
könnyítjük meg az indulását.

• Keresünk	olyan	bérbeadható	városi	ingatlant,	amelyben	a	kezdő	
vállalkozók	előnyös	feltételekkel	dolgozhatnak.

• Kiépítünk egy coworking(megosztott iroda) központot, egy közös  
vállalkozói háttérintézményt, a “Szombati gyorsítót”.

• Új munkahelyeket teremtünk Kurincon. Az Akciótervben 
elérhető	támogatásból	üvegházakat építünk és beindítjuk  
a növénytermesztést.

• Kidolgozzuk és nyilvánosságra hozzuk a vállalkozásra  
alkalmas szabad épületek és telkek katalógusát.

• Egy	vállalkozói	információs és tanácsadói irodát  
is létrehozunk.

• A hosszú távú munkanélkülieket bekapcsoljuk az aktivációs 
munkákba.	Fő	munkaterületük	a	városi	zöldterületek	karbantartása	és	a	város	
tisztán tartása lesz.

• Rimaszombat lesz a gyümölcstermesztés fővárosa. Az elmaradott régióknak 
szánt állami támogatásból egy szociális céget alapítunk, amely a város földjein 
fog gyümölcsöt termeszteni, saját városi márkanévvel.  A gyümölcsöket fel is 
fogjuk dolgozni és termékeinket az egész országban árulni fogjuk. A cég munka-
helyeket	fog	teremteni,	esélyt	ad	a	fiatal	vállalkozóknak	és	mezőgazdászoknak,	
valamint láthatóvá tesz Rimaszombatot az egész országban.

• Felépítünk egy saját városi sörgyárat.

Gyorsulunk a munkával és jobb bérekkel

01_priemyselny_park

coworking a dvojica

07_pestovanie_skleniky
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10_zs_zrekonstruovana_Dobsinska

Régiónk magas munkanélkülisége összefügg a befejezetlen R2 gyorsforgalmi úttal is. 
Egy	széles	és	biztonságos	úton	a	befektetők	is	gyorsabban	eljutnak	hozzánk,	ezért	is	
fontos	a	rimaszombatiaknak	az	út	befejezése.	Ezenkívül	gondjuk	van	a	parkolással,	 
a	veszélyes	szabadkai	kereszteződéssel,	hiányzó	bicikliutakkal,	vagy	a	rossz	
minőségű	járdákkal	némelyik	lakótelepen.	

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Nekiveselkedünk a tárgyalásoknak a közlekedési minisztériummal 
az R2 befejezése érdekében.

• Nekilátunk	elintézni,	hogy	a	szabadkai	kereszteződés	egy	biztonságos	
körforgalommá váljon.

• Újra	elővesszük	a	régen	tervezett,	de	hanyagolt	Jánosi	–	I50	főút	
összekötőút tervét, hogy a teherautók ne a város 
központján keresztül közlekedjenek.

• Kivilágított gyalogosátjárókat építünk.

• Megjavítjuk a járdákat ott, ahol erre szükség 
van.

• Új parkolóhelyeket építünk a lakótelepeken.

• Új kerékpárutakat tervezünk és építünk meg.

• Bevezetjük a bérbicajok rendszerét, az ún. bikesharinget.

A	gyermekeink	a	jövőnk,	nélkülük	nem	tudunk	felgyorsulni.	Már	az	óvódákban	és	
iskolákban	el	kell	kezdeni	a	munkát,	rendes	felszereléssel	és	minőségi	
oktatás biztosításával.

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Felújítjuk a Nyugat lakótelepi Daxner alapiskolát  
és sportiskolát	csinálunk	belőle.

• Felújítjuk a Dobšinský utcai alapiskolát.

Gyorsulunk az utakon

Gyorsulunk az iskolákban és művelődésben

19_postavena_R2

kruhovy_objazd_kosicka

20_parkovacie_miesta

cykliska+chodnik
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A	fiatalok	sokszor	csak	legyintenek,	mert	azt	hiszik,	az	ő	véleményükre	
senki	sem	kíváncsi,	mert	még	túl	fiatalok.	Az	idősebbek	sokszor	ugyanígy	
tesznek,	csak	pont	az	idős	koruk	miatt.	Akkor	tudunk	felgyorsulni,	ha	meghallgatjuk,	
mire	van	szüksége	a	fiataloknak	és	ha	tisztelettel	vagyunk	az	idősek	tapasztalata	
iránt. És természetesen akkor, ha kellemessé tesszük számukra az életet a városban. 

