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Baloldali felvételünkön Pavel Brndiar adja át Cifrus Istánnak, Rimaszombat újraválasztott polgármesterének a város jelképeit ( inszignumait). A második felvételünkön ( oldalán a frissen megválasztott alpolgármesterrel, Pavel
Piliarikkal ) már a diszes lánccal a nyakában szól az egybegyültekhez.

Pavol Piliarikot alpolgármesterré választották

Megalakult Rimaszombat
város új önkormányzata

Az ünnepi ülés városunk himnuszának hangjaival kezdõdött, aztán Szûcs Ferenc, a Járási Választási Bizottság elnöke ismertette a választások ereményeit. Ezt követõen
tette le hivatali esküjét a polgármester, majd abc sorrendben a többi képviselõ is. Rövid beszédében
Cifrus István hangoztatta, hogy eltökélt szándéka elõsegíteni a város

December 22-én a hajdani megyeháza épületének nagytermében tartotta meg alakuló ülését Rimaszombat város
önkormányzata. A december 2.-án tartott helyhatósági választások eredményeképpen az újraválasztott Cifrus István
személyében már adott volt a polgármester, az önkormányzat többi tisztségviselõjét azonban e jeles napon választotta
meg a huszönöt fõbõl álló képviselõtestület.
felemelkedését, s ehhez várja a képviselõtestületnek, a hivatal dolgo-

Klubokba tömörültek a képviselõk

A helyhatósági választások eredményeképpen a legerõsebb politikai tömörülés, a SMER-SDL lett, melynek jelöltjei közül tizenegyen szereztek
mandátumok. Rimaszombat város önkormányzata- mint ismeretes - huszonöt
tagból áll, éppen ezért ( a többség megszerzése érdekében ) léptek szövetségre az SNS két képviselõjével, s hozzájuk csatlakozott még az ANO nevû
jobboldali párt egyetlen befutó jelöltje, Koós Mária is. A klub így tizennégy
tagból áll, gyakorlatilag tehát jelentõs többséggel kormányozhatott egészen az önkormányzati testület alakuló gyüléséig a nyolc képviselõt maga
mögött tudható MKP csapatával szemben. Csak hogy Pelle Tibor (MKP)
frakcióvezetõ fáradozásának köszönhetõen ez a csoport is megerõsödött, s
Demokratikus Tömörülés néven klubbá alakult.Csatlakoztak hozzá: Vas Vilmos a KDH és Július Sojka az SDKU színeiben megválasztott képviselõk,
valamint Csobo Alica független képviselõ.
(h)

zóinak és a város lakóinak cselekvõ
hozzájárulását.
A hivatalos részt követõen
már munka jellege volt az elsõ tanácskozásnak is. Elõbb a polgármester járandóságát hagyta jóvá a
testület havi 65 ezer koronában,
utána következett a többi
tisztségviselõ megválasztása.
A korábbi napokban még mindenekelõtt az alpolgármester személye volt kérdéses, ám a politikai
pártok elõzetes megbeszéleseit követõen már a kialakult erõviszonyoknak megfeleõen a ll mandátumot
szerzõ SMER-SDL képviselõjét,
Pavel Piliarikot jelölte e posztra a

polgármester, akit egyhangúlag szavazott meg a testület. Az ismert jogász  aki éveken keresztül volt a
Városi Hivatal vezetõje- mostantól
tehát függetlenítettként, azaz fõfoglalkozásban töltheti be új szerepkörét. Fizetését kisebb vita után
havi 47 ezer koronában állapították
meg.
A Városi Tanács akárcsak az
elmúlt választási idõszakban az elkövetkezõkben is nyolc tagú lesz,
melynek automatikusan tagja az új
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves polgártársak,
rimaszombatiak !
Engedjék meg,
hogy a 2007-es
e s z t e n d õ
küszöbén szóljak
Önökhöz. Meglehet, még valamenynyien a Szent este, a karácsonyi ünnepek szeretetteljes légkörnek hatása alatt
élünk. Ilyentájt, a 2007-es esztendõ
kezdetén éppen ezért sokan okkal
kérdezzük magunktól: vajon mit kellene tennünk annak érdekében, hogy a
boldogságnak e különös, mámorító érzése tartós maradjon. A karácsonyi
ajándékok a magunkhoz közel állókhoz, kedveseinkhez való viszonyunkat tükrözték, az újévi köszöntõk alkalmával pedig milliónyi kezek
fonódnak össze, hogy kifezezzék egymásnak jókivánságaikat.
A magunk mögött hagyott 2006os esztendõ mindennepi örömei és
gondjai lassan- lassan feledésbe merülnek, emlékké homályosulnak. Természetesen valamennyien igyekeztünk
a legjobb tudásunk szerint elvégezni a
reánk bízott feladatokat.
A mi körzeti havatlunkra az elkövetkezõkben is sok munka vár, hiszen
a napi feladatok ellátása mellett eleget
kell tennünk azoknak az elvárásoknak
is, melyek a Szlovák Köztársaságban
lezajlott választási eredményekbõl
adódnak. Szilárd meggyõzõdésem,
hogy azok a változások, melyek az
elmúlt esztendõben történtek pozitív
eredményeket hoznak majd, s ezek
kedvezõ hatásait hamarosan a térségünkben élõ polgárok is tapasztalják.
Tisztelt polgártársaim, engedjék
meg, hogy minden jó cselekedetükért,
melyet a Rimaszombati járás érdekében az elmúlt 2006-os esztendõben
elvégeztek, kifejezzem õszinte hálámat.
Köszönet azoknak, akik az önkományzatokban, akár képviselõként akár
polgármesterként a köz érdekében
munkálkodtak. Köszönet illeti azokat is, akik a községi és városi hivatalokban, valamint a körzeti és járási hivatalokban tudásuk legjavát adva,
tisztességesen ellátták munkájukat.
Köszönöm minden vállalkozónak, kisiparosnak, az üzemek és vállalatok
dolgozóinak, s külön megnevezés nélkül valamennyi polgárnak, idõs embereknek és fiataloknak, akik a maguk
módján hozzájárultak a városok és
falvak fejlesztéséhez.
Az Új esztendõ küszöbén õszinte szivembõl kivánok járásunk minden lakosának jó, erõt, egészséget, a
családokban békességet, a munka
területén pedig sok sikert.
Mgr. Jana Uhrinová
A Körzeti Hivatal elõljárója

A Városi Tanács tagjai

Fotó: www.rimava.sk

Újévi köszöntõ

Pavol Piliarikot alpolgármesterré választották

Megalakult Rimaszombat város új önkormányzata

(Folytatás a 2. oldalon)
alpolgármester, a többi hét tagot
pedig Vas Vilmos képviselõ javaslatára titkos szavazással választották meg. Ez a testület az alábbi személyekbõl áll: Peter Gulik, Peter
Dragijsky, Ján Filo, Pavol Brndiar,
Július Sojka, Pelle Tibor és Hacsi
Attila. A bizottsági elnökök
elosztása ( számuk l3 lesz az új
választási idõszakban ) nagyjából
szintén a politikai erõviszonyokat
tükrözi, a fontos bizottságokat
azonban  egy kivételével  a többségi Smer irányítása alatt álló koalíció emberei vezetik. Ime az új bizottsági elnökök névsora:
Pénzügyi Bizottság: Pavel Brndiar ( Koalíció)
Vállalkozói, Kereskedelmi, Lakásgazdálkodási, Szolgáltatási és

Idegenforgalmi Bizottság: Peter
Gulik ( Koalíció)
Építési, Területfejlesztési és
Közlekedési Bizottság: Rigó László
( Demokratikus Tömörülés)
Iskolaügyi és Kulturális Bizottság: Ján Èeman
Ifjusági és Sport Bizottság: tefan Koháry
Szociális és Egészségügyi Bizottság: Boena Gecková
Ellenõrzõ Bizottság: Magdaléna
Valuová
Város.-és Régiófejlesztési Bizottság: Aneta Vargicová
Polgári Ügyeket Intézõ Bizottság: Sebõk Valéria
Környezetvédelmi Bizottság:
Anita Antalová
A Gemerské zvesti és a Gömöri
Hírlap Szerkesztõ Bizottsága: Hacsi

Attila
A nyilvánosság Érdekvédelmi Bizottsága: Bán Zoltán
A Közrendészeti és Bûnmegelõzési Bizottság: Az elnököt a soronkövetkezõ testületi ülésen választják meg. (h)

Eskedtetõk

A polgári esküvõk teendõit az
elkövetkezõ négy év folyamán az
alábbi személyek látják el. Cifrus István ( szlovák és magyar
nyelven ), Pavel Piliarik ( szlovák nyelven ), Magdaléna Valuová ( szlovák és magyar nyelven ), Ján Èeman ( szlovák nyelven ), Pavel Brndiar ( szlovák
nyelven ), Július Sojka ( szlovák
és magyar nyelven). (h)

Hagyományos Újév- köszöntõ

Rimaszombatban immár hagyománya van a fõtéri szilveszteri diszkónak, a városatyák köszöntõjének és a hajnalig tartó
újévi mulatozásnak. A diszkót az idén is a VMK szervezte
Tatiana Koniarová vezetésével, a pohárköszöntõt pedig Pavol Piliarik a város nemrég megválasztott alpolgármestere
mondta.

