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A Besztercebányai Megyei Önkormányzat tulajdonában lévõ orvosi rendelõintézeteket a jelek szerint nem a
legtranszparensebb módon értékesítették. Kisebbfajta megütközést keltett,
hogy három nagyértékû ingatlan is a
néhány nappal korábban leváltott erdészeti hivatal igazgatónõjének társtulajdonába került. A tornaljai rendelõ
épületére az elsõ körben nem akadt
érdeklõdõ, a megismételt másodikban
viszont kettõ is. Az egyik Tornalja
városa, a másik az ismert rimaszombati GEMERMED Kft.

A vártnál is nagyobb érdeklõdés kisérte a SEWON rimaszombati prezentációját. Helyszíni riportunkat lapunk belsõ oldalán olvashatják.

Súlyosbító ítéletet követel a kerületi ügyész

A Besztercebányai Kerületi Bíróság Büntetõ Tanácsának fõügyésze súlyosbító ítéletet követelve visszautalta a várgedei illetõségû, a múltban már
hatszor elitélt 5l. esztendõs R. tefan
ügyét, akit 2005-ben két ízben elkövetett testi sértés, illetve nemi erõszak
bûntette miatt 20 évre itélt el a Rimaszombati Járásbíróság. Az ügyész
enyhének találta a járási büntetõtanács itéletét, hiszen  mint megindokolta - visszaesõrõl van szó, akit l990ben emberölés miatt l4 évre itéltek el.
A vádlott szabadulása után három újabb erõszakos cselekményt követett
el. Korábi élettársát, a 22 esztendõs
Margita K-t elõbb lakásán testileg bántalmazta, majd ereinek átvágásával fenyegette meg, ezek után pedig a helyi
temetõben megerõsszakolta. Hasonló
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cselekményt követett el a l9 esztendõs Katarina O. ellen, akit az egykori
szõlõhegyen erõszakolt meg. Gaztettét követõen azzal félemlítette meg újabb áldozatát, hogy ha merni beszél a
történtekrõl - agyonüti.
Tekintettel az elkövetõ rovott

múltjára egyik áldozat sem mert feljelentést tenni, a bûncselekményekre
mégis fény derült. A vádlott a testi bántalmazásokat ugyan beismerte, a nemi
erõszak tettét viszont elutasította. Állítása szerint a nemi közösülés a szóbanforgó nõk belegyezésével történt.

Február 27-én tartotta soronkövetkezõ összejövetelét Rimaszombat Városi Tanácsa. Az ülés napirendjén hét programpont szerepelt, melyek közül külön említést
érdemel a Városi Mûvelõdési
Központ és a Közterületfenntartó
Vállalat elmúlt évi tevékenységének értékelése. Ugyancsak megvitatták az építészeti rendrõl szóló elõterjesztést, s foglalkoztak
a márciusi képviselõtestületi ülés
elõkészítésével is.

Tûz is pusztított

A hét végén egy másik, szerencsére
csak anyagi károkat okozó esemény
színhelye is Nyústya városa volt.
A kora délutáni órákban tûzesethez
riasztották a tûzoltókat, akik két
kocsival érkeztek, s két óra alatt el is
oltották a háztüzet, a melléképület
azonban totálkáros lett, az anyagi
kár jelentõs.

Gyermekhalál Nyústyán

Összedõlt a régi óvoda

Péntek délután tragikius kimenetelû baleset történt
Nyústyán. Mint a korábbi napokban oly gyakran, ezen
a délutánon is tüzelni való deszkadarabokat gyûjtögettek a gyerekek az egykor faelemekbõl épült óvoda immár használaton kívüli épületében. Tették ezt természetesen felügyelet nélkül, de nyilván a felnõttek beleegyezõ jóváhagyásával, sõt amint az egyik tv riportból
kiderült, egyesek még pénzjutatlmat, egy-egy huszast
is kilátásba helyeztek a szorgoskodó gyermekeknek. A
szakszerûtlenül végzett bontás eredméye az lett, hogy a

tetõszerkezet leroskadt, maga alá temetve egy hétéves
kisgyermeket. A többiek szerencsére a recsegés-ropogás
hallatán kiszaladtak az épületbõl, a hatgyermekes K.
család kicsi üdvöskéje azonban a romok alatt maradt,
s szinte semmi esélye sem volt a túlélésre.
A tragikus esetbõl okulni kellene. Természetesen
nemcsak az elhagyott, romos épületekben fa és vashulladékot gyûjtögetõknek, hanem a lepusztult épületek
tulajdonosainak is. Kiváncsiak leszünk a történtek után,
vajon lessz-e felelõsségre vonás Nyústyán ?

Vendégünk a S¼UK

Szlovákia leghíresebb, külföldön is igen népszerû népitánc együttese a S¼UK 2007 március 2-án l9.00 órai kezdettel a Városi
Mûvelõdési Központban lép Rimaszombat közönsége elé. Érdekesnek igérkezõ mûsorukban a falusiak versenyeznek a városiak ellen egy jellegzetes szlovák lakodalomban. Belépõk elõvételben l30
koronáért vásárolhatók, az elõadás napján ára l70 korona lesz.

szebb lakás, szebb körülmények + tetõk.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyústya, Francisciho 167.
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A Rimaszombati Városi Hivatal tájékoztatója
Rimaszombat város polgármestere összhangban a
Városi Hivatal mûködési-szervezési szabályzatával pályázatot hirdet a Rimaszombati VH osztályvezetõi funkcióira.

AZ EGYES FUNKCIÓK BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

A belügyi és szervezési osztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: jogi irányú fõiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: 5 év, elõnyben az önkormányzatoknál, esetleg
az állami hivataloknál végzett szakmai tevékenység.
A gazdasági szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: gazdasági irányú fõiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: öt év
A városi stratégiai fejlesztési szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai végzettség, két világnyelv aktív ismerete
Szakmai gyakorlat: öt év
További feltétel: a projektkészítés és menezsment terén való jártasság felmutatása
A jogi és vagyonkezelési osztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: jogi irányú egyetemi végzettség
Szakmai gyakorlat: öt esztendõ, elõnyben az önkormányzatoknál, esetleg az állami hivatalokban eltöltött munkaviszony
A környezetvédelmi szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai ( erdészeti, fafeldolgozói, kertészeti
vagy enviromentalisztikai irányzat).
Szakamai gyakorlat: öt év
Az építészeti, beruházási és közlekedési osztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: építészeti fõiskola

Szakmai gyakorlat: öt év, elõnyben az önkormányzatoknál vagy
az állami hivatalokban eltöltött munkaviszony
Az iskolaügyi szakosztály vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: pedagógiai irányú fõiskola, vagy egyetem
Szakmai gyakorlat. öt év
A kulturális és a polgárokról való gondoskodás osztályának
vezetõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: öt év
A Gemerské zvesti fõszerkesztõi posztjára
Iskolai végzettség: fõiskolai, vagy középiskolai, esetleg szakközépiskolai végzettség
Szakmai gyakorlat: többéves gyakorlat az újságírás területén
A Gömöri Hírlap fõszerkesztõi posztjára
Iskolai végzettség: fõsikolai, vagy középiskolai, esetleg szakközépiskolai + a magyar nyelv tökéletes ismerete
Szakmai gyakorlat: többéves gyakorlat az újságírás területén
A jelentkezésekhez szükséges mellékelni:
- a kitöltött személyi kérdõívet ( osobný dotazník)
- szakmai életrajzot ( profesijný ivotopis) az eddigi munkagyakorlat áttekintésével
- a végzettség hitelesített bizonylatával
- három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt
( odpis z registra trestov).
A jelenkezéseket a feltüntetett mellékletekkel együtt személyesen, vagy postán kell elküldeni lezárt borítékban  VK megjelöléssel 2007.3.l9-ig az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta, Svätopluková 9, 979 01 Rimavská Sobota

Jóváhagyott tárgyalási idõpontok

Rimaszombat Városának Képviselõtestülete a tervek szerint legközelebb március 27-én ülésezik,
ezt megelõzõen egy nappal kerül
sor a Városi Tanács összejövetelére. Többek között ezeken vitatják
meg képviselõink a Városi Rendõrség munkáját, a kihágásokról és a
súlyosabb törvénysértésektõl szóló jelentést. Ugyancsak a márciusi
tanácskozás napirendjén szerepel
az idei évre szóló költségvetés tervezetének megvitatása, valamint a
szokásos elõzõ évi fõellenõri jelentés meghallgatása.