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Megalapítjuk	az	Idősek tanácsát és az Ifjak tanácsát,  
melyek	a	polgármester	és	képviselők	tanácsadói	szerve	
lesznek, évente legalább négy találkozóval.

• Rendbehozzuk a város játszótereit és újakat is építünk.

• Megkeressük	a	legjobb	helyet	a	fiatal	családoknak	való	bérlakások 
építésére.

• A Rozsnyó utcai kihasználatlan pályán egy időseknek szánt pihenőparkot 
csinálunk,	melyet	az	új	idősek	otthonának	lakói	is	használhatnak.

• Támogatni	fogjuk	az	idősek	kirándulásait és kreatív  
tevékenységeit, hogy élvezzék a szabadidejüket.

• Folytatni fogjuk a nyári filmvetítéseket a lakótelepeken. 
Nyáron	a	rendbehozott	amfiteátrumban	is	lesz	vetítés.

• Kurincon	megfelelő	helyet	alakítunk	ki	arra,	hogy	a	fiatalok	
koncerteken és fesztiválokon szórakozhasson.

• Rendbehozzuk	a	Tompa	Mihály	Alapiskola	történelmi	épületét,	
hogy a gyerekek ne csak egy szép épületbe járjanak, de olyanba 
is, ahol modern feltételeket is kapnak.

• A Dúsa utcai lakótelepen létrehozunk egy közösségi  
központot, ahol az iskola után tapasztalt terepmunkások 
foglalkoznak majd a gyerekekkel.

• Az alapiskolákon és gimnáziumban megerősítjük  
a programozás oktatását, a kreativitást és kritikus gondolkodást, 
hogy	a	gyermekeink	sikeresek	lehessenek	a	jövő	munkapiacán.

• Hogy gyermekeink könnyebben beilleszkedjenek a munka világába, összekötjük  
a szakmai köröket a valódi munkahelyekkel.

• Az idegenforgalmat tanuló diákok szakmai gyakorlatot végezhetnek majd  
a városi sörgyárban.

Gyorsulunk az idősekért és fiatalokért

dvojica s notebookmi

park a dedo a vnuk

detske ihrisko

38_park_pre_seniorov
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Rimaszombat	egy	nyugodt	város,	gazdag	történelemmel	és	egy	gyönyörű	főtérrel,	
amelyre minden lakos joggal büszke. A városnak azonban vannak szépséghibái is, 
mint a málladozó épületek, rendetlenül hagyott nyilvános terek, zöldövezetek, vagy 
hiányzó szolgáltatások. A rimaszombatiakat a rendetlenség is zavarja, szeretnék,  
ha tisztábban lennének az utcák. 

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Újra lesz városi főépítészünk.

• Megszépítjük	a	Rima-parti sétányt.	Összekötjük	a	Városkert-
tel, lócákat, árnyékolókat, szemeteseket helyezünk el és 
kiépítünk a folyó mentén egy kerékpárutat is.

• Rendbehozzuk	a	tönkremenő	internátus	épületét	és	
egy modern idősek otthonát hozunk benne létre, 
melyek nappali foglalkozásokat is nyújtanak az 
idősek	számára.

• Nyilvános vécéket építünk.

• Megépítjük	a	városi piacot.

• Lesz új állatmenhely	és	állattemető.

• Több fát, növényt	ültetünk	a	városban,	főleg	ott,	ahol	most	
hiányzik a természetes árnyék.

• Feltérképezzük a város növényzetét. 

• Kutyafuttatókat	jelölünk	ki,	bárki	számára	elérhető	zacskókat 
helyezünk ki.

• Bevezetjük a szeparált szemétgyűjtést, támogatni 
fogjuk a szeparált hulladék feldolgozását.