Kedvezõtlen a tavalyi bûnügyi statisztika

Öteven rablótámadás Rimaszombatban
Jogrendszerünk az egyik legsúlyosabb bûncselekménynek minõsiti a rablótámadást.
Nem véletlenül, hiszen ez a bûntény a fizikai erõszak mellett gyakran lelki terorral is
párosul, melynek következményei olykor súlyosabbak a testi sértésnél is. A fentiekbõl
következõen általában a kirótt büntetések is súlyosak.
Az elmúlt esztendõben a bûnüldözõ szerveknek félszáz
rablótámadás kivizsgálása
adott munkát, melyek közül a
rend õrei harminc estben bizony últak eredményesnek, sikerült azonosítotania az elkövetõ személyt, vagy személyeket. Ha figyelembe vesszük,
hogy a 2005-ös esztendõrõl
még plusz öt esetet is felderítettek, már nem beszélhet ü n k rossz eredményekrõl. A
tavalyi rablások közül harminchat úgynevezett útonállásos
volt, ami azt jelenti, hogy nem
elõre kitervelt, az áldozatok
személyét illetõen is inkább
véletlenszerû esetekrõl beszélhetünk.Az elkövetõk általában
a helyzetnek megfelelõen és a
körölmények számukra kedvezõnek itélt hatására követték el
cselekedeteiket, úgy is fogal-

mazhatnánk, hogy a kínálkozó
alkalmat használták ki.
A leggyakrabban fiatal
elkövetõkrõl beszélhetünk,
akik többsége erõszakkal lett
mobiltelefon, nyaklánc, pénztárca, fizetési kártya vagy egyéb más értékes tárgy birtokosa. Amint azt Milo Tomeèek,
a Közbiztonsági Testület rimaszombati hivatalának igazgatója elmondotta, bizony sokszor az áldozatok is sokkal óvatosabbak lehetnének, hiszen a
fizetési kártyák mellett a rablók
gyakran megtalálják a PIN kódokat is, így könnyû szerrel
jutnak kisebb nagyobb pénzösszegekhez is. Egy esetben
például kiderült, hogy a sértett
fizetõ kártyájára írta a kód számait. A cselekményeket Rimaszombatban általában az
esti, vagy az éjszakai órákban

idõs, vagy egyedül közlekedõ
ember sérelmére követték el. A
Vasút és a Sport utca és a Városkert környéke a leginkább
alkalmat kínáló helyek városunkban. Az elmúlt évben a rendõrség felderített egy esetet, melynyek négy résztvevõje közül
három fiatalkorú volt. Az áldozat is hasonló korú, l7 éves
volt, akinek nyakához konyhakést szegeztek az utonállók.
Amellett, hogy mobiltelfonját
kiragadták kezébõl még le is
vetkõztették, ami a megaláztatásnak egy ismert formája az
alvilágban.
A fiatal bünözõket háromtól nyolc évig terjedõ szabadságvesztésre itélték, mely
mondhatni a legenyhébb formája a kategóriának. A még
súlyosabb esetkebn 4 és l2 év
közötti büntetésre szmíthatnak

az elkövetõk, a legdurvább rablótámadások tetteseit azonban
akár a legsúlyosabb 25 évig
tartó büntetéssel is sújthatják.
M. Tomeèek úr elmondotta, hogy mint a bûnözés
egyéb fajtáinál, a rablótámadások esetében is a megelõzésre
kell fektetni a hangsúlyt. E célt
szolgálják a gyakori rendõri
járõrözéseken kívûl a megvilágított utcák, az egyre terjedõ
kamerarandszerek és a prevenció egyéb formái. Természetesen az emberek is sokat tehetnek a bajok elkerülése érdekében . Senkinek sem ajánlatos
az esti vagy az éjszakai órákban egyedül közlekedni, kerülni kell a kivilágítatlan utcákat,
a fákkal, bokrokkal benõtt
területeket, s fõként nem kell a
bevásárlóközpontokban, a
pénzautomatáknál és a szórakozóhelyeken hivalkodni nagy
összegû készpénzekkel, vagy
értékes tárgyakkal. Ha viszont
mindezek ellenére bekövetkezik
a baj, sürgõsen kérjünk rendõri
segítséget.
kan-

A tavalyi országos versenyen döntõbe jutott elõadók a kerületi versenyen lépnek versenybe

Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny

Kategóriák
I. kategória: az alapiskolák 13.
osztályos tanulói számára
II. kategória: az alapiskolák 46.
osztályos tanulói számára, (a 8-éves
gimnáziumok 12. osztályos tanulói)
III. kategória: az alapiskolák 79.
osztályos tanulói számára, (a 8-éves
gimnáziumok 3-4-5. osztályos tanulói)
IV. kategória: középiskolások számára, (a 8-éves gimnáziumok 6-7-8.
osztályos tanulói)
V. kategória: egyetemisták, felnõttek (korhatár nélkül) számára
VI. kategória: megzenésített versek
 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban
VII. kategória: versszínpadi öszszeállítások. Fordulók és szabályok
A körzeti, járási és kerületi versenyeket a Csemadok területi választmányai a pedagógusokkal együttmûködve
koordinálják és szervezik.
Általános utasítások:
Javasolják, hogy a versenyzõk két
verssel vagy prózával készüljenek,
mivel a kerületi fordulókat beleértve a
zsûri vitás esetekben kérheti a második produkció elõadását is.
Két helyszínre nem nevezhet be a

(Folytatás az elõzõ számból)
- Elkapták!  kiáltotta Robert.
- A Grill  Bar  ban hallottam.- Kitõl?  kérdezte Jack meglepetten.
- Nem tudom.Egy fickótól.A lány
barátja tette.A neve Carlos Sanchez.
 Jack visszaült a székére. Megkönnyebbült volt, de valahogy csalódott.Egy ilyen névvel nincs sok
esélye a fickónak.Szerelmi szenvedély hevében elkövetett , mocskos
és halálos bûncselekményrõl van
szó.
- Hát ez remek.- mondta Jack félhangosan.  Nagyszerû. Robert kiment , hogy tovább terjessze a hírt.Jack pedig átolvasta az
esszét, de mivel nem sikerült rájönnie, hogy mit is akart mondani valójában, összegyûrte és újra kezdte.
Az új fejleményt a másnap reggeli újságok a címlapon hozták.A
cikk mellett volt egy kép Sanchezrõl.A fiú még nem ismerte be a tettét,
de komoly bizonyítékok szóltak
ellene.
Az utolsó hónapban õ és Lucy
sokat veszekedtek, a múlt héten
pedig végleg szakítottak.Sanchez
szobatársa szerint a fiú szomorú
volt.A rendõrség talált egy hosszú

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya, a Csemadok Mûvelõdési
Intézete, és társrendezõik: a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, a Szlovákiai Magyar årók Társasága, az ANIMA Társaság és a Diákhálózat meghirdetik a 2007. évi, sorrendben a
XVI. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyt.
versenyzõ.
A jelentkezési lapon tüntessék fel a
két választott mû szerzõjét és címét!
A verseny szervezõi díjat oszthatnak ki (versben, prózában) a hazai
szerzõ mûvét mondó legsikeresebb
vers- és prózamondónak.
A rimaszombati országos versenyen megszûnik az elõdöntõ. A kerületi
versenyrõl továbbjutók a kerületi versenyen elõadott és díjazott (tehát egy)
produkcióval szerepelnek az országos
döntõben.
Javasolt maximális idõtartam 5 perc.
Nevezési határidõ: 2007. február 8ig a Csemadok illetékes területi választmányain.
Fordulók
I. osztály-, iskolai- és körzeti fordulók, amelyeket az iskolák és a Csemadok területi választmányai koordinálnak és szerveznek. Az osztály-, iskolai fordulóknak nem szabunk határidõt, csupán javasoljuk: 2007. febru-

ár 2-ig rendezzék meg. A körzeti fordulók (ahol van ilyen) megrendezésének határideje: március 3.
A járási fordulók megvalósításának
határideje 2007. március 8.
A kerületi fordulók megvalósításának határideje 2007. március 23. A tavalyi országos versenyen döntõbe jutott versenyzõk a kerületi versenyen
lépnek versenybe. A kerületi versenyeken a zsûri nem adhat ki megosztott
helyezést. A szervezõk kérik az országos döntõbe jutott versenyzõk versenyszövegeinek leadását.
Díjak:
1., 2., 3. díj  kategóriánként (minden szinten)
A SZMåT díjai a hazai szerzõ mûvét mondó legsikeresebb elõadóknak
(versben, prózában minden szinten)
kategóriánként kiosztható.
A közönség díja (országos döntõn)
Egyéb felajánlott tárgyi ajándékok