A soronkövetkezõ képviselõtestületi ülésre árilis 24-én kerül
sor,melyet egy héttel elõz meg a tanács ülése. Az áprilisi ülések
programpontjai között szerepel a
2006-os esztendõ gazdálkodáésának
értékelése és a város vagyoni helyzetérõl szóló beszámoló megvitatása
A kéthavi nyári szünet elõtt még
májusban és júniusban is tevékeny
lesz a városi parlament és a polgármester tanácsadó testülete. A májusi képviselõtestületi ülésre már hagyományosan a Városnapok keretében 4-én kerül sor, a VT viszont

Gazdát cserél a Diákotthon

A rimaszombati Iskola ( kolská ) utcában lévõ Diákotthon
férõhelykapacitása feleépítésének és átadásának idején igencsak szûkösnek bizonyult. Az utóbbi két évtized folyamán azonban már nemcsak eredeti hivatásának tudott maradéktalanul
eleget tenni, hanem különbözõ intézményeknek is otthont biztosított. Ezzel együtt sem lehetett azonban gazdaságossá tenni
mûködtetését, hiszen a legutóbbi tanévben mindössze 64 diáklakója volt. A változatlanul nagyértékû épület-komplexum
tulajdonosa a Besztercebányai Megyei Önkormányzat, mely a
közelmúltban úgy döntött, hogy az ingatlan kezelési jogát átruházza az úgyszintén fennhatósága alá tartozó körúti Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolára.

csak a hónap végén 29-én ül újra
össze. A fajsúlyos kérdések közül a
nyárelejei tanácskozásokon , június
l9-én illetve 26-án kerül terítékre
egyebek között a környezetvédelem
problematikája is.

Képviselõk az iskolai
önkormányzatokban

A Városi Képviselõptestület
legutóbbi ülésén delegálta képviselõit a város által irányított
óvodák és alapiskolák önkormányzataiba, valamint a megyei
irányítású tanintézményekbe.

Maradtak a régi telekárak

A Rimaszombati Városi Képviselõtestület legutóbbi ülésén határozott úgy, hogy meg nem határozot idõre meghosszabítja a szabadkai lakótelep építésére vonatkozó
telekár- kedvezményt. Ennek figyelembevételével hagyta jóvá Ruttkay
Tibor ( Bartók u.1057/5, Anna
Vargová (Jánosík u.1574/10) és tefan Lenárt ( Ronavská 891/28) ingatlanvásárlási kérelmét, akik 800
négyzetméterig 200 koronás, e
fölött 400 koronás négyzetméterenkénti áron juthatnak építkezési telekhez. A komplikált talajviszonyok miatt ennél kedvezõbb áron
juthat telekhez MUDr. Hayatullah
Azimi ( Clementis u.249/59), aki 800
négyzetméterig l50, e fölött 300
koronás négyzetméterenkénti áron
vásárolhatja meg az igényelt telket.
Ezzel a szabadkai lakótelep elsõ,

közmûvesített szakaszának valamennyi telke gazdára talált. Értesüléseink szerint a többi, eleddig
még közmûvesítetetelen telekre is
vannak már érdeklõdõk.

Elmarad a
Sportlövõ EB

A Rimaszombati Magnum
Sportlövõ Egyesület szorgalmazására tervezett úgynevezett gyakorlati sportlövõ EB-re nem Rimaszombatban, hanem egy csehországi városban kerül sor.A
szervezõ bizottság tagjai errõl egy
hivatalos levében értesítették Rimaszombat város önkormányzatát, mely korábban 300 ezer koronát hagyott jóvá a nem mindennapi sportesemény támogatására.

Kitüntették J. Wirtschaftert
A kerekes széken közlekedõ rimaszombati
illetõségû Juraj Wirtschaftert nagy megtiszteltetés érte a közelmúltban. A Szlovák Vívószövetség Elnöksége ugyanis a vívósport fejlesztése terén elért eredményeiért Érdeméremmel
tüntette ki. A kitüntetést személyesen vette át a
pozsonyi francia nagykövetségen.

-Nagy megtiszteltetés ez számomra  mondotta kissé meghatódottan a kitüntetett, aki annak
idején joghallgatóként a fõiskolai
tanulmányai mellett kezdett foglalkozni a vívással, s késõbb igencsak
elimsert edzõje, szakvezetõje lett
a sportágnak. Tanítványai közül
többen is eljutottak a világversenyekre és a különbözõ korosztályos válogatottságig. Szép terveit
azonban keresztülhúzta az élet.
Sajnos 2000-ben agyvérzést ka-

pott, mely után két mûtéten is átesett, de bizony
még ezek után is ápolásra
szorul. Szerencse, hogy 8l
éves édesanyja még tud
róla is gondoskodni. Gyuri a kerekes székbe kényszerülve is igyekszik
hasznosítani a sportágban
szerzett tapasztalatait, s
most éppen szabálymódosító javaslaton dolgozik, hogy
e gyönyürû sportág a nézõk szá-

mára is éppoly élvezetes legyen,
mint a páston lévõknek.. - Kan-

Utak, vezetékek, sportlétesítmények épülnek

Sok mindenre pályáznak Jánosiban

Régiónk egyik legaktívabb önkormányzata Rimajánosiban tevékenykedik. Az elmúlt esztendõben többek között az autóbusz megállók felujítására, játszótér kiépítésére, a
község történelmi részének felújítására, villamosításra, és a roma lakosság szociális helyzetének javítására nyújtottak be pályázatot. Természetesen nem minden beadványukat bírálták el pozitívan, de környe-

zetvédelmi célokra és az infrastruktúra kiépítésére ( villanyvezeték az
Ilona pusztára ) kaptak bizonyos
összegeket.
Információink szerint az idén
sem hagy alább a pályázati és a falufejlesztési kedv. Már 2007 májusának végére tervezik a kanalizációs
rendszer második szakaszának befejezését. Pályázatok útján szeretnének pénzeszközökhöz jutni a köz-

Farsangot búcsúztatták

A rimaszombati Nyugdíjas Klub
tagjainak tevékenysége is megélénkült
farsang idején. Jolana Kalianková vezetésével programot készítettek,
melyet farsang utolsó vasárnapján
mutattak be. A gyakran szereplõ énekkar V. Slatinská vezetésével lépett
közönség elé, ezután pedig tréfás jelenetek hangzottak el Èomorová,

Stanèíková, Bottlíková, Rajzingerová és Dobiáová elõadásában. A délután folyamán természetesen felelevenítették a farsangi népszokásokat
is, s megkóstolták a saját kezûleg sütött finom fánkot. Az est végén pedig felzendült a harmónikaszó, a jókedvû klubtagok sorra dalolták el az
ismert és kevésbé ismert dalokat.

ség történelmi részének, helyi úthálózatának és járdáinak, valamint a Jánosíky-ra vezetõ út felujításához.
Tervezik a Mocsár pusztára vezetõ
út építését is, mely természetesen
összefügg a kurinci Zöldvíz projekttel, mindemellett a kultúrház és a
szlovák alapiskola felujításának kérdését is napirenden tartják.
Környezetvédelmi és sport célokra is költeni kivánnak az elkövetkezõkben. Egyebek között gyermek
játszóterem, edzõterem és teniszpálya építését is tervezik. Célul tûzték ki az illegális szemétlerakatok
felszámolását és a halottas ház környékének rendbetételét is.
Roma programja is van a község
önkormányzatának. A jövõben egy
ún.csoportosulási centrumot szeretnének létrehozni, továbbá megnyitni a nulladik osztályt a magyar
tanítási nyelvû alapiskola mellett. A
foglalkoztatást elõsegítendõ kõburkolat gyártását is eltervezték, melyet természetesen a község közterületeinek és járdáinak kirakásánál
is hasznosítani tudnak majd . (H)

Száz éve
éve történt
történt
Száz
Vármegyei
Közgyülés

Rimaszombatban 1907 februárjában tartotta meg azévi elsõ
ülését a Gömör Vármegyei
Közgyûlés. A Megyeháza épületében Fáy Gyula fõispán nyitotta meg a tanácskozást, aki bevezetõjében mély részvétét nyilvánította ki a maga és a megyegyûlés nevében Couburg Alexander
királyi hercceg elhunyta alkalmából, aki saját elmondása szerint
életének talán legszebb napjait töltötte a Balog völgyi birtokain, a vadászkastélyban és vadaskertjeiben.
A szomorú eseményrõl táviratban értesítették az elhúnyt herceg hozzátartozóit, Fülöp herceget és Clotild hercegnõt.
A családnak több gömöri községben volt nagyértékû vagyona,
s ezekben a falvakban gyászmiséken és istentiszteleteken emlékeztek meg az elhúnytról.