• 	A	lakosokhoz	lehető	legközelebb	fogjuk	elhelyezni	 
a szeparált hulladéktárolókat.

• Megépítjük	a	városi	komposztáló telepet.

• Az aktivációs munkákat hatékonyan fogjuk 
megszervezni, hogy a városban mindig tisztaság  
legyen.

• Támogatni fogjuk a Smart City megoldásokat, melyek  
a digitális, információs és kommunikációs technológiák 
segítségével teszik jobbá a városi életet. Rimaszombatban 
világszínvonalú az optikai hálózatokkal való lefedettség,  
miért ne használnánk ezt ki.

Gyorsulunk egy szebb, zöldebb 
és barátságos várossal

36_nabrezne_korzo

05_stary_internat

32_verejne_toalety

32_utulok_pre_zvierata

park a vencenie psa
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Gömör-Kishontot valamikor a “magyar Toszkánaként” is emlegették. A természet 
varázslatosan	szép,	tele	nyugodt,	eldugott	kis	helyekkel.	Ezt	a	kincset	mi	magunk	 
és idegen látogatók is elkezdhetnék felfedezni.  

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Befektetőkkel	együttműködve	továbbfejlesztjük	Kurincot	egy	
teljes értékű aquaparkká, amely egész évben látogatható 
lesz, nem csak nyáron.

• Kihasználjuk	az	erdeinkben	rejlő	lehetőségeket,	erdei parkokat 
építünk ki, amelyeket a futók és kerékpárosok is használhatják.

• A kurinci kisvonatot turisztikai városnéző utakra is használni  
fogjuk Rimaszombatban és a szélesebb régióban.

• Népszerűsíteni	fogjuk	a	rimaszombati	csillagvizsgálót	és	 
a hozzá tartozó asztroparkot.

• A	megyével	együttműködve	támogatni	fogjuk	 
a régiókerékpárútjainak kiépítését, amelyek összekö-
tik Rimaszombatot a szomszédos városokkal és falvakkal, 
így	is	támogatva	a	régió	fejlődését.

A	sport	nagyszerű	módja	annak,	hogyan	gyorsítsuk	fel	az	emberek	kapcsolatát	 
a	városunkkal.		Akár	a	profi	sport	támogatásával,	ahová	aztán	mindnyájan	járhatunk	
szurkolni, vagy olyan létesítmények építésével, ahol sporttal tölthetjük  
a	szabadidőnket.	

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Megalapítjuk	a	városi sportklubot, amely hátteret biztosít 
a	város	összes	sportklubjának.	Ez	a	klub	fogja	karbantartani	
a sportlétesítményeket, biztosítani a sportolók utaztatását, 
szervezni a versenyeket, sporttáborokat, stb. A klub a városi 
sport	alapiskolával	is	együtt	fog	működni.

• A rimaszombati sportolók mezeit egy egységes stílusba fogjuk 
egyesíteni.

• Felépítünk egy nagy többfunkciós sportcsarnokot, amit az összes rimaszombati 
sportoló használhat majd.

Gyorsulunk a pihenésben és idegenforgalomban

Gyorsulunk a sportban

park a zalubeny parik

13_sobotska_sportova_hala

40_cyklotrasa
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• Rendbehozzuk a téli stadiont.	Beszigeteljük,	megoldjuk	a	hűtés-
sel	kapcsolatos	problémákat	és	felszereljük	a	belső	teret,	hogy	
a	nézők	is	kényelmesen	használhassák	a	stadiont.

• Nekilátunk pénzt szerezni a városi uszoda  
rekonstrukciójára.

• Új kerékpárutakat tervezünk és építünk meg.

“Rimaszombat?	Hisz	ott	már	nincs	élet”,	legyintenek	sokan,	főleg	a	fiatalok,	akik	már	
elhagyták	szülővárosukat.	A	mai	fiatalok	már	igényesebbek,	ami	a	szabadidejük	 
eltöltését	illeti.	Ha	itt	akarjuk	tartani	őket,	tennünk	is	kell	valamit	érdekükben.	De	nem	
csak	a	fiatalokról	szól	a	kultúra.	Gazdagabb	szabadidős	programot	szeretnének	 
a	felnőttek	és	idősek	is.	