Fiatal tehetségek fóruma
Palugyai Attila: Kék hópelyhek tele II.
pengéjû vadászkést a szekrényében
egy dobozban és egy fotót a lányról
,amelyet minden bizonnyal a késsel
vagdostak szét.
Sanchez mellett Lucy  ról is volt
egy kép , amely a tengerparton ábrázolta, valószínûleg egy nyári vakáció emléke.Tehát igaz.Igaznak kell
lennie.
Aznap éjjel újra eljött a köd , de
ezúttal nem cicaléptekkel, hanem
erõszakosan elterpeszkedett. Jack
sétálgatott aznap éjjel.Fájt a feje és
egy kis friss levegõre vágyott. Magába szívta a csalóka tavasz nedves,
párás illatát , a tavaszét, mely majd
lassacskán eltörli a havat és kiszabadítja a természetet a rá nehezedõ
hó jégbörtönébõl.
Jack számára ez volt az egyik legszebb éjszaka amit átélt.Az emberek, akik mellett elhaladt az utcai
lámpák glóriája alatt, csupán mormogó árnyékok voltak, melyek öszszeolvadva, összefonódva suhantak
bele a ködbe.Az olvadozó hó csöpögött az ereszekrõl és patakocskák-

ban folydogált a macskakövek
között.Majdnem éjfélig sétálgatott,
a végére teljesen átnedvesedett
a ruhája.Sok árnyék mellett elhaladt,
s a kanyargós utcákon sok lépést
hallott csattanni.
Másnap reggel arra ébredt, hogy
a folyosón hatalmas a lárma. Kiszédelgett , hogy megnézze , ezúttal
mi okozott ekkora felhajtást.
- Még egyet elkapott!  mondta
valaki izgatottságtól sápadt arccal.
 El kellett engedniük! - Kicsodát?  kérdezte az álmosságtól rekedt hangon Jack.
- Sanchez t!  kiáltott oda valaki más vidáman.  Börtönben ült
amikor történt. 
- Amikor mi történt?  kérdezte
Jack türelmesen.
- A múlt éjjel ismét gyilkolt.És
most mindenfelé keresik.- Mit keresnek?  Jack türelme
már fogyóban volt.
Ekkor a sápadt arcú srác újra odalebegett.
- A fejét.Aki megölte, magával

odaítélésérõl a zsûri dönt (minden
szinten).
A járási versenyekrõl a jegyzõkönyvet, a továbbjutók jelentkezési lapjait a kerületi verseny szervezõjéhez 2007. március 15-ig kell
eljuttatni.
A kerületi versenyekrõl a jegyzõkönyvet, a továbbjutók jelentkezési
lapjait és a versenyszövegeket a rimaszombati országos döntõ szervezõihez (Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya és a Csemadok Mûvelõdési Intézete, Dunaszerdahely) 2007. március 30-ig kell eljuttatni.
Elérhetõségek:
Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya, Bacsákova 240/ 13,
979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047/
5623 112, mobil: 0907/87 14 51, email: csemadokrsz@stonline.sk.
Csemadok Mûvelõdési Intézete,
Dunaszerdahely, Jesenského 5, 929
01 Dunajská Streda, tel.: 031/552 24
78, mobil: 0905/358 529, e-mail:
huszar@csemadds.sk
Konzultáció: Kamenár Horváth
Éva, Hrobákova 4, 851 02 Bratislava,
tel.: 0908/585929, 0908/ 788855, email: mkamenar@chello.sk. (ú)
vitte a fejét. 
A New College nem volt egy
nagy iskola.Olyan volt, mint egy
kis közösség.Legalábbis azokban
a napokban , ha te nem is ,
a barátaid közül valaki biztosan
legalább köszönõ viszonyban volt
a másik emberrel , vagy ismerõsével.Lucy Carter az a fajta lány
volt, akinek csak köszönt az ember , miközben derengett neki hogy
már látta errefelé.
Nicole Brian t viszont mindenki ismerte.Õ volt a tavalyi Miss
Philadelphia  szépségverseny
második helyezettje.Emellett okos
is volt : halála napjáig szerkesztette az iskolai újságot ( egy hetente
megjelenõ szennylap tele a tanárok
magánéletének szaftos kis pletykáival ) , továbbá a színjátszó kör
tehetséges tagja volt.
Bohó elsõéves korában Jack vad
meggondolatlanságai közé tartozott
, hogy elõterjesztette egy új rovat
ötletét és hogy randira hívta.A lány
mindkét esetben elutasította.
És most halott...sõt , nem egyszerûen halott.Sokkal rosszabb.
(Folytatás a következö számban)

Szép volt lányok
Emlékek egy koncertrõl

Amikor az adventi hangulat már átjárja az ember lelkét, amikor a karácsony már a küszöbön
áll, akkor érdemes részt venni egy karácsonyi
koncerten. Hozzáad a hangulathoz, emeli az ünnep méltóságát és nem utolsó sorban, itt parolázhatunk még egyet az ismerõsökkel kellemes
ünnepeket kívánva.
Erre adott lehetõséget két kiváló
énekesnõ Petra Kepeòová, a szlovákiai Superstar rimaszombati döntõse, valamint a magyarországi
Megasztár gyõztese, Tóth Vera.
Elsõként Petra Kepeòová lépett
színpadra. Az angol nyelvû cover-

Fotók: www.rimava.sk

verziókon kívül két saját dalát is
elénekelte, melyek remélhetõleg az
idén megjelenõ albumán is szerepelni fognak. Petra szerénysége,
kedvessége, elbûvölte a közönséget. Szívbõbõl szóló dalait kicsiknagyok élvezettel hallgatták. Volt
ebben a lányban
méltóság, értelem,
szenvedély. Nem
volt sztárhajlam, kirivó beképzeltség.
Tiszta, õszinte elõadás.
Tóth Vera már
a magyar televízióban belopta magát
a szívünkbe. Õ olyan
bevállalós fajta. Ez
tetszik a k ö z ö n s é g n e k . Közvetlen stílusa annyira
természetes , hogy
úgy érzi az ember,hogy régóta
a barátja. A hang,
amelyet produkál,
az észbontó. A 60.

Bálozunk ???
Bálozzunk !!!
Még farsangig egy párat aludni kell, de a bálszezon elõkészületei már folynak. A szilveszteri
mulatságok remélhetõen megalapozták a jókedvet, és a beharangozott bálidényen sok résztvevõ fogja megalapozni derûvel,
mókával, tánccal az elkövetkezendõ esztendõt.
Az öltöny, a frakk maradhat
a múltévi, de az estélyiruhák
nem. Hölgyeim, éljenek a lehetõséggel, eme kifogással és válasszák a legszebb kisestélyit, nem
kímélve párjaik pénztárcáját. Az
öltönyöket a következõ rendezvényken lehet kiszellõztetni.

Január 19.
Város bálja  nyitóbál
Január 26.
Matica slovenská bálja

és 70. évekbeli slágerekkel nagy sikert aratott. Az hogy ledobja
a cipõjét elõadás közben, nem zavart senkit, mert ez is olyan,,
tóthverás.
A két elõadó a koncertet közös
karácsonyi dallal zárta. Ekkor már
állva tapsolt és táncolt a rajongótábor. Kellemes hangulatban térhettünk haza. Szép volt lányok,
köszönet és hála érte. Csank Kati

Február 16.
Csemadok Alapszervezetének nagyszabású bálja
Március 13.
TAURIS bál
Amint látják, választék van,
sõt az említetteken kívül biztosan akad még szervezõ, aki zenét, vacsorát és jó szórakozást
biztosítva, táncra perdíti a mulatni vágyókat.
-csk-

A Rimaszombati Gimnázium tanuloi között

Munkálkodik a diákönkormányzat

Belépve a Rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium patináns
épületébe, az ember azt látja hogy itt mindenki ténykedik. Bár
már rég delet ütött az óra, a diákok valahogy nem fogynak el
délutánra. Van , aki még a tanórán ül, van aki szakkörre rohan,
pótórázni, vagy épp a büfébe szomját oltani. És van egy csipetcsapat, akik az iskola Diákönkormányzatát képezik, õk most
kezdik az évvégi kiértékelést.
Vezetõjük Pivníková tanárnõ, aki a diákokkal együtt valósítja meg a megtervezett programpontokat. Rendszeresek a találkozások, hetente egyszer, és bizony van mit megbeszélni, megszervezni, tenni-venni. Komolyan veszik munkájukat és
a feladatok vállalásában sincs semmilyen bukkanó.
Itt mindenki szeret szevezkedni ?  tenné fel a kérdést bárki,
aki egy kicsit is belelát a munkájukba.
A tervezet diákcentrikus, hozzájuk nagyon közelálló programpontok, amit örömmel és lelkesedéssel valósítanak meg.
A vezetõség tagjai: Ádam Dávid, Bódi Zsófia,Csank Dorottya,
Végh Barbara, Bettes Eszter, Hangácsi István, Hangácsi
Zsuzsanna, Koreny Csilla, Lukács Nikolett
Buszkén újságolják, hogy a szeptemberi bécsi kirándulás nagyon

jól sikerült. Az aradi vértanúk emlékére zenés délutánt szerveztek,
novemberben pedig nagyszabású halloween partyra került
sor, ahova a környék iskoláit is mozgósították. Egy kis agytorna
volt a nap bevezetõje kvíz formájában, ahol tanárok és diákok
egyaránt jól szórakoztak. Lazításra pedig a tornatermi buli szolgált, és persze élve az adott lehetõséggel, szerencsére teljesen megtelt a tornaterem.
A 2007-es kalendáriumi évet diákbál szervezésével kezdik a helyi mûvelõdési házban. Itt már komoly költségvetéssel is meg kell
bírkózniuk, de tapasztalt vezetõk lévén, az idén sem lesz ezzel gond.
Ugyancsak februárra tervezik Wan Googh kiállításának megtekintését Budapesten.
A Föld napján pedig komoly pályázati utsítások szerint szervezik meg a napot, amirõl igéretükhöz híven, értesítik a szerkesztõséget.
Az évvégi búcsúzás- a discó formájú- ugyancsak nekik köszönhetõ. Színvonalas díszlet és zene várja a táncolni kedvelõ diákokat az iskola tornatermében.
Akad tennivaló bõven, ehhez csak erõt, kitartást és lelkesedést
-cskkíván a szerkesztõség.