Állami támogatás
100 évvel ezelõtt
A Magyar Királyi Földmívelési Minisztérium ingyenes
szõlõoltvány osztását kezdte
meg Gömör Vármegye egyes
falvaiban, ahol arra a leginkább alkalmasnak tartották a
talaj és éghajlati viszonyokat.
Az elsõk között Alsószuha,
Hubó, Zádorfalva, Trizs és Putnok gazdái részesültek ajándék
szõlõoltványokban.

Tamásfalva ünnepelt
Emlékezetes március l5. megemlékezést tartott Tamásfalván a
Petõfi Egylet. Az emelkedett hangulatú ünnepséget a dalkör tagjai
nyitották meg, majd Pavella Pál
szavalta el a Talpra magyart. Eztkövetõen Andrik János az egylet elnöke mondott ünnepi beszédet. A
megemlékezés zászlós felvonulással ért véget.

Három éves költségvetés

Az elmúlt napokban Nyústyán is jóváhagyták a város idei költségvetését, mely a bevételi és kiadási oldal kiegyensúlyozottságát feltételezi. Az ökormányzat irányítása alá tartozó gazdálkodó egységek közül a Közterületfenntartó Vállalat támogatására hat millió koronát fordítanak. A következõ két évre szóló
elõirányzat értelmében 2009-ben a város büdzséjének pénzforgása már elérheti a kilencjegyû számot is.

A SEWON bemutatta termelési programját

Többszáz érdeklõdõ a prezentáción
A kóreai SEWON ECS Slovakia kft. és a Rimaszombati Munkaügyi Hivatal közös rendezésében került
sor február 28-án reggel 8.00 órai kezdettel szabad
munkahelyek prezentációjára.

A Rimaszombati Városi Mûvelõdési Központban többszáz munka
iránt érdeklõdõ polgár gyûlt össze. Be
sem fértek a közel 500 nézõt befogadó színházterembe. A Sewon cégtõl
három dolgozó érkezett Rimaszombatba. A Szlovákia területén már mûködõ gyáregységekben készült fényképek vetítésével szemléltetve, részletesen ismertették a autóipari kábelcsomagok, villamossági komponensek
készítésére összpontosuló gyártási
programot, munka-, bér- és szociális
ellátási feltételeket.
Az irányítói és munkacsoport vezetõi beosztásokra már korábban elkezdték a toborzást. Most
a következõ pozíciókba toboroznak:
1. raktárnok, anyagmozgató, 2. felsõbbfokú szerelés, 3. fõ szerelés (négy
különbözõ szintre elosztva), 4. minõségellenõrzés (vizuális és elektronikus). Nem titkolták: náluk a sorozatgyártás pontos, fegyelmezett munkát,
türelmet és kézügyességet igényel.
A gyártószalagok mellett ezért is
jobban érvényesülnek a nõk. A cég már
a legközelebbi hónapokban tervezi
a rimaszombati egységben a termelés
beindítását. Több alkalmazott betanításon vesz részt Lednické Rovnén, illetve Nyústyán.
A Sewon ECS Slovakia Kft. már
jelen van Rimaszombatban, s ott is
marad, minimálisan 10 évig.

Munkafeltételek

A cég Rimaszombatban induláskor
egymûszakos üzemelést tervez, késõbb folyamatosan tér át két mûszakra. Az elsõ mûszak 6.00 órától 14.00
óráig tart, félórás ebédszünettel. Fontos szerepe van itt a munkafegyelemnek, hiszen szalaggyártás folyik, egyik dolgozó munkája szorosan kapcsolódik a következõhöz. Következéskép, ha kiesik egy láncszem, megszakad a munkafolyamat.

Bérfeltételek:

Kezdõ alapórabér 40 Sk/óra + 6
fokozatú bónusz rendszer az alkalmazottak munkatapasztalataitól,
teljesítõképességétõl, munkafegyelmétõl, pontosságától függõen. A bérrendszer magába foglalja a beosztási pótlékot  minimálisan 550
Sk, utazási pótlék  egységesen havi

2000 Sk -, induláskor 15 % teljesítménypótlék. Angol nyelvpótlékot is
fizet havi 1000 Sk összegben.
Megtévesztõ lehet a 40 Sk/óra kezdõ
órabér. Munkábalépéstõl kezdõdõen
viszont azt egész sor bónusz és garantált juttatás egészíti ki. Hogy csak néhány kiegészítõ juttatást említsek:
A Sewon teljes mértékben igazodik
a foglalkoztatási politikával kapcsolatos, Szlovákiában érvényes jogszabályokhoz, betartja a munkatörvény-

könyvet, a szociális ellátás szabályait
(túlórák, szabadság, stb...). Nem ismeretlen tétel itt a túlóra pótlék, hiszen
a termelés kénytelen a megrendelések
mértékéhez igazodni. Munkanapokon
a túlórák bérpótléka 25 %, szombati
napon 50 %. Szabadságának egy részével is maga rendelkezik minden alkalmazott. Van viszont összüzemi szabadság is, amelynek idõpontját természetesen elkerülhetetlen azonosítani a
megrendelõ cégek idõpontjaival.
(Nyári hónapok, július-augusztus).

Szociális
ellátottság

A bemutatkozás részben párbeszéd formájában folyt. Az érdeklõdõk kérdeztek, a cég képviselõi válaszoltak. Néhány kérdés:
Évek óta várok munkára.
Önöknél az életkor nem feltétele a munkaviszonynak?
Válasz: Üzemegységeinkben alkalmazunk úgy 18 éves, mint hatvanon felüli dolgozókat. Fõ feltétel
az egészségi állapot. Tudni kell,
hogy a futószalagok melletti munka
nagyrészt álló helyzetben folyik.
Munkábalépés elõtt minden ér-

deklõdõ köteles egészségi állapotáról orvosi igazolást hozni.
Kérdés: Járásunkban többmûszakos munka esetében vidékrõl
megoldhatatlan a beutazás...
Válasz: Cégünk a Szlovák Autóbuszforgalmi Vállalattal együttmûködve
rendezi ezt a problémát. Egymûszakos üzemelés esetében a Rimaszombati járásban is megoldott a probléma.
Két mûszak bevezetésekor egyeztetünk az alkalmazottakkal, szükség esetén szerzõdéssel biztosítjuk a szállítást az érintett útvonalakon.
Kérdés: Étkeztetés, egyéb ellátás?
Válasz: Cégünknél megoldott kér-

dés az összes alkalmazottak étkeztetése. Minden ledolgozott munkamûszakra 75 Sk értékben biztosítunk
ebédjegyet. Az összegbõl 56 koronát térít a cég, 19 koronát az alkal-

mazott. Az alkalmazott maga dönti
el, az üzemi étteremben, büfében,
vagy egyéb vendéglátó berendezésben értékesíti az ebédjegyét.
Kérdés: A foglalkoztatás jogi
formája?
Válasz: Munkábalépéskor meghatározott idõre, 1 év tartamra kötünk
munkaszerzõdést. Amennyiben a
munkavállaló és a munkáltató is elégedett, a munkaviszony tartóssá válik.
A Sewon ezt követõen kérdõíveket és jelentkezõlapokat osztott ki.
Én rövid ankétre invitáltam
a gyülekezet résztvevõit. Egyetlen
kérdésem volt:
Véleménye az elhangzott kínálatokról, feltételekrõl?
Néhány válasz:
O. I., 22 éves: Két gyermek anyja vagyok, alapiskolai végzettségem
van, eddig sehol nem találtam munkát. Örülök, hogy végre legalább
valamilyen kilátást kaptam.
H. L., 47 éves: Tíz éve vagyok
munka nélkül. Eddig hiába próbálkoztam, soha nem sikerült több, mint pár
napra szóló fekete munka... Szeretnék
már egy kis nyugalmat.
L. Sz., 24 éves: Leányanya vagyok, 5 éves kislányom van. A szociális segély kevés ahoz, hogy mindketten legalább egyik napról a másikra átvergõdjünk. Szívesen jelentkezem munkába. Fohászkodok érte,
hogy fel is vegyenek.
B. O., 32 éves férfi: Nem nekem
való munka... Kép és szöveg: K. Z.