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Közösségi központokat	hozunk	létre	a	fiataloknak,	 
felnőtteknek	és	időseknek.

• Létrehozunk egy állandó színházat, melyet az összes városi 
társulat használhat. 

• Felújítjuk az amfiteátrumot,	amely	filmvetítéseknek	és	kulturális	
események	szervezésének	köszönhetően	újra	feléled	majd.

• Kurincon fesztiváloknak és koncerteknek szánt helyet alakítunk ki.
• Azon leszünk, hogy minél több állami és uniós támogatást szerezzünk a kulturá-

lis eseményeink szervezésére.
• Koordinálni	fogjuk	a	kulturális-	és	sporteseményket,	hogy	lehetőleg	ne	fedjék	

egymást, hanem inkább egymásra építsenek.
• Propagálni	fogjuk	a	kulturális	eseményeket,	hogy	a	rimaszombatiak	időben	 

tudjanak róluk.

Sokan	rimaszombati	lakos	panaszolta	el	nekem	azt,	hogy	ha	el	kell	intézniük	valamit	
a	hivatalban,	abba	bele	lehet	őszülni.	Akkor	lesz	jó	kapcsolatunk	a	várossal,	ha	annak	
intézményei segítenek rajtunk.  

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Kialakítunk egy rimaszombati kapcsolattartó centrumot.	Egyetlen	 
akadálymentesített épületben megtalál a polgár mindent, amire a várostól  
és	annak	szervezeteitől	szüksége	van.	

Gyorsulunk a kultúrában

Gyorsulunk a lakosokkal való kapcsolatokban

14_zrekonstruovany_zimny_stadion

06_letne_kino
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• Bevezetjük a participatív költségvetés	rendszerét.	Minden	városrész	polgárai	
maguk dönthetik el mire lesz elköltve az adott városrészre szánt pénz.

• Elindítunk	egy	egyszerű	városi információs rendszert.	Egy	mobilapplikáción	
keresztül minden rimaszombati polgár kommunikálni tud majd a polgármesterrel, 
képviselőkkel,	hivatalnokokkal.	Továbbá	teljeskörű	tájékoztatást	kap	arról,	ami	 
a	városban	történik,	és	pl.	meg	is	veheti	a	belépőjegyeket	a	helyi	eseményekre.

• Bevezetjük a városkártyát, amelyekkel a rimaszombatiak kedvezményesen 
használhatják a helyi attrakciókat (strand, kulturális események, stb.).  
A	kártyával	a	helyi	tömegközlekedést	is	lehet	majd	fizetni.	

Rimaszombat	ugyan	egy	nyugodt	kisváros,	de	vannak	hiányosságai.	A	polgárok	főleg	
napnyugta után nem mindig érzik magukat biztonságban a városukban. 

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Megemeljük	a	városi	rendőrök	létszámát.

• Körleteket alakítunk ki, hogy a lakosok név szerint ismerjék  
körletük rendfenntartóját.

• Bevezetjük a gyalogos járőröket.	A	városi	rendőrök	a	rend	 
és	tisztaság	őrei	lesznek,	ugyanakkor	a	polgárok	segítői	is.

• Megerősítjük	a	Rima	folyó	árvíz elleni védelmét.

A	több	ezer	rimaszombati	polgárral	folytatott	beszélgetésnek	köszönhetően	tudjuk,	
mi mindenben kell felgyorsulnunk. Azt viszont nem tudjuk, milyen pénzügyi állapotban 
van	a	városunk.	Szerencsére	vannak	megoldásaink,	melyeknek	hála	nem	fog	 
pénzhiány fenyegetni.

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Maximálisan	felgyorsítjuk	a	városi	költségvetésen	kívül	elérhető	pénzek	lehívását.	
Kihasználjuk az Európai Uniós források, támogatási rendszerek által nyújtott 
lehetőségeket.	Ezek	a	pénzek	már	most	is	elérhetőek,	elég	pályázni	és	kérni.