Ifjú tehetségek nyomában

( Farsang István, aki szereti a megmérettetést )
Mosolygós fiatalember nyit ajtót a panellakás egyik emeletén. Derû, optimizmus sugárzik tekintetébõl. Kedvesen fogad, bár szerény jellemétõl oly messze áll az efféle látogatás. Beinvitál és láthatóan zavarban van. Szinte olvasok
a gondolatában, mely most csak arra öszpontosít, hogy vajon mit is szeretnék tudni róla.
A Tompa Mihály Alapiskola kilencedikes tanulójához jottem, Farsang Istvánhoz, akinek neve nem ismeretlen Rimaszombatban.
- Örülök, hogy szánsz rám egy
kis idõt a téli szünidõdbõl.
- Nagyon szivesen beszélgetek
Önnel  és már hellyel kínál.
A szobájába megyünk, ami igazi
kincslerakó hely. Könyvek, ásványok,
bélyegek, növények irigylésreméltó
gyüjteménye.
-Ez itt látom a te birodalmad.
-Igen, itt jól érzem magam. Valahogy ebben a környezetben úgy mindenre jut idõm, mindenhez van kedvem. Olyan kuckós, kényelmes és
talán ez a sok szívemhez nõtt tárgy
energiát ad az újabb és újabb versenyekre való felkészülésre.
-De hisz most az ünnepek alatt
csak nem a lexikon a leghûbb társad?
 kérdezem, miközben belelapozok
egy geológiával foglalkozó hatalmas
méretû könyvbe.
-Az is, meg sok más érdekes
könyv, ugyanis 20 versenyre neveztem be a következõ félévben.
Ezekre készülgetek, de ez nekem
kedves idõtöltés, nem nyûg, vagy
fárasztó foglalatosság.  mondja
István.
-20 verseny ?  kérdezem meglepõdve.
- A földrajz, matematika, fizika,
biológia és kémia, mind-mind közel
áll hozzám. Mindegyiket másért
szeretem, mindben felfedezek valami különlegességet, ami arra
ösztönöz, hogy még mélyebben
foglalkozzam a kiszemelt témával.
-A gyüjteményeid, ezek szerint
nem kis mértékben árulkodnak rólad. És hogy ilyen eredményes vagy,
az nem véletlen, hisz látom, hogy
szívvel-lélekkel, a természet adta
csodák segítségével éred el sikereidet.
-Igen, fontos nekem, hogy egy 
egy kõzetet lássak, megfogjam, tapasztaljam. Kell hogy saját szemmel figyeljem a növényi változásokat. Persze szivesen be is járnám
a Földet, felkeresnék minden érdekességet, amit eddig csak térképrõl
ismerek. Kétszer voltam második

a járási földrajz olimpiászon, egyszer peig elsõ a járási biológiai olimpiászon. A legtobb oklevelet talán
matematikából kaptam, ott többféle
versenyen induhatok, nagy a választék. Nincs szivem kihagyni egyet
sem. Országos szintû eredményeim
vannak a Katedra, Kenguru, valamint
a Zrínyi Miklós mat. versenyekrõl.
Résztvevõje vagyok a TIT, MAKS
és a Génius logicus levelezõ versenyeknek is. Ha az elsõ három helyezettben benne vagyok, nagyon
örülök, de ha nem sikerül, akkor ez
afféle üzenet, hogy bizony van még
mit tanulnom.
-István, kevés tanuló dicskedhet
ekkora eredményel, ilyen kitartással.
Ez rengeteg szorgalommal és önfegyelemmel jár. Mi az, amivel
a tanuláson kívül szivesen foglalkozol? Szoktál-e te is úgy ,, semmittenni, mint a hasonló korú barátaid.
-Nem szeretek tétlenkedni.
A lazítást nekem egy jó séta jelenti,

persze akkor még jobb, ha ásványlelõhelyre mehetek. A televízió nem
köt le, kizárólag két hiradót nézek
meg esténként, egy magyart és egy
szlovákot. Ami viszont szórakoztató, az a konyhai kotyvasztás. Már
tudok palacsintát pörgetni a levegõben  mondja István, mikozben
kezével ösztönösen mutatja a palacsinta repülését.
-Hogy élted meg az idei ünnepeket?
-Már vártam, szerintem nincs
gyerek, aki ne várná. Olyan nyugalmat, szeretetet, családi együttlétet

vártam, ami meg is valósult. Jövõre
már vendégként fogok hazajönni az
ünnepekre. Még nem tudom honnan,
de minden középiskola, ami tetszik
nekem, kicsit messzebb van szülõvárosomtól. És most ne tessék megkérdezni, hogy mi leszek, ha nagy
leszek, mert olyan sok érdekes tudomány van, hogy még ennyi évesen
nem tudnék választani.
-De ugye megkérdezhetem, hogy
mikor sütsz legközelebb palacsintát?
Mondjuk hoznék hozzá fincsi házilekvárt, diót, kakaót és hatalmas adag
tejszínhabot........

Text és foto: Csank Kati

OVISOK és a Rákóczi Alapítvány

Együtt játszottak

Mindig érdekes pillanatok azok,
amikor a kis iskolások találkoznak
a nagy óvodásokkal.
Most is találkoztak, most is érdekes volt és most is megigérték, hogy
jövõre is lesz közös játék.
A Magyarországi Rákóczi Alapít-

vány idei ajándékai Csúsz László
a Tompa Mihály Alapiskola igazgatójának segítségével jutottak el az óvodákba.
Értékes tanszerek, kifestõk, színesceruzák lapultak az ajándékcsomagokban.

A Tompa M. Alapiskola harmadikos tanulói személyesen lepték meg
kis barátaikat. Az ajándékokat most
nem kultúrmûsor kíséretében adták át,
hanem egy igazi közös játékra invitálták a kisebbeket. Nagy kiváncsisággal,
hatalmas érdeklõdéssel kapcsolódtak
be a játékba, míg végül kicsinek bizonyult az osztályterem. Élvezettel mutatták meg mimikával, gesztikulációval
a legkedvesebb idõtöltésüket, majd
a szoboralkotó játékban bebizonyosodott, hogy csupa mûvésszel van dolgunk.
Játék után bizony jólesett a falatozás, omlós keksz és friss gyümölcs
került az asztalra . A harmadikosok is
kaptak ajándékot a kis pajtásoktól.
Izlésesen elkészített harangocskák lapultak a kezükben. A meleg tea elfogyasztása után, az iskolások bátran
nekiláttak a sulibavezetõ útnak. Bizony jóvolna még csúszdázni és hintázni az óvodaudvaron , elmélkedtek
Bár a délutáni alvásról kellemetlen
emlékeik vannak.

Újévi beszélgetés Erdélyi Gézával,
a Szlovákiai Református Egyház püspökével

Tisztelt püspök úr, megtenné, hogy a Gömöri Hirlap olvasói
számára visszapillantana az elmúlt 2006-os esztendõre . Milyen fontos döntések születtek,
s milyen eredményekrõl tudna
röviden beszámolni ?
Ahhoz, hogy értékelõ beszámolóval szolgálhassak az érdeklõdõ olvasóknak, legalább
dióhéjban fel kell újítanunk ismereteinket az egyházról. Tudjuk, hogy az egyház mindenek
elõtt a hívek hit- és szeretetközössége, de ugyanakkor élõ
szervezet is. Szolgálata akkor áldást hozó és segítõ, ha áldozatvállaló tagjai egyen-egyenként
és közösségben is hûséges követõi az egyház urának Jézus
Krisztusnak. Ez annyit jelent, hogy
cselekvõi az igében foglaltaknak
és Urunk meghagyásainak.
Ami az egyházat, mint szervezetet illeti, mûködése csak akkor
lehet hatékony, ha munkája jól
szervezett, és azt a Biblia talaján
maradva korszerûen, mindig a
jelen követelményeinek megfelelõen megalkotott törvények
szabályozzák.
A következõkben tekintsük át
a leglényegesebb feladatok teljesítését.
a) Biztosítva volt az istentiszteletek megtartása és a lelkészi hivatalok mûködése.
b) Biztosítva volt iskoláink
fenntartása a közismerten
rendkívül nehéz körülmények
ellenére is.
c) Mûködtek különbözõ egyházi szervezeteink (Fiatal Reformátusok Szövetsége, Nõszövetség...) és a Zsinat melletti legfontosabb bizottságaink (sajtó
bizottság, külügyi bizottság, liturgiai bizottság...), mûködött a
diakóniánk.
d) Erõsödtek a testvéregyházi  ezen belül az egyházmegyei
és gyülekezeti  kapcsolatok,
különösen a Királyhágómelléki
Egyházkerülettel kiépített kapcsolatrendszerünk.
e) Jók az egyházi világszervezetekkel, a nemzetközileg ismert
egyházi segélyszervezetekkel
(GAW, HEKS), továbbá a ma-

gyarországi alapítványokkal
fenntartott kapcsolataink, amelyek egyházközségeink, gyülekezeteink életében is pozitív

eredményeket hoztak.
f) Különbözõ vezetési szinteken, de a gyülekezeti kapcsolatokban is, eredményes volt az
ökumenikus jellegû munkánk.
Rimaszombatban például az évi
többszöri közös istentiszteleti
alkalmakat említeném.
Az egyház szervezete szempontjából Zsinatunk folyamatosan alkotta és alkotja az új törvényeket, illetve módosítja a régieket. Mindezek a jövõre nézve
is természetesen komoly jelentõséggel bírnak.
Végezetül örömmel közölhetem a kedves olvasókkal, hogy
a genfi székhelyû világszervezetek nagygyûlésein  Református
Világszövetség, Egyházak Vi-

lágtanácsa  fontos és sikeres
lépéseket tettünk, melyeknek következtében határozatok születtek Közép-kelet Európa vallási-