Szabad munkahelyek a régióban

A Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális- és Családügyi Hivatal a munkáltatók kínálatából a következõ munkalehetõségeket kínálja fel a foglalkozást keresõknek:
n M.H.D. FAFELDOLGOZÁS kft., Kociha  fûrészes, gépjármûvezetõ, segédmunkás. Feltételek: fûrészes igazolvány, jármûvezetõi
jogosítvány, szakképzettség.
n BB TOOLS, kft, Rimaszombat  Üzleti képviselõ Szlovákia, üzleti képviselõ Magyarország területére. Teljes középiskolai végzettség, B osztályú jármûvezetõi jogosítvány.
n BAURIS kft., Rimaszombat.  Kõmûves, építési ács, építésvezetõ. Feltétel a szakképesítés, az építésvezetõnél középiskolai, vagy
fõiskolai végzettség.
n SEWON ECS SLOVAKIA, kft., Nyústya - munkások a termelésbe. Alapiskolai végzettség.
n KOVOS kft. Ráhó (Hrachovo)  Forrasztó, Szakképzettség, alapvetõ forrasztói tanfolyam.

Közelebbi tájékoztatás az 54 161 03, 54 163 19 telefonszámokon, vagy a Rimaszombati Munkaügyi-, Szociális és Családügyi Hivatalban, Èerenèianska 19, a 319 sz. irodában személyesen, vagy a www.upsvar.sk. mail címen.

Az ápolásra szoruló útszéli fák száma 826

Folyamatos karbantarás, újítás, likvidálás

Tevékenységük széleskörû.
Közutak, járdák, parkok, a városi
sport és szabadidõközpontok állapotáról, helyzetérõl érdeklõdtünk.
-Mintegy 76 km hosszú városi
közút, 37 km járda, valamint 1850
négyzetméter parkolóhely karbantartása tartozik a Rimaszombati Közterületfenntartó Vállalathoz. Minden
évben sikerül egy-egy nagyobb részt
felújítani. Az elmúlt évben a Svätoplúk valamint az Iskola utcai járda
szorult javításra. Ezen kívül a téli
stadion elõtere is megújult. Utcáink
közül a Tompa M. utca macskaköves része, a Kertész utca egy része,
a Kollár utcában pedig teljes felújítást végeztünk. A Városkertben
a parkoló és az út egy része lett általunk járhatóbb. A kátyúk ellen folymatosan védekezünk, melyek örök
ellenségei az utaknak  nyilatakozik Rábely Pál, a vállalat igazgatója. A zöldövezet kaszálása, sövények nyírása, cserjék és fák ápolására átlagban kb. háromszor kerül sor
évente a 92 hektáros területen. Az
elöregedett fák kivágása és pótlása
sem maradt el, összesen 107 darab
fát ültettünk ki. Sajnos az
a tapasztalat, hogy a vandalizmus
a fákat, bokrokat sem kíméli. Csak

Meghívó

A Térség mindenkinek projekt
munkacsoportja elsõ tervezési napra hívja meg a Rimava lakótelep Kishont utcai, Jánoík utcai, Sport utcai
lakóit a Rimava lakótelepen (az MMarket mellett) levõ gyermekjátszótér rendezésével kapcsolatban.
A tervezõ összejövetelre 2007 március 10-én 9.30 és 15.00 óra között
kerül sor. A projektet támogatja az
Ekopolis alapítvány, a PrieStory
program keretében.

az útszéli fák száma meghaladja
a 800-at, aminek ápolása idõigényes. Sajnos a pihenésre szánt padok
sem csak az idõjárás viszontagságai
által rongálódnak. A zöldövezet kaszálására három felújított és egy új
kaszáló áll a rendelkezésünkre. Szorgalmasan készültünk a télre is, amenynyiben két tehergépkocsit újítottunk fel és egy új szórógépkocsi állt
volna az utak szolgálatába. Az idei
hóviszonyok viszont pihenésre
kényszerítették eme jármûveket.
-A sport és szabadidõ központokban is észlelhetõek a változások.
A meglévõ téli stadion és a városi
strand, sokak elégedetlenségére, nem

nyitott ki, nem üzemelt.
-A téli stadion technológiai szempontból nem felel meg az elõírásoknak. Sok szempontból egészségre
káros, úgy az épület, mint
a vezetékek mûködtetésére szolgáló
amónia. Az elöregedett rendszert újra
kell építeni, ami egy újabb nagy befektetést igényel. Sajnos üzemeltetése még várat magára. Hasonló
a helyzet a strand területét illetõen
is, reméljük lesz még lehetõség
a mûködtetésére.
De büszkélkedhetünk egy gyönyörû mûfüves focistadionnal, mely
maximálisan megfelel a FIFA elõírásainak. Ez egy kilencmillió koronás

befektetést jelentett a városnak.
A fedett uszoda egy része csaknem
kétmillió koronás beruházást igényelt, amit a nyári hónapokban valósítottunk meg. A napokban lett kész
az új zuhanyozórendszer, ami
gazdaságosabb a réginél. Folynak
a munkálatok a kurinci Zöldvíz építésénél is. Újonnan épített teniszpályát, minigolfpályát és játszóteret
tartunk karban. Kikapcsolódásra,
mozgásra, szórakozásra invitál mindenkit. Terveinkrõl, beruházásainkról a márciusi hónapban szivesen értesítjük a nyilvánosságat,
miután a városi önkormányzat támogatja és jóváhagyja azokat.

A többletfizetésekbõl visszajár 250 ezer Sk

Többet fizetünk a hõenergiáért
A Hálózati Ágazatok Regulációs Hivatala a hõenergia elõállítására és elosztására fordított jogos költségek elszámolása alapján a hõszolgáltató cégeknek
évente megszabja a hõenergia maximális átlagos
árát. A Rimaszombati Energobyt kft. a 2007. évre 669
Sk/ GJ maximális árról kapott döntést.

A város a kft.-ben 42 százalékban résztulajdonos, a részvények
58 százalékának tulajdonosa a Stefe SK rt. osztrák részvénytársaság. A résztulajdonosok képviselõibõl összeállított munkacsoport
január 12-én tárgyalt a hõszolgáltatás költségeirõl. Úgy döntött, az
Energobyt 10 Sk/ GJ-al csökkenti
a regulációs hivatal által meghatározott hõenergia árat. A fogyasztók tehát 2007 január 1-tõl
december 31-ig az áfát is beleszámítva 559 koronát fizetnek gigajaulonként a hõenergiáért.

Lesznek-e új autóbuszok?