Gyorsulunk a közbiztonságban

Gyorsulunk a pénzügyekben

10_poznaj_svojho_policajta
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Rimaszombat jelenleg lemaradásban van a polgárokkal való nyílt kommunikáció terén. 
Azok	nem	tudják	hogyan	gazdálkodik	a	város	az	adóikkal	és	befizetett	illetékeikkel,	
hogyan állnak a számlái, mennyi a tartozása, vagy hogy mi alapján vesz fel új alkalm-
azottakat. A nyitottságban is merünk gyorsulni. 

Így látunk neki a gyorsulásnak: 

• Bevezetjük az átlátható közbeszerzés rendszerét.	Minden	közbeszerzésről	 
és	annak	eredményéről	tájékoztatni	fogunk.

• Különbséget teszünk a választott és nem választott posztok között. A nem 
választott posztokra nyílt pályázatokat fogunk kiírni, függetlenül attól, hogy  
ezt	a	törvény	előírja-e,	vagy	sem.

• Nyíltan	fogunk	tájékoztatni	a	város	vagyonáról	és	elosztott	pénzeiről.

• Ahol ez lehetséges lesz, versenytárgyalást fogunk alkalmazni a város tulaj-
donának eladása, vagy bérbeadása esetén, illetve az áruk, szolgáltatások,  
építési munkák beszerzésekor.

• A város által adott támogatásoknál bevezetjük az elektronikus hivatali ablak 
rendszert. Az interneten keresztül bárki megtekintheti a kérvények elbírálását  
és annak eredményét. 

• Rendszeresen, legalább évente egyszer nyilvánosságra hozzuk a város és annak 
szervezeteinek gazdálkodását.

Gyorsulunk a nyitottságban

• A városi hivatalon belül kialakítunk egy részleget, amely a pályázatok írását és 
lebonyolítását fogja végezni. Nem csak a hivatal igényeit fogja kielégíteni, de 
segítséget	nyújt	minden	városi	szervezetnek	is	(óvodák,	iskolák,	művelődési	 
központ,	sportklubok,	stb.).	Előnyös	feltételekkel	fogunk	szolgáltatásokat	nyújtani	
a helyi vállalkozóknak is.

• Az egész városban kicseréljük a világítótesteket	LED	technológiára,	amivel	
lényeges megtakarítást lehet elérni.

• Beszigeteljük a városi épületeket	és	rendbehozzuk	a	fűtési	rendszereiket,	 
amivel	akár	50%	energiamegtakarítást	is	elérhetünk.

• Bevezetjük a zöld energia programot - kíméli a természetet és a városi kasszát is.
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A nehézsúlyú képviselőjelölt lista:

Alexander Bacso
Rimaszombati,	apa,	a	NašaSobota	polgári	társulás	tagja,	egy	temetkezési	vállalkozás	
tulajdonosa

Marcela Bellová
Rimaszombati, egy magán alapiskola igazgatója, két gyermek édesanyja

Michal Demeter
Rimaszombati, két gyermek édesapja, egy tradicionális helyi cég, a Riso-R üzleti  
igazgatója,	a	NašaSobota	polgári	társulás	elnöke

Figei Tibor 
Rimaszombati,	apa,	tanár,	a	chanbara	küzdősport	világ-	és	Európa-bajnoka

Kovács Zoltán
Rimaszombati, apa, biztonsági szolgálat tulajdonosa 

Ján Jurkemík
Rimaszombati, fogorvos és egy kislány édesapja 

Jaroslav Matzenauer
Rimaszombati,	apa,	IT	menedzser

Roman Slanina
Rimaszombati, apa és a legismertebb rimaszombati színész

Szántó Gabriel
Rimaszombati, apa, biztonságtechnikai menedzser 

Tankó Štefan
Rimaszombati,	állatorvos,	édesapjával	együtt	szívvel-lélekkel	mezőgazdász

Roman Vaľo
Rimaszombati, építészmérnök, három gyermek édesapja 

Pavel Zvara
Rimaszombati, két gyermek édesapja, számítástechnikai menedzser és szenvedélyes 
sportember

A gyorsulásban együttműködnők:
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