és nemzeti kisebbségek helyzetének javítás érdekében.
Ön személy szerint mit vár az
õj esztendõtõl ?
A jövõtõl, már a 2007-es
esztendõben többek között azt
várom, hogy nagyobb összefogással és határozottsággal egységesebben fogunk kiállni jól
felfogott érdekeink mellett. Meg
vagyok róla gyõzõdve, hogy
erõsödõ hittel és reménységgel
sikeres küzdelmet vívhatunk a
természetesen jelentkezõ, vagy
ellenkezõleg a megtervezett nehézségekkel. Továbbá nagyon
várom, hogy népünk az erõsen
remélt jövõnk érdekében a több
gyermek vállalásában élenjáró

legyen. Nemcsak itt ebben a régióban, hanem az egész Kárpátmedencében.
Helyi vonatkozásban remélem
és várom, de mindent meg is teszek annak érdekében, hogy a
Rimaszombati Református Egyházközségünk sikeresen befejezze a több esztendõre kiterjedt
nagy templomjavítási munkálatokat. Azt is várom azonban, és
remélni szeretném, hogy a helyi
önkormányzat helyrehozza
többéves mulasztását, és soksok más jól mûködõ önkormányzathoz hasonlóan megtámogatja munkánkat.
Mit kivánna régiónk lakosainak,
a Gömöri Hirlap olvasóinak ?
Egyetemes egyházunk a hatéves választási ciklusra kitûzött
céljainak mintegy 85-90%-át már
az elmúlt öt évben teljesítette.
Mindezekért hála az Úr Istennek,
és õszinte köszönet híveink áldozatvállalásáért, de köszönet
illeti támogatóinkat is. Itt a szûkebb régióban szívügyünk, a
ledõlt zeherjei torony helyén egy
nagyobb méretû harangláb építése a közeljövõben.
Terveink és maradék céljaink
megvalósítása között szerepel
többek között a még le nem zárt
restitúciós ügyek rendezése, valamint egyházmegyénk területén
konfiskált javak visszaszerzése,
továbbá a Presbiteri Szövetség
kiterjesztése és erõsítése, és
ugyancsak egész egyházunk
területére vonatkozóan a gyülekezeti munka gazdagítása, nem
kevésbé a 2008-ban esedékes
általános tisztújítás elõkészítése.
Mindnyájunkat érintõ igen komoly feladat a diaszpórában, vagyis szórványban élõ híveink és
kis közösségek gondozásának
kiépítése.
Végezetül szeretném nyomatékosan kiemelni, hogy sem lelki, szellemi, sem anyagi javainkról nem mondunk le, létünk
egyik legfontosabb kincsének 
anyanyelvünknek leghatározottabb mûvelését és megbecsülését sem adjuk fel.
Boldogabb és sikeresebb Új
évet kívánok mindenkinek. -kz-
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A 2006. ÉVRE VETETT VISSZAPILLANTÁS
DERÛLÁTÁSSAL TÖLT EL BENNÜNKET

Tisztelt Polgártársak,
szeretném Önöket szivbõl
köszönteni, sok szép és örömteli
pillanatot kivánni a karácsonyi ünnepekre, s szerencsés, áldott kilépést kivánni az új esztendõbe.
A legszebb ünnepi várakozásában
szeretnék Önökkel együtt visszapillantani eredményeinkre, amelyeknek
egyetlen közös célja volt  felgyorsitani a Besztercebányai Kerület
gazdasági és szociális fellendülését.
A 2006. esztendõben lettem az
önkormányzati kerület elnöke. Ezért
a választásért köszönetet mondok
mindenkinek. A köszönet munkám
eredményeinek gyümölcse, a BBÖK
Képviselõtestületének és a BBÖK
Hivatala dolgozóinak eredményei.
Azt a programot töltöm meg tartalommal, amelyet négy évre szabtam meg, s melynek végcélja régiónk
gazdasági fellendülése.

BERUHÁZÓK

Kinálatunkra  a kerület 40 kistérségében tõkét befektetni, vállalkozók reagáltak Thajvanból, Ausz-

triából, Olaszországból, Spanyoországból, Görögországból és az
Orosz Szövetségi Köztársaságból.
Konkrét eredmények a jolsvai, kor-

Milan Murgas átadta
a BMÖK elnöki díjait

Milan Murga docens a Besztercebányai Felsõbbfokú Önkormányzat elnöke 2006 december l2-én adta 8t a megye
elnökének díjatit azoknak a kiválóságoknak, akik a legtöbbet tették kerületünk jó hírnevének elmélyítése érdekében.
Ime a megjutalmazottak:
Prf. Emil Kopo in memoriam  egész életmûvéért, melyet a
besztercebányai felsõfokú képzés érdekében kifejtett
Prof. Milan Turòa Phd.  A gépészeti és a mûszaki fejlesztés
érdekénben kifejtett munkásságáért
Ladislav Chudík  A kulturális és a színházi életben kifejtett munkásságáért
Prof. Stefan Nosá¾  A szlovák népi kultúra fejlesztéséért
Karol Konárik  a vállalkozási akltivitásokért és a könnyûzenei munkásságáért
A Losonci E.S.O kosárlabda klub  a kiváló sporteredményekért és a megye méltó képviseletéért.

ponai, garamszentkereszti , továbbá
a zólyomi és besztercebányai beruházások.
Teret nyitottunk a vállalkozások
számára az idegenforgalom, a fafeldolgozó -, gyógyszer-, valamint
a gépipar és energetika szakágazataiban, fõként a gazdasági visszazuhanással súlytott déli járásokban.
Nagy lehetõséget jelentenek az alternatív energetikai források, miközben fel kívánjuk használni az
osztrák Bewag társulás tapasztalatait. Az említett társulás már szerzõdést kötött több konkrét községgel
kerületünkben szél áramfejlesztõk
építésére.
A BBÖK Hivatala a vállalkozói
együttmûködés megkönnyítésére részletes utasítást dolgozott ki ipari
parkok projektjeinek elõkészítésére.
Ennek köszönhetõen jött létre
a SARIO társulattal együttmûködve az ipari park Hliník nad
Hronom-ban. A Huet-Baylington
cég éppen kezdeményezésünk alapján döntött 3 milliárd Sk beruházás
mellett új ipartelepen. Kerületünkben a külföldi beruházások beáramlása a 2006. évben elérte a 2,1
milliárd Sk összeget. Ezt a számadatot sikernek tekintjük, hiszen
a korábbi években a beruházók nem
nyilvánítottak érdeklõdést a beruházások iránt.
E helyen szeretném kihangsúlyozni a regionális fejlesztés aktivitásainak egybehangolását, összpontosítva az önkormányzati kerület egyes részei közötti különbségek enyhítésére. 2006 májusában egész sor
olyan egyezményt írtunk alá, amelyek a regionális fejlesztés problémakörébe bevonják a községeket, városokat, a községi társulások közvetítésével, kiegészítve a fejlesztési ügynökségek és eurorégiók által.

Közlekedés

Régiónk érvényesülése a beruházási kínálatok versenyében összefügg a forgalmi hozzáférhetõséggel.
Alapvetõ eredményeket értünk el
a forgalmi infrastruktúra területén.
A BBÖK a mûszaki alap karbantartására és felújítására fokozatosan
800 millió koronát fektet hitel alapokból. Négyszáz millió beruházással újítottunk fel II. és III. osztályú közutakat, valamint hidakat az
önkormányzati kerület összes járásaiban.
Ezirányban a rugalmas fejlõdést támogatja az EU alapok forrásainak
merítése, miáltal teljesítjük a BBÖK
program-céljainak és a BBÖK jelenlegi vezetõségének egyik célkitûzését.
Az úthálózat általános felújításán
kívül az SzK kormányával együttmûködve elõnyben részesítjük
a gyorsforgalmi út kiépítését Zólyom
 Losonc  Rimaszombat  Tornalja
 Nagyrõce irányában, továbbá
Breznó  Telgárt és Zólyom, Nagykürtös útvonalak korszerûsítését.
Önkormányzati kerületünk képviselõivel közösen mindent megteszünk a Beszetrcebányai Kerületnek az autópálya hálózatba történõ
szerves bekapcsolása érdekében.
A Rudno nad Hronom  Garamszentkereszt gyorsforgalmi útvonal,
az osgyáni és tornaljai kerülõutak
csak egy részét mutatják azon
törekvésnek, amely jelentõs mértékben elõre lépett a a Besztercebányát megkerülõ R3-as, Rózsahegy,
Alsókubín irányában vezetõ gyorsforgalmi útnak. Bízom benne, hogy kérelmünk alapvetõen befolyásolja
a kormány döntését a déli gyorsforgalmú útvonal ügyében, melynek az
eredfeti tervek szerint Körmöcbányán és Túrócszentmártonon kellett
volna áthaladni.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hírlevele
Milan Murga, a Besztercebányai Önkormányzati Kerület elnökének karácsonyi köszöntõje
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AUTÓBUSZ SZEMÉLYI FORGALOM

A 2006. évben a nyilvános autóbusz személyi forgalomra 250 millió
koronát fordítottunk a Zólyomi-,
Besztercebányai- és Losonci SAD állami vállalatok közvetítésével a polgárok munkába szállítására, figyelembe véve az egyes községek igényeit. A személyforgalmat új menetrend kidolgozásával illetve jóváhagyásával is segítettük. Készülünk
a regionális vasútvonalak átvételére is.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2006. júliusa és októbere között
az önkormányzati kerület 331 projektet támogatott konkrét városokban és községekben, 13,4 milliárd Sk
összértékben. A támogatásoknak
köszönhetõen is megvalósulhattak
a városokban és s vidéken konkrét
kulturális-, sportrendezvények,
közhasznú és charitatív jellegû megmozdulások.