A Szlovák Autóbuszforgalmi Vállalat r.t. losonci igazgatósága
négy járás területén  Rimaszombat, Losonc, Nagyrõce és Poltár
területén biztosítja a személyforgalmat. Tavaly 75 városközeli
vonalat, 16 távolsági vonalat és 10 helyi járatú vonalat üzemeltetett. Összegezve ez napi több mint 1400 járatot jelentett.
Az r.t. több mint 14 millió utas szállításáról gondoskodott. A cég
2006 december 31-ig 404 személyt alkalmazott, ebbõl az autóbuszsofõrök száma 258. Évközi összehasonlításban az alkalmazottak létszáma több mint hetvennel csökkent.
A cég 222 autóbusszal rendelkezik. A jármûvek átlagos kora
megközelíti a 15 évet. Ez év végéig a jármûvek kora közel két
évvel csökkenhet, 15 új autóbusz megvásárlásával. Erre a célra
az r.t. 78,2 millió Sk beruházást tervez. A megvalósulás attól függ,
hogy a cég megkapja-e a 98,6 millió koronára tervezett állami
támogatást.
kz-

-A regulációs hivatal által a 2007es évre számunkra jóváhagyott árszint 13 koronával múlja felül a
2006. évi szintet.- Tájékoztatott
Illés Gyula mérnök, az Energobyt
kft. ügyintézõje.- Az áremelkedés
fõ oka, hogy az utóbbi 3 év folyamán csökkent az átlagos hõfogyasztás. (Az épületek hõszigetelése, aránymérõk a fûtõtesteken,
a végleges fogyasztók megtanultak
takarékoskodni.) Mivel a GJ egységek eladása az utóbbi években fo-

kozatosan csökken, az ellátó hálózat
fenntartási- és üzemeltetési költségei viszont növekednek, (2006-ban
11,2 millió Sk, 2007-ben viszont már
cca 20 millió Sk befektetés). A ráfordítások terhét egyértelmûen a
hõszolgáltató cég viseli. A résztulajdonosok által javasolt 10 Sk/GJ árcsökkentés évi viszonylatban az
Energobyt kft. jövedelmét 2,5 millió
koronával csökkenti  a hõfogyasztók  Rimaszombat polgárai javára.
A hõenergia 2007-re jóváhagyott
ára nem végleges. A munkacsoport
tagjai abban is megegyeztek, hogy az
Energobyt kft. már 2007 elsõ féléve
után átértékeli a földgázvásárlás valós költségeit, a második félévben
már számításba jöhet a hõenergia árcsökkentése.
kz-

Segített a városi rendõrség kamerarendszere

Egyenes adásban a betõrõ

Betörés és lopás elkövetése miatt
kell hamarosan felelnie tettéért a 43
esztendõs pinci illetõségû Anna K-nak,
aki február ll-én Rimaszombatban a
Jesensky utcában hajnali négy órakor
kézzel törte be egy vendéglõ kirakatát. Ezt követõen a betört ablak nyilásán besétált a söntésbe, ahonnan magához vett egy üveg alkoholt, héhány
csomag rágógumit, egy üveg alkoholmentes sört, s ha már ott járt zsebre
vágta az asztalon heverõ számológépet,
s természetesen a pénztárban hagyott
aprópénzt is besöpörte. Összesen
ugyan mindössze l300 koronás kárt
okozott a vendéglõ mûködtetõjének,
ám sikeresnek tûnõ akcióját követõen

újfent garázdálkodni kezdett a város
utcáin. Flaskóval a kezében ugyanis
több üzlet kirakatát és megpróbálta
betörni, de nem minden kisérlete bizonyult sikeresnek. A Szlovák Nemzeti
Felkelés utcában lévõ cipõboltnál
viszont eredményesnek bizonyult kisérlete. Az ittas hölgy természetesen
ide is benézett, s nagyon megtetszett
neki egy barna bõrcsizma s, hogy legyen bõ, alkalomhoz illõ választéka,
három különbözõ méretû és fazonú nõi
táskát is kinézett magának.
Amint azt Petra Babulicová, a
besztercebányai rendõrség szóvivõje
elmondotta ,a betörõ ebbõl az üzletbõl l600 korona értékû árut tulajdoní-

tott el, lényegesen nagyobb kárt okozott viszont a kirakat betörésével. A
szakértõ ezt 8000 koronára becsülte.
Az eltulajdonított cuccokkal a
Fõtér irányába vette útját, ahol azonban már várták a városi rendõrség szolgálatban lévõ járõrjei. A magányos betörõ hajnali kalandját ugyanis élõ egyenesben közvetítette és rögzítette a
VR kamerája.
Anna K-t a részletes kihallgatást
követõen ugyan szabadlábra helyezték, a bírósági felelõsségre vonást és itéletet azonban nyilván nem
kerüli majd el. A hajnali kalandért
ugyanis akár két évre is a rácsok
mögé küldhetik.
kan-

Rendõrnapló
A futballpálya
öltözõjében lopott
Február 24-én labdarúgó torna zajlott a feledi futballpályán.Eddig ismeretlen tettes kihasználta a játékosok
figyelmetlenségét, akik személyi
cikkeiket, ruházatukat a futball stadion
melletti öltözõben hagyták. A szemfüles zsivány ellopott egy téli kabátot,
ezüst órát, mobil telefonkészüléket,
egy bõr pénztárcát 4 ezer Sk
készpénzzel és személyi iratokkal.
A tulajdonosoknak mintegy 14
ezer Sk kárt okozott. Tovább rámolt ugyanabban az öltözõben,
zsákmányolt még egy téli kabátot,
pénztárcát 600 Sk készpénzzel és
személyi iratokkal.

Értékes portéka a fa
A rendõrség fokozott erõbedobással nyomoz az egyelõre ismeretlen tettes(ek) után, akik 2007
február 17 és 21 között kifûrészelt
és nyomban el is szálított jelentõsebb mennyiségû cserfát, akácfát,
bükkfát, közel 48 ezer Sk kárt okozva az állami erdészetnek.

A VR kamerájának felvételei a betörés pillanatát, majd az elkövetõ feltartóztatását örökíti meg.

Paragrafusok árnyékában

Mikor két szomszéd nem fér el két portán
Elõfordul ilyen eset is. Szomorú, ha torzsalkodásukat képtelenek párbeszéddel rendezni. Ilyenkor az is
megtörténhet, hogy egyik, vagy másik szomszéd
a hivatalokhoz fordul jogorvoslásért. Rimaszombatban csendes utca a Mogyorófa utca. Egyik részén
mégis kitartóan zavarta egymást két szomszéd.

Május a szeretet hónapja. Mégis
éppen tavaly május elején repült át
egy üres üveg I. H. udvarából
a szomszédokhoz. Az esetnek persze elõzményei is voltak.
A nyugdíjas hölgy a kihágásokat
kezelõ közeg elõtt maga is beismerte, hogy már korábban szóban sértegette a szomszéd feleségét. Ezért
megróvásban is részesült.
Nehéz lenne megállapítani, mi
vezette arra, hogy tavaly május 4én egy üres, hétdecis üveget vágott
a szomszédos ház falához.

§§

A polgári együttélés szabályait
sértõ tett azonban bizonyítást
nyert és I. D. megróvásban részesült.
A perpatvar ezzel nem ért véget.
I. H. bosszút forralt. Feljelentette

a szomszédokat, hogy az udvarukon elhelyezett tûzhelyen közelebbrõl meg nem határozott, bûzlõ
tárgyakat égettek, õsszel a lehullott
falevelet is meggyújtották a kapu
mellett, sõt közvetlenül a kerítés
közelében szárnyasállatokat is nevelnek ketrecben, ami szintén bûzlik.
Teszik mindezt kizárólag a szomszédasszony bosszantására.
Az illetékes szervek helyszíni
szemlét tartottak. Megállapították,
hogy a feljelentés tartalma nem bizonyítja a polgári együttélés szabályai megsértésének tényét.
Nyílt kérdés viszont, meddig
képesek még fokozni a szomszédok
a feszültséget. Lesz-e folytatása az
egész utcát szórakoztató perpatvarnak, vagy rendezik a viszonyukat,
hogy egymás mellett, békében
tölthessék életük õszét...
-zk-

Sanyargatta feleségét és gyermekeit
A rendõrnyomozók büntetõ eljárást indítványoztak a 35 éves K.
Roman ellen, aki 2001 júniusa óta
sanyargatta feleségét és négy gyermekét. Ittas állapotban verte, rugdalta, szidalmazva ok nélkül kikergette õket a lakásból, szétverve
a lakberendezést. A tettes elõzetes
letartóztatásban van, a bírósági eljárás lefolytatása után 7-15 év börtönböntetésre van kilátása.

Feleden nincs béke?
Válaszolhatna H. Gusztáv feledi
polgár, aki február 26-án vadnyugati
jelenetet rendezett egy feledi bárban.
Az esti órákban elõbb szóban,
majd tettlegesen is megtámadta polgártársát, L. Tamást. Kést rántott a
29 éves férfire, s alaposan ütlegelni
kezdte. Kicipelte a bár udvarára, ahol
tovább fenyegette a késsel, sõt a
megölését is kilátásba helyezte.
Kiemelt a zsebébõl 7 ezer koronát, miközben szünet nélkül verte
a fejét és megöléssel fenyegette. Sértett 7 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elkövetõ elõzetes letartóztatásban van. A Btk.
értelmében egészen 12 év tartamú
szabadságvesztés fenyegeti.

Õsi mesterségek, foglalkozások, hagyományok Gömörben

Gyümölcstermesztés, feldolgozás, kereskedelem
Az õsi Gömör Szlovákia legjelentõsebb Gyümölcstermõ vidékei közé tartozott és tartozik.
A termés évszázadok óta felülmúlta a helyi fogyasztást.
A gyümölcsfákat a lakóházak feletti dombokra, kertekbe ültették,
de az alma-, szilva-, körte-, cseresznye- és diófák még ma is szép számban megtalálhatók szerte a határban
 réteken, legelõkön, a községhatárok mezsgyéjén. Az utak mentén
irányjelzõként szolgáltak.
Nagy mennyiségben fogyott el
a friss gyümölcs a termesztõk családjaiban. A többlettermés tartósítá-

Gyümölcsszedõ kosár
sának legelterjedtebb módja volt a

GYÜMÖLCSSZÁRÍTÁS

Régi hagyományai vannak, a 16.
században kezdett fellendülni, fénykorát a 17. században, a törökdúlás
idején élte. A szárított szilvát, almát
mindkét harcoló fél megvásárolta a portyázó törökök és a velük szembenálló hazai szabadcsapatok.

A fõ munkaeszköz legrégibb és legelterjedtebb változata volt a fonott
szárító. Építésénél lehámozott karókat vertek a földbe, s azokat friss fûzfavesszõvel fonták be. A tûzhelyet
belülrõl sárral kitapasztották, hogy
a vesszõk meg ne gyulladjanak,
s egyúttal a tapasztott fal meggátolta
a meleg levegõ szerteáramlását.
A tûzhely falát késõbb égetetlen
téglából, vályogból építették. Ez az
eljárás meggyorsította a munkát és
csökkentette a tûzveszélyt.
A szárító szélességét és hosszát
ki-ki egyénileg választotta meg.
Friss fûzfavesszõbõl font lésza alkotta a tûzhely fedelét. Az asszonyok a lészán helyezték el vékony
rétegben a szárításra szánt gyümölcsöt. A szilvát egészben, az almát
negyedekre vágva. Minden harmadik-negyedik udvarban volt gyümölcsszárító. A fûtéshez bükkfát és
gyurtyánfát használtak. A szárítás
többnyire egész nap tartott.

reskedelem. A 17. és 18. században
a gömöri fuvarosok egyéb árúkon
kívül az alföldi vásárokra gyümölcsöt is szállítottak. Õsszel és egész
télen körtét és almát árultak az Alföldön, a Szepességben és a Felsõgaram vidékén. Eljártak Egerbe,
Miskolcra, Ózdra, Putnokra, Salgó-

GYÜMÖLCSKERESKEDELEM

A gyorsan romló korai gyümölcsöt  cseresznyét, szilvát  az aszszonyok hátikosárban hordták piacra a közeli városokba, Rimaszombatba, Tornaljára, Ratkóra, Nyústyára.
Gyalog hegyen, völgyön keresztül.
A gömöri régió földmûvesei
különbözõ munkákkal foglalkoztak:
mezõgazdaság, favágás, szénégetés,
szerszámkészítés, fuvarozás, ke-

Vályogból készült gyümölcsszárító, lészával.

Batyuba kötött gyümölcsös
kosár, cín mérõedénnyel.

tarjánba és Sajószentpéterre. Természetesen, ha az árú nem kelt el
a városokban, az útbaesõ falvakban
is kínálták a portékát.

SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK

Miskolcon például szerdai napon
tartották a heti vásárt. A gyümölcsárúsok, hogy szerdán kora reggel kirakhassák az árút, a számukra kijelölt és elõre kifizetett helyet már
kedden este elfoglalták. Az éjszakát
a szekér mellett fekve töltötték.
Lovasszekéren két napig is eltartott
az út, ezért már vasárnap elkezdõdött
a készülõdés. A gazda a padláson, vagy
a kamrában tárolt gyümölcsöt kosarakba szedte. Este csátét, vagy szénát
szórt a kocsiderékba, s arra lenvásznat
terített. Ezután a kocsit megtöltötte gyümölccsel, s arra további vászonponyva került. A hosszú szénásszekér elején
saroglya volt, ott annyi szénát és abrakot helyeztek el, hogy az a lovaknak
kitartson oda és vissza egész úton.
A szekéroldal felsõ drugarába lyukak
voltak fúrva, azokba mogyoróveszszõbõl hajtottak kávát, s azt is ponyvával borították.
Kora reggel kezdõdött az árúsítás. Mikor a portéka elfogyott, indultak haza. Pihenõt sem tartottak,
hiszen a szekér üresen már könnyebben gördült. Csütörtökön éjjel, vagy
pénteken reggel értek haza. Akkor
sem maradt sok idõ a pihenésre,
mert szombaton rendbe kellett szedni a szekeret, szecskát kellett vágni,
vasárnap pedig már a gyümölcsöt
szedték kosarakba, hogy hétfõn reggel újból útra kelhessenek. Ez a körforgás addig tartott, (nem ritkán márciusig), amíg el nem fogyott az õszszel begyûjtött gyümölcstermés.
Kovács Z.

Hirdetések

Kezdés: 20.00 ó.
Március 8.-11. Csütörtök - Vasárnap

Éjszaka
a múzeumban

USA kaland-film.
Minden feléled
Szereplõk: Ben Stiller, Robin
Williams, Owen Wilson
12 éven felülieknek.
Belépõ: 65 Sk.

A Rimaszombati Kórházban 2007. február 27-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:Miroslav Talán, Albeta Hochholcerová, Ing. Magdaléna Bozóová, Duan Sihelský, Pavel ika Rimavská Sobota, Miroslav
Bína, Pavel Pauko, Peter Rapèan, Radoslav
Dobo, Ondrej Dobo Hnúa, tefan Mede,
Vladimír Brna, Vladimír Kuchta Tisovec, Adriana Kriová, Pavel Krio
Hrnèiarske Zaluany, Jozef Kvietok, Mária Kuèeráková Èerenèany, Peter Kováèik, Valéria Kováèiková Kruno, Peter Válent, Alexander Viczén
Gemerská Ves, Ján Korub, if. Ján Korub Bottovo, Andrea Sendrejová
Drienèany, Róbert Emödy Vinice, Ladislav Czelényi Levkuka, Viktor
Bán Cakov, Miroslav Gejdo Kociha, Ivan Bozó Uzovská Panica, Monika Vráb¾ová Kokava nad Rimavicou, Ján Juhász Abovce, Eva Bystrianska Èierna Lúka, Anna Szökeová Zacharovce, Marian Stieranka Hrachovo, Peter Kulha Lenartovce, Martin Munko Ratkovské Bystré, Július
Berki imonovce.
Elõször adtak vért: Ing. Evelína Borláová, Ladislav Bódi Rimavská Sobota.
Minden véradónak köszönjük.
A Vöröskereszt Területi Választmánya

Járási szépségverseny

Miss
Gömör-Kishont
2007

Az adóhivatal meghívója

A Rimaszombati Adóhivatal konzultációs napra hívja meg az
érdeklõdõket az adóbevallásokkal kapcsolatban.
Helyszín: A Rimaszombati Adóhivatal ülésterme, Rimavská
Sobota, Francisciho ul. è. 9, idõpont: 2007 március 8., kezdet:
9.30 órakor.
A konzultációs nap tárgya: tájékoztatás a jövedelmi adóbevallással kapcsolatban, információk a jövedelmi adó ûrlapjának
kitöltésével kapcsolatban.
Rimaszombati Adóhivatal

RIMAVA kerékpáros klub Rimaszombat

A klub fõ aktivitása kerékpártúrák szervezése itthon és külföldön.
Részt veszünk külföldi amatõr versenyeken.
A támogatók hozzájárulásának köszönhetõen a klub tagjainak
a rendezvényeken való részvételnél kedvezményeket kínálhatunk.
A 2005. évtõl kezdõdõen az aktív szabadság-töltéssel kapcsolatban
kisérõ- szolgáltatást is kínálhatunk. 2007 kezdetétõl jelen vagyunk Rimaszombat város www.rimavskasobota.sk honlapján.
Szeretnénk tovább bõvíteni a kerékpáros turisztika népszerûsítését.
A RENDEZVÉNYEK KALENDÁRIUMA MÁRCIUS HÓNAPRA:
Március 10 - szombat: Tata - Környe - Várgesztes - Vértessomló Síkvölgypuszta - Tatabánya - Tata (50 km)
Március 17  szombat: Rimaszombat  Uzapanyit  Vályvölgy 
Balogvár  Meleghegy  Rimaszombat.
Tel.: 0907 136 117, maksi@pobox. sk, www.rimaskasobota. sk.