IDEGENFORGALOM

Egyre gyarapodnak a jelek, hogy
régiónk gazdasági fellendülésében fontos szerepe van az idegenforgalomnak. Ebben a tekintetben a BBÖK
aktív befolyást gyakorol fõként a téli
turisztikára, gyógyfürdõkre, vidéki
utasforgalomra. Nyitott teret lát itt az
együttmûködés elmélyítésére olyan
partnerekkel, akikkel már a múltban
éveken keresztül együttmûködtünk
.Gondolok itt a La Loire franciaországi régióra, a Cseh Köztársaság Hradec Králove kerületére, a magyarországi Heves, Borsod, Abauj, Zemplén
megyére, a lengyelországi Warmia
Mazury megyére. Az idegenforgalmi
osztály prezentálta kerületünket,
a szállodákat, hegyi központokat kiállításokon Magyarországon, Lengyelországban, Franciaországban,
a Cseh Köztársaságban. Törekvéseink
elsõsorban arra irányulnak, hogy sikereink ne maradjanak csupán rövidéletû epizódok, hanem tartós irányzatok, amelyek visszatükrözõdnek az
emberek életszínvonalában.
A távlati fejlõdés területének tekintem a kulturális-történelmi értékek, volt bányászati régiók felújítását és geoparkok építését. Az olyan

városokat, mint Selmecbánya,
Besztercebánya, vagy Staré Hory,
reálisan ismertetni kell nemcsak Európában, hanem természetesen,
erlsõsorban Szlovákiában. Éppen
ezen régiók támogatása büszke prezentálása lehet régiónknak. A Bányászat története így haladást vihet
kerületünk fejlesztésébe a szálláshelyek fokozott értékesítésében,
a vendéglõk, idegenforgalmi berendezések fokozott kihasználásában.

ISKOLAÜGY

Az irányításunk alá tartozó középiskolai oktatásügy szintén nagy
átalakulást él át. Az újszülöttek csökkenõ száma mellett problémák jelentkeznek a középiskolák és iskolai berendezések hálózatának módosításában összhangban a piaci igényekkel.Fájdalmas, de szükséges lépés
volt a BBÖK igazgatásába tartozó
néhány iskola megszüntetése, illetve egyesítése. Higgyék el, mindez a
kerület javára, gyermekeink jobb minõségû oktatása érdekében történt.
Az optimalizálódás azzal is kezdõdhet, hogy elõtérbe kerülnek a hazaiés külföldi beruházók által igényelt
szakmák.
Internet honlapunkon tanácsadótájékoztató rendszert hoztunk létre,
s megkönnyítettük a tájékozódást
a pályaválasztáskor az alapiskolák
végzett növendékeik részére.

EGÉSZSÉGÜGY

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül
az egészségügyi gondoskodást, ahol
elsõrendû érdekünk a minõség és az
általános hozzáférhetõség. Az egészségügyi személyzettõl származó,
az egészségügyi gondoskodás és
a bérek csökkenésével kapcsolatos
(havi 4-6 ezer Sk) tájékoztatások
sokkot válthatnak ki, s nem hagyhatnak bennünket közönbösen. Nem
szeretném megélni a pillanatotot,
mikor a kórházban kellõ szakképzés
nélküli orvos fog megmûteni, hogy
unokámat hiányos gyakorlattal, vagy
szakmai vizsgákkal rendelkezõ orvos kezeli. Ezért a Besztercebányai
Önkormányzati Kerület polgárai érdekében kötelességemnek tartom
a BBÖK és a hatáskörébe tartozó

kórházak viszonyának szigorú rendezését.
Követelni fogjuk, hogy a non-profit szervezetek, amelyek iar nad
Hronom-ban, Losoncon, Zólyomban
és Rimaszombatban hatalmukba
kerítették a kórházakat, ezt a tulajdont térítsék vissza hogy biztosítani
lehessen a jó minõségû egészségügyi
gondoskodást.
A polgárokról való gondoskodás
szintjének döntõ fontosságú mércéje
a szociális gondoskodás színvonala
és terjedelme. A BBÖK a szociális
szolgáltatások, aggotthonok mûködtetésére évente 600 millió koronát
fordít, s ez az összeg 2007-ben megközelíti a 700 millió koronát. Elõtérbe kerül többek között a szociális
szolgáltatást igénylõ polgárok visszacsatlakozása a társadalomhoz. Ezzel
kapcsolatban az Európai Szociális
Alap által 9,4 mill. Sk-val támogatott projektet dolgoztunk ki. A tervezet feltételezi, hogy a szociális
szolgáltatások otthonainak lakói olyan készségeket sajátítanak el, amelyek lehetõvé teszik számukra a munkavállalást, az önálló, független életet.
A másik oldalon a szociális dolgozók szakmai továbbképzést vállaltak, hogy elméleti és gyakorlati alapot szerezzenek az ügyfelekkel végzett munkához, módosítsák hozzáállásukat és segítséget nyújtsanak
életstílusuk javításában.
A szociális védõháló erejérõl
a szociális gondoskodás berendezéseire fordított összegek is hiteles
képet nyújtanak. A 2006. évben megközelítette a 26 mil. Sk-t, ebbõl 21,6
mil. Sk-t fedezett az önkormányzati
kerület költségvetése. Az akadálymentes bejárásra, illetve védett lakásra a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium 2,6 mil. Sk beruházást fordított. Breznoban, a Kotva
és Drábske községben a tervezett
34,1 mill. összköltégbõl tavaly 20 mil.
Sk-t építettek be.

KULTÚRA

Az önkormányzati kerület saját
költségvetésébõl a múzeumok, képtárak, könyvtárak, mûvelõdési központok és csillagvizsgálók mûködésére több mint 140 millió koronát

költ. Ily módon a kerület egy-egy lakójára átlagban 227 korona jut.
A kerület minden egyes lakosára
227 korona jut kulturális célokra.
Csaknem l0 millió koronával járultunk a történelmi épületek felujításához. Ebbõl a keretbõl fedeztük a
Besztercebányai Máté-ház, a Rimaszombati Gömöri Múzeum, a
Besztercebányai Bábszínház, a
Breznói Felsõ Garam-menti Múzeum, valamint a Besztercebányai
Megyei Múzeum felújítását. Miniszteriumi grantokból is jelenõs összegekhez jutottunk, mintegy l5 millió koronából gazdagítottuk a kulturális tevékenységet. Kulturális
osztályunk elõkészítésében került
megrendezéstre Kalistén a nemzedékek találkozójára. Megrendeztük a
Cseh Kultúra Napjait és a Zólyomi
Várjátékokat is. A megye kulturális
intézményei is számos értékes kultúrális eseményt szerveztek nemzetközi résztvétellel. Ezek közül a már
említettt Zólyomi Várjátákokon
kívûl a Besztercei Bábos Napokat,
az Eurofolklórt és a Nógrádi Folklórfesztivált, valamint a Kürtös Napokat kell megemlíteni. Ezen kívûl számos regionális rendezvény finanszírozásához járult a megye.
Engedjék meg végezetül, hogy az
említett értékelés végén megemlékezzek azokról a pozitív változásokról
is, melyek segítségével sikerült megyénkben elindítani bizonyos, a fiatalok
perspektív fejlõdését biztosító kezdeményezéseket. Tudatában vagyunk
pl. annak, hogy a polgárok elégedettsége attól is függ, mennyire sikerül kielégíteni anyagi igényeiket, ami természetesen szorosan összefügg a munkalehetõségek kérdésével is. Minden
erõnkkel arra törekszünk, hogy megállítsuk a fiatalok elvándorlási folyamatát, hogy megfelelõ munkaalkalmat
saját szülöföldjükön biztosítsunk számukra. A fiatal családok számára szeretnénk biztositani a tisztes lakhatást, a fészekrakás lehetõségét.
Természetesen azok számára is
békés, gondmentes napokat és éveket szeretnénk biztositani, akik már
megették kenyerük javát, befejezték
aktív pályafutásukat..
Megragadom az alkalmat, hogy
az essztendõk mesgyéjén megköszönjem megyénk lakosainak
a köz érdekélben kifejtett munkájukat. Kivánok békés ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendõt.

Kontaktus: Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4325 111
Fax: 048/4325509
E-mail: info@vucbb.sk Internetcím: www.vucbb.sk

Hirdetések
A Rimaszombati Kórházban 2006. december
19-én az alábbi személyek adtak önkéntesen
vért: Ondrej Hank, Július Czízi, Eva tecová, Tibor
tec, Eva Szepesyová, Ladislav Kertész, Ján Ivan,
Jozef Katona, Jaromír Trapl, Katarína Királyová,
Alexander Bán, Bc. Daniel Pastva, Peter Krajè, Júlia Miadoková Rimaszombatból, Jozef Markotán Suanyból, Ján ¼upták, Anna ¼uptáková, Vladimír ¼upták Odanyból, Koloman Kankuja
Gesztetébõl, ¼ubor Palkoviè Velké Teriakovcébõl, Pavel ufliarský, Erika Molnárová Jánosiból, Jozef Uhrín Szútorból, tefan Bobák, Ladislav
Ebergényi, Milan Dirbák, tefan Vetrák, Miroslav Hulman Nyústyáról,
Arpád Ríz, Vladimír Slovenèiak, Jaroslav Scholtz, Irena Kosztíková, Marcel Marcinek Tornaljaról, Edita Csányiová Gömörpanitról, tefan Vývlek Hrachovóról, Vojtech Potrecz Gemerská Vesrõl, Petra Sujová Rimavské Brezovóról, Duan Demeter, Michal Zvara, Martin Struhár, Branislav Benco, Ján Parobek, Matej Ka¾avský, Duan Kamoïa, Ján Vlèek,
Martin Bobrovský, Vojtech Radiè, Gejza Cibu¾a Klenócról, tefánia Koiaková Rimabányáról, Miroslav Bordá Horné Zahoranyból, JUDr.
tefan Géczi Losoncról, Alexej Báti Tajtiból.
Elõször adtak vért: Soòa Ulièná, Pavel Turis Nyústyáról.
Minden véradónak köszönjük. A Vöröskereszt területi választmánya

Kezdés: 17.45
Január 5.-7.. Péntek - Vasárnap.