Ajánlja fel adójának 2%-át a Slovenský cykloklub
Rimava polgári társulásnak. IÈO: 35 99 13 13.

Feltételek:
korhatár 17-25 év,
testmagasság 168 cm-en felül
hajadon lány, gyermek nélkül

Jelentkezés
2007 március 20-ig.
Kontaktus:
T. Koniarová,
Dom kultúry,
nám. . M. Daxnera 1,
Rimavská Sobota
Tel.: 562 15 50-2
Fax: 563 11 33
e-mail: kultsrs@stonline.sk

Szuper akciós árak !

Konyhabútor méretre :

konyhabútor 2 m x 60 cm , páraelszívó, mosogatótál
szifonnal
már 10 500 Sk + DPH
n ülõgarnitúra 3+1+1
már 12 800 Sk + DPH
n billenõs válenda
már 1 500 Sk + DPH
Cím: Hajdu bútor, Rimavské Janovce (a kastélyban),
nyitva : hétfõ  péntek 9.00-tól 17.00 óráig szombaton:
9.00  12.00 ó. Tel.: 0905 566 298, 0907 586 809. 2516-7ob
n

Hirdetések

Eladok családi házat Tamásfalában. Tel.: 0905 934 099.
968
n Vásárolok Rimaszombatban
személyi tulajdonban levõ kétszobás lakást. Tel.: 0908 528 605,
0907 657 890.
983
n

CSÍKOS ANDRÁS
Rimaszombatból
Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk 2003. március
6-ra, amikor örökre elhagyott
bennünket a drága és szeretett
férjem.
Nem az a fájdalom, amelytõl
könnyes a szem.
Hanem amelyet a szívünkben hordozunk némán és csendesen.
Szeretettel emlékezik rá gyászoló felesége Katalin és a gyászoló
család

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk haláluk 10. évfordulóján drága szeretteinkre,
KONCZ LÁSZLÓ-ra
és kis unokájára
MÁTÉ FREDERIKA
LAURÁRA
Emléküket szívünkben örökre megõrizzük.
A gyászoló család
Elmentünk tõletek, nem tudtunk búcsúzni,
Nem volt idõnk, el kellett indulni.
Szivetekben hagytuk emlékünk örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

Lakás-ingatlan
Családi házat vásárolok Rimaszombat környékén, 1+1 víz és
villany, vagy egy szobás hétvégi
házat. Tel.: 0902 075 550. 930-10
n Eladó 4 szobás lakás a Halász
utcában (Nyugat lakótelep), 1. bejárat 4. emelet, rendes lépcsõház.
Tel.: 0903 525 967.
1509-10
n Eladok, vagy bérbe adok 1szobás berendezett lakást a Nyugat lakótelepen, a Rima mentén. Tel.: 0903 804 986.
030

Megveszek kétszobás, vagy kisebb háromszobás lakást a Nyugat
lakótelepen. Sürgõs.
984
Tel. 0908 277 289.
n Eladó 3-szobás lakás a Nyugat
lakótelepen, Cseh utca 7. emelet.
Tel.: 0903 203 996, 564 81 23. 003
n Eladó kisebb családi ház Feleden, Szövetkezeti u. 81. Tel.: 0915
340 835.
004
n Eladó 3-szobás lakás Almágyban. 0907 874 349.
990
n Eladó Gortva-Kisfaludon öszszkomfortos családi ház.
Tel.: 0902 298 248.
009
n Veszek 3-szobás lakást. 0905
922 995.
010
n Eladok háromszobás lakást Várgedében. Központi fûtés, kert, fürdõszoba, vízvezeték. Ára 280 000 Sk.
Eladó továbbá Petrof, három pedálos
zongora. Info.: 0911 257 303. 020
n Eladó új, kétszintes, 5-szobás
családi ház Tornalján, garázszsal, melléképülettel. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 0907 565 520 .
nEladok 4-áras kertet falazott, alápincézett kerti házzal az Alsópokorágy 3. sz. kerttelepen. Tel.: 0904
1001 466.
1527
n Eladó magántulajdonban levõ 3szobás lakás az Iskola (kolská) utcában. Ára 260 000 Sk. Megegyezés
lehetséges. Tel.: 0908 022 079. 092
nEmeletes családi ház eladó Nagybalogon. Tel.: 0911 876 350. Ár
megegyezés szerint.
085
n

Egyéb

n

Egyetemi felvételizõk felkészítését vállalom pszichológiából. T:0905 571 999 este
l8.oo óra után.
913-10

Antennaszerelés.
Tel:. 0905-435 823.
812-19
n Mindenfajta (lakás) épitési és
bontási munkát vállalunk. Megegyezünk. T:0910667325
869
n Felvásárolok régi bútorokat:
komódot, tulipános szekrénykéket, régi orvosi és üzleti berendezést, tollat, régi szõttest és más
régiségeket.
Tel.: 0903 537 225.
884-16
n Új kölcsön mindenki részére
megfelelõ Mobil:0907 829 581,
0902 083 925
936
n Eladó Alfa Romeo 33 1,7 16
V alkatrészre. Érvényes iratokn

kal (STU, Emisna) 2008-ig. Ár
megegyezés szerint.
1515
n Szent Korona Rádió Egy tiszta,
magyar hang.
www.szentkoronaradio.com 013-11
n Eladó LADA 2105 kitûnõ állapotban. Tel.: 0904 827 658. 022
n Eladok búzát, 500 Sk/q.
Tel.: 0908 214 819.
021
n Blúzok, estélyi ruhák 52-62-es méretig, molett hölgyeknek. Rimaszombat, Vasutas (eleznièiarska) u. 9. 015
n Eladó 9 tonnás pótkocsi, 6 korongos borona, istállótrágya felrakó  650. Mind jó állapotban.
Tel.: 047/559 74 55.
050
n Bank- és nem bankhitelek 30 000
Sk összegtõl. 0915 955 056, 0907
764 785.
042
n Eladó RS 09-es traktor, üzemképes, eredeti kiegészítõkkel, 4-hengeres motor, hengercsiszoláshoz felszerelve. Tel.: 047/559 75 08. 033
n A Trimad Kft szerviztechnikusokat keres háztartási villanyfogyasztók és egyéb elektromos cikkek
javítására, szervizelésére. Követelmények: szakirányú végzettség  inasiskola  elektronikai szak, vagy elektronikai szakközépiskola. Szakmai
gyakorlat elõny. Várjuk azonban pályakezdõk, ill. gyakorlatnélküliek jelentkezését is. A magyar nyelv ismerete elõny. Írásbeli jelentkezésüket
önéletrajzzal az alábbi címre várjuk:
Trimad s.r.o. Sídlisko Rimava
1065/4, Rimavská Sobota.
Tel.: 0918 579 966, 563 40 50. .
n Eladó három pedálos AUGUST
FÖRSTER, sötét mahagón színû
zongora. Tel.: 0904 101 466. 1528
n Lóhere mag eladó Lénártfalán a 62-es házszámon. Tel.: 047/
559 36 36.
084
n Eladó magántulajdonban lévõ
4-5 árnyi gyümölcsös a rimaszombati szõlõben befejezetlen hétvégi házzal.Telefon:5623189. 1530

JUBAL SPORT
üzletegység

átköltözött a volt
cukrászda térségeibe,
a Tatra szálló
épületébe.
Bejárat közvetlenül
a Fõ térrõl. 2592

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

Veszek kétszobás személyi tulajdonban lévõ lakást Rimaszombatban.
T:0908 528 905,0907 657 890. 945
n Vennék Rimaszombat közelében
l+l vizvezetékkel, villannyal ellátott
családi házat, vagy egyszobás hétvégi
házat. T:0902 075 550.
930
n