BORAT
Amerikai komédia.
Senkit sem kimélnek!
Fõszerepben:Sacha Baron Cohen,
Ken Davitian, Pamela Anderson
Belépõ: 65 Sk. Feliratos.

Karácsonykor sem pihetek az utonállók

Dupla haszonra
tehet szert! ÉszakEurópai áruházak
megmaradt termékeit kínáljuk raklapon. Bõvítse profilját! K is be f e k t e té s,
gyorsan megtérülõ nagy haszon. Egyéni vásárlókat is kiszolgálunk. Trimad  Kft, kolská ulica 1
 a volt Eka - üzlet, Rimaszombat
2461
Fenestra sk mûanyag ablakok
minõségi gondoskodás értékeikrõl

Már Rimaszombatban is!!!
Autorizált árusító kínálata:

Kínálatunk:

-3,4 és 5 kamrás ablakok
-mûanyag- és alumínium bejárati ajtók
-téli kertek és üvegezett homlokzatok
-ablakpárkány deszkák
-redõnyök, roletták, szúnyoghálók
-lebontás, építési tömítés, szerelés
-tervrajz és tanácsadás
-árkalkuláció
-bemérés
-szállítás (szerelés rendelésénél)
-réses szellõztetés

Nyitva szombaton is
9.00-tól 12.00- ig.

Most 4 kamrás ablak
Fotó: -taáráért 5 kamrás!!!

A közelgõ karácsonyi ünnepekre
sem voltak tekintettel a Rimaszécsen garázdálkodó utonállók, akik
békés embereket támadtak meg, s
tettleg bántalmazták, sõt ki is raboltálk õket.
Az elsõ eset még december l9-én
tõrtént, amikor ketten támadtak le
egy negyven éves férfit, akit elõbb
megvertek majd kifosztottak. A sértett az ütlegelések következtében
nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
A másik, az elõzõnél is súlyosabb bûneset karácsony elsõ napjának
estéjén történt. Ekkor a l8 esztendõs Robert B. megtámadott egy l9
éves fiatalembert, akit kemény ökölcsapásokkal a földre teritett, majd
kezeit kicsavarva arcát a földbe verte, s eközben megszabadította levéltárcájától és karkötõjétõl. Az eset
szenvedõ alanyát közel l5 ezer koronás kár érte, ennél is súlyosabb
következményei lehetnek azonban
a testi sérülésnek. Az orvosok ugya-

LILIPUT

nis a sértettnél 42 napon túl gyógyuló sérülést állapítottak meg. A
BTK idevonatkozó paragrafusai
értelmében ez már kimeriti a rablótámadás fogalmát, melynél a bíróság háromtól nyolc évig terjedõ
fegyházbüntetést róhat ki. A taláros testület nyilván súlyosbító
körülményként veszi majd figyelembe, hogy a támadó segítségnyujtás nélkül távozott a tett színhelyérõl, s a rendõrség napokig
kereste mignem letartóztatta a
gyanúsítottat.

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívó

Visegrádi
Gyermekruhák specialitások
Rimaszombat
(a posta mellett),

2472-50

Èerenèianska 22, Rim. Sobota
Tel./fax:047/58 12 006,7,8
e-mail: okdom@stonline.sk

2013

Most ingyen:

Két rablótámadás Rimaszécsen

karácsonyi vásárlásra
hívja önöket

Elszállásolás 69 Sk -tól
Felveszünk:
n
pincért/-nõt.
Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

Hirdetések

Megemlékezés
 Nem múlnak õk el, akik
szivünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok , évek
Õk itt maradnak bennünk
csöndösen még
Fájó szívvel emlékezünk
január 4-én halálának 10. évfordulóján

KULIK TERÉZIÁRA
Drága emlékét szívünkben
õrizzük
Lányai családjával

Lakás-ingatlan
Eladó egyszerû családi ház Nagybalogon. Tel.: 0905 435 823 473
n Üzlethelyiség vállalkozásra, 44
m2 Rimaszombat központjában. A
Felkelés (ul. Povstania) utcában. Kontakt: 0908 508195, 56 34 901 472
n Eladó régebbi családi ház Tornalján a Béke utcában. 5,5 áras kerttel. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 0902 827 625
586
n Eladó családi ház Rimaszombatban a Tégla utca (Tehelná) 7.
szám alatt. Ár: 1.250 000 Sk. Kon599
takt: 0907884276
n Családi ház eladó. Vállalkozásra is megfelel. A város központjában. Ár: 500 000 Sk + megegyezés.
Mobil: 0907 212148
628
n

Egyéb
Autófuvarozás  költöztetés ,
Telefon:0903515109
-228
n Antennaszerelés  digitális, földi vezeték, 40 program.
Tel.: 0905/ 435 823.
384
n Dió felvásárlás  0911 994743. Ár:
I.. 100,- II.. 90 Sk. 20 kg-on felül az
eladóhoz jövünk. Eurotrade. 501-50
n A Kamilka gyógyszertár Rimaszombatban felvesz gyógyszerlaboránst és gyógyszerészt..
Tel.: 047/56 313 75
644
n Építkezési vállalat munkásokat
keres kõmûves szakmára, prax nélkül is, valamint hegesztõket.
Tel.:0915 858 335.
648-2
n Eladó Octavia Combi 1,8 T. 180 PS.
Gyártási év: 98/99. 240 000 Sk. Teljes
felszerelés. Tel.: 0915 858 335. 648
n Konverzáció angol nyelven.
Kezdõknek és haladóknak. Angol
nyelv: konverzáció, prezentáció,
sport, orvosi szaknyelv, szükség
szerint. Fordítás és tolmácsolás.
n

Kontakt: 0910 646 001
647
Sertések eladók 120-200 kg. Tel.:
56 26 734. Alsópokorágyon. 674
n Hagyatékból származó bútorokat, komódot, tulipános ládát, régi
patikai és bolti berendezéseket, valamint házi szõttes vászonnemût,
párnákat, dunnákat vásárolunk fel a
napi legmagasabb áron. Házhoz
megyünk. 0903/537225
710
n Hízósertés eladó, 120 kg/48 Sk.
Tel.: 0908/919567
696
n Gyakorlott fuvarozót (nõt) felveszek. Tel.: 09033/808 015.
.
n Bérbe adok egyszobás lakást 2007
január 1-tõl. Tel.. 0907/ 257 465 692
n Munkaerõt felveszünk autómosóba. Inf.: 56 34 715.
728
n Eladó asztali csirkekeltetõ 80
tojásra. Tel.: 047/ 56 21 888 729
n Fodrásznõ sokéves gyakorlattal
mukát keres kellemes környezetben. Tel.: 0907/ 11 39 66.
735
n Eladó garázsolt koda Felícia
gyöngyházfényes személygépkocsi,
gyártási év 2000, központi záras,
mûszaki alkalmasság 2007-ig,
155 000 leutazott kilométer, automatikus ablakzárás. Ár megegyezéssel.
Tel.: 0907 879 800.
748-2
n Eladó vontatóberendezéssel és központi zárrendszerrel, valamint távirányítóval ellátott ezüst színû (metalíza) koda Felícia típusú személygépkocsi.Gyártási év 2000. Megkimélt állapotban, 2007 októberéig érvényes
STK-val. Az elsõ ablakok elektromosan mûködtethetõk. Lefutott kilóméterek száma l55.000. Ár: megegyezés
szerint. Tel:0907-8790800
-748
n Egyszerû és kettõs könyvelést
vállalok. Mobil:0908824215 737
n Eladó YORKSHIR TERIER
kölyökkutya. Telefon:0915345051
illetve 5632080.
.
n Hizott sertés eladó.
T:0908265466
756
n

Zdruená stredná odborná
kola  Összevont Szakközépiskola

A füleki Összevont Szakközépiskola igazgatósága értesíti önöket,
hogy a 2007/2008-as tanévben az
alábbi szakokon indít képzést:
Négyéves technikusi képzés
érettségivel:
n 2697 400 elektrotechnikai
mûszerész
ÚJDONSÁG!-SZLOVÁKIÁBAN CSAK NÁLUNK:
-multimédia asszisztens
Hároméves szakmunkásképzés:
-2464 2 géplakatos n 8541 2
díszmûkovács és lakatos n 2456
208 javító-mûszerész  mezõgazdasági berendezések javítása
n 4562 201 mezõgazdasági
gazdaasszony n 8335 2 asztalos
n 3376 2 kárpitos n 6475 2 irodai asszisztens
Új szakok:
-3684 2 tetõfedõ n 3672 2 kõfaragó n 3254 2 szõrmekikészítõ
Elérhetõség:
Postacím: Kalinèiakova 1584/
8. 986 01 Fi¾akovo
telefon/fax: 047/4511 969
telefon: 047/4511 970
villámposta: soufil@stonline.sk
Tisztelettel: Ing. Varga Attila
iskolaigazgató

2468-7

JUHÁSZ JÓZSEF
Rimaszzombatból.
E szomorú évforduló alkalmával szeretettel és tisztelettel
emlékezik rá felesége családjával, leánya családjával és fia.
Köszönjük mindazoknak, akik
velünk együtt emlékeznek.

gat lakótelepen magántulajdonban, 4.
emelet  rendes bejárat. Vétel után 3
napon belül beköltözhetõ. Telefon:
0903 596 580, 0903 276 397 684
n Kõmûvesmunkákat vállalunk.
Minõség. Ár: megegyezés szerint.
Használt blokkok eladók.
Tel.: 0910 667 325
625
n Eladó magántulajdonban
lévõ, átalakított kétszobás lakás
a Jánosík utcában.
Tel.: 0905/ 204 423.
551
n Eladó egyszobás szövetkezeti
lakás a S. Kollár utcában, ár megegyezés szerint. Tel.: 5621888. 730
n Eladó kétszobás lakás a Vásár/
Trzná/ utcában,Rimaszombatban.
Konyha, kamra, kis kert, fatartó,
földszinti fekvés. Ár megegyezés
szerint. info : 0908 385 754.
.

Szlovák-magyar,
magyar-szlovák
hivatalos fordítás és
fordítás-hitelesítés.
Tel. 5632307,
mobil 0915/414 444.

2296

2007 január 3-én lesz egy éve
annak, hogy örökre itthagyott
bennünket a drága jó férj, édesapa és nagyapa

n Szoba-konyhás lakás eladó a Nyu-

S. S. C. I. T.
Francisciho 1, 979 07 Rimavská Sobota
Slovensko, EÚ
info@sscit.net, tel.: 56 22 461

Stredoslovenské Centrum Informaèných Technológií

Elég csak kattintani ...
Webmûvelõdési központ

Jó minõségû mûvelõdési anyagot készítettünk el Önöknek. Ha már dolgozik vagy
szeretne megtanulni a számítógépen dolgozni, segítünk Önöknek. Látogasson meg minket a
wvc.sscit.net - en, az összes szolgáltatás ingyenes. Használja ki a mûvelõdés legmodernebb módszereinek lehetõségeit.

Ez ingyenes !

2457-49

Megemlékezés

S.S.C.I.T., Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota (a VÚB bank jobboldali bejárata), Kontakt: 56 22 461

Sport

Lichanec Michal felvételei december 30-án készültek Kokaván a szamárhegyi lesikló pályán.

Kokaván százak síeltek

Európa szerte hóhiánnyal
küzdenek a síközpontok. Természetes és sportolásra is alkalmas
hótakaró még a magas fekvésû
hegyeket sem borítja, így aztán
sok helyen a mûhó helyettesíti
az égi áldást, s oldja meg a gondokat. Nincs ez másként régiónkban sem, ahol  hála a kokavai
síközpont rimaszombati mûködtetõinek - az ünnepek alatt is százak hódolhattak kedvenc téli
sportjuknak. A karácsonyt

közvelten megelõzõ kemény téli
éjszakák már lehetõvé tették ugyanis a hóágyús behavazaást, így
aztán nemcsak a Szamárhegy két
felvonója mûködött az ünnepek
alatt, hanem az nagy lesikló pálya is.
A sízési lehetõségbõl természetesen nemcsak az Ipoly és a
Strojár turistaszállók profitáltak,
hanem a Kokava-Linea térségekben épült hétvégi házak lakói is,
melyekre szintén ki lehetett ten-

ni az ünnepek alatt a megtelt
táblákat.
Újév elsõ napja aztán már nem
kedvezett a sízõknek, mert egész
nap esett az ónos esõ, így a felvonók és pályák környéke is elnéptelenedett. Az elkövetkezõ
napokra sajnos a meteorológia
sem igér sok jót, de az elõrejelzések szerint a hét végére már viszszatér az igazi tél a Rimaszombattól mindössze ötven kilométerre fekvõ síparadicsomba. (h)

Rimaszombati taekwondósok sikerei

Még a múlt esztendõ decemberében rendezték meg Nyústyán a taekwondósok országos
bajnokságát, melyen részt vettek a Peter Urek
edzõ vezette rimaszombati sportolók is. Dicséretes, hogy nemcsak elindultak, hanem jól
is szerepeltek. A 27 kilósok kategóriájában

például a kis Norbert Farkas a harmadik fordulón is túljutott s végül a második helyen végzett. Ugyancsak második helyezéssel büszkélkedhet Milan Pásztor a 78 kilósak között. A 63
kilós Slavomír Cirbus sajnos már az elsõ fordulóban kiesett.

Az elsõ labdarúgó liga rájátszásának sorsolása

l. forduló március 3: Zlaté Moravce  Moèenok, Trnava  Trenèín, FC Rimavská Sobota  a¾a,
Inter Bratislava  Dubnica.
2. forduló március l0: Moèenok  Dubnica, a¾a  Inter Bratislava, Trenèín  FC Rimavská
Sobota, Zlaté Moravce  Trnava.
3. forduló március l7 : Trnava
 Moèenok, Rimavská Sobota 
Zlaté Moravce, Inter Bratislava 
Trenèín, Dubnica  a¾a.
4. forduló március 31: Moèenok  a¾a, Trenèín - Dubnica, Zlaté Moravce  Inter Bratislava, Trnava  FC Rimavská Sobota.
5. forduló április 7 : FC Rimavská Sobota  Moèenok, Inter Bratislava  Trnava, Dubnica  Zlaté

Moravce, a¾a  Trenèín.
6. forduló április l4 : Moèenok
 Trenèín, Zlaté Moravce  a¾a,
Trnava  Dubnica, FC Rimavská
Sobota  Inter Bratislava.
7. forduló április 21 : Inter Bratislava  Moèenok, Dubnica  FC
Rimavská Sobota, a¾a  Trnava,
Trenèín  Zlaté Moravce.
8. forduló április 28 : Moèenok
 Zlaté Moravce, Trenèín  Trnava, a¾a  FC Rimavská Sobota,
Dubnica  Inter Bratislava.
9. forduló május 5: Dubnica 
Moèenok, Inter Bratislava  a¾a,
FC Rimavská Sobota  Trenèín,
Trnava  Zlaté Moravce.
l0 forduló május l2 : Moèenok
 Trnava, Zlaté Moravce  FC Ri-

mavská Sobota, Trenèín  Inter
Bratislava, a¾a  Dubnica.
ll. forduló május l5 : a¾a 
Moèenok, Dubnica  Trenèín,
Inter Bratislava  Zlaté Moravce, FC Rimavská Sobota  Trnava.
12. forduló május l9 : Moèenok  FC Rimavská Sobota, Trnava  Inter Bratislava, Zlaté Moravce  Dubnica, Trenèín  a¾a.
l3. forduló május 26 : Trenèín
 Moèenok, a¾a  Zlaté Moravce,
Dubnica  Trnava, Inter Bratislava  FC Rimavská Sobota.
l4. forduló május 30: Moèenok
 Inter Bratislava, FC Rimavská
Sobota  Dubnica, Trnava  a¾a,
Zlaté Moravce  Trenèín.

Minifutbal

Már a hét végén megkezdõdik az
K Tempus akasztóhegyi sport
csarnokában az újabb labadrúgó teremfoci-bajnokság. A jétéknap minden vasárnap lesz, a játékidõ kétszer húsz perc. A bajnoki cím védõje a Matyas együttese, mely tavaly
még a Drevomat néven szerepelt. A
mérkõzések kezdetei: 9.00 9.50 
l0.40 és 11.30 órakor lesznek.
l. forduló január: Matyas  SBS
Mistrál, IK-COM  Autopulír, Autotauris  Euromotel, Tempus  Exprestrans.
2. forduló január l4: Euromotel
 Tempus, Autopulír  Autotauris,
SBS Mistrál  IK-COM, Rimatex 
Matyas.
3. forduló január 21: IK-COM
 Rimatex, Autotauris  SBS Mistrál, Tempus  Autopulír, Exprestrans  Euromotel.
4. forduló január 28: Autopulír
 Exprestrans, SBS Mistrál  Tempus, Rimatex  Autotauris, Matyas
 IK-COM.
5. forduló február 4: Autotauris  Matyas, Tempus  Rimatex,
Exprestrans  SBS Mistrál, Euromotel  Autopulír.
6. forduló február ll: SBS Mistrál  Euromotel, Rimatex  Exprestrans, Matyas  Tempus, IK-COM
 Autotauris.
7. forduló február 18: Tempus
 IK-COM, Exprestrans  Matyas,
Euromotel  Rimatex, Autopulír 
SBS Mistrál.
8. forduló február 25: Rimatex
 Autopulír, Matyas  Euromotel,
IK-COM  Exprestrans, Autotauris
 Tempus.
9. fordulóü március 4: Exprestrans  Autotauris, Euromotel  IKCOM, Autopulír  Matyas, SBS
Mistrál  Rimatex.

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja: Rimaszombat Városi Hivatala. Fõszerkesztõ: Igor Antalík. A szerkesztõség címe:
Rimaszombat, Svätopluk u. 10, P.O.Box 79, Telefonszám: 58 11 311, Engedélyszám: 2/2000, Terjeszti: A Mediapress és a magánterjesztõk