EUROMOTEL
Restaurant

/Kassai út, Rimaszombat/

Meghívja Önt

disznótoros
ínyencségekre
Elszállásolás 69 Sk -tól
Felveszünk:
n
pincért/-nõt.
2002

Megemlékezés

Tel.: 047/56 22 517

www.euromotel.sk

A Föld Barátai  társulás, Albetina 53, 040 01 Koice,
IÈO: 35529261, polgári társulás

Szlovákia területén leghatékonyabban rendezzük a hulladék gazdálkodással és mérgezõ anyagokkal kapcsolatos feladatokat. Az Ön 2 %a segít csökkenteni a mérgezõ anyagok jelenlétét a környezetben, védeni a természeti forrásokat. www.priateliazeme.sk/spz, Tel.: 677 1 677

Sport

Tempus siker a ilina Cup-on

Igen erõs mezõnyû nemzetközi
labdarúgó tornát rendeztek
2007.2.24-én Zsolnán, melyen a rimaszombati Tempus SK tízéves fiataljai szerezték meg a végsõ gyõzelmet. A Tempus K sorrendben
elõször a cseh Vitkovice együttese
fölött aratott 1:0 arányú gyõzelmet.
Csapatunk gólszerzõje Maòovský
volt. Ezután a ilina B együttese
kényszerült megadásra. 5:0 arányú
sikerünkbõl javarészt vállaltak a
gólszerzõk: Múcsik 2, Krák, Václavik és Èiesok. A harmadik körben
Dubnica ellen 2:1 arányban nyert
együttesünk.Gólszerzõink Václavik
és Maòovský voltak. Ezután következett a Spartak Trnava elleni 0:0ás döntetlen, majd a pozsonyi
Venglo futballakadémia növendé-

keit gyõztük le 3:1 arányban. Gólszerzõ: Maòovský, Èieok és
Szúnyai. A torna legérdekesebb
mérkõzéseit zsúfolásig megtelt nézõtér elõtt játszották. A torna csapatgyõzelme mellett a kiértékelésnél újabb megtiszteltetés ért bennünket. A legjobb játékosnak kijáró
díjat Rastislav Václavik kapta, de
a mutatott teljesítményért valamennyi
jáétékos dicséretet érdemel.
A ilina Cup végeredméye: l.
Rimaszombati Tempus K, 2.MK
ilina 3.VFA Bratislava 4. Spartak
Trnava 5.Dukla B. Bystrica 6. Vitkovice 7. ZS Dubnica 8. MK
ilina B. A gyõztes csapat összeállítása: Mezõ, Václavik, Maòovský,
Krák, Múèik, Boros, Szúnyai,
Galdík, Èieok.

Tempus játékosok a bécsi Ausztria ellen

A Rimaszombati Tempus K
legtehetségesebb fiatal labdarúgóit megszólították a pozsonyi VFA
menedzserei, hogy a fõvárosi együttes színeiben vendégjátékosként
erõsitsék csapatukat elõbb a Rózsahegyen megrendezett tornán,
ahol az l996-os születésûek csapatában Galo Tamás és Gilian Patrik szolgálatait vették igénybe, az
l997-es születésûek között pedig

Rastislav Václavik szerepelt.
2007 február 27-én folytatódott
a rimaszombati fiúk vendégjátéka a
bécsi Práterben is, ahol az Ausztria
korosztályos csapata ellen léptek
pályára. Alábbi felvételünkön Milan
pacek vezetõ edzõ, Ondrej Václavik edzõ és a klubelnök Miroslav
Jackuliak látható a három játékossal, Patrik Giliannal, Rastislav Václavikkal és Tomá Galoval.

Bemutatjuk új játékosainkat
David imon, kapuvédõ

Szül: 1975 junius l4-én Pardubicén, ahol megismerkedett a labdarúgás abc-jével. Sportolói pályafutása késõbb amberkben, Chrudimban,
Bohdaneè- fürdõn és az elsõ ligás prágai Bohemiansban folytatódott, melynek színeiben két
bajnoki mérkõzésen lépett pályára. A légiós
életbe Máta szigetén kóstolt, ahol a Birkikara
együttesét erõsítette, s e csapat színeiben megélte a bajnoki címet és a kupagyõzelmet egyaránt. Utolsó állomáshelye a Nyugat-csehországi Sokolovo volt.

Juraj Líka, csatár

1985 május ll-én született Prievidzán,
ahol jelenlkegi csapattársával, Ukoviècsal játszott egy csapatban. Már ifjúsági korú labdarúgóként átigazolt a pozsonyi Rapid együttesébe, ahonnan egy
idõre ismét visszatért anyaegyesületébe. Tavaly szerzõdtette az élvonalban
szereplõ Kassa csapata, melynek színeiben nem jutott szóhoz az õszi idényben, ezért döntött az újabb váltás
mellett. Annak idején szintén tagja volt az ifjúsági ( 15 és l9 éven
aluliak) szlovák válogatottjának.

Luká Tesák, középpályás

1985 március nyolcadikán született Körmöcbányán. Futballozni iar nad Hronomban kezdett, ahonan már ifi játékosként átigazolt Dubnica együttesébe. A Vág menti
futballközpontban három idényt töltött, s
ottani pályafutása idején szerzett ifjúsági csapata országos bajnoki címet. Utána helyet
követelt magának a felnõtt együttesben is,
ahonnan a bajnok Zsolnától kapott kedvezõ
ajánlatot. Az élvonalbeli szlovák együttes mezét csaknem ötven alkalommal húzta magára, miközben állandó tagja volt a korosztályos szlovák válogatottaknak, legutóbb a huszonegy éven aluliak csapatának.

Benko Feleden folytatja

Az utóbbi esztendõk talán legkiemelkedõbb teljesítményét
Branislav Benko nyújtotta az
elsõ ligás Rimaszombati FC labdarúgó csapatának színeiben. Az
idén negyvenedik életévét betöltõ hálóõr a jelek szerint még
nem fejezi be aktív pályafutását,

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, Zla-

té 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 Rimavská Sobota, Trenèín  Inter
Bratislava, a¾a  Dubnica.
ll. forduló május l5 : a¾a 
Moèenok, Dubnica  Trenèín,

hanem  mintegy levezetõként a
IV. ligás Feled együttesében
folytatja. Errõl megállapodás
született a két egyesület között.
Meggyõzõdésünk szerint feledi
csapat ezzel az átigazolással
nagy lépést tett a kiesés elkerülése érdekében.
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.
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Sport

Gyõzelemmel kezdtük az osztályozót

Rimaszombat  Vágsellye l:0
Rimaszombat, Városkerti stadion, l200 nézõ, vezette Smolák.
Gólszerzõ: Gibala. Vágsellye: Valenský - Mik¾a, Marcel, Gaparík, Lauko Kubitel, Vyskoè, Obert, Lalák, Vencel  Valachoviè, Masný Cserék:Demeter és Tyèiak. Rimaszombat: imon Janeèka, Kaèák, Geri, Mráz Lazúr, Hílek, Sivcsevics,
Tesák Piszár, Lika. Cserék:Zsivanovics, Hlouek,Gibala.
Ahogyan azt a vendégcsapat szakvezetõi megigérték, az elsõ perctõl az utolsó elõttiig gyõzelemre
játszott csapatuk. Sportszerûen el
kell ismernünk, hogy sokmozgásos,
erõszakos játékukkal az utolsó negyedóra kivételével végig enyhe
mezõnyfölényben játszottak, s gólhelyzetek tekintetében is jobbak
voltak a mieinknél. Gól viszont
ezen a délután csak egy született,
ezt pegdig a csereként beállt Gibala
szerezte. A futballban pedig végsõ
soron csak az eredmény számít.
A sellyeiek akár már a második
percben gólt szerezhettek volna,
Valachoviè azonban kihagyta helyzetét. Tíz perc elteltével Lalák lövését hárította kapuvédõnk. Az elsõ
hazai helyzetre csaknem húsz percet kellett várnunk. Egy jobboldali
formás támadás végén belõtt labdát
két védõ is elvétette, s a pöttyös a
teljesen üresen álló Tesákhoz került,
aki kihagyta ziccerét. Részünkrõl
késõbb a fiatal Líka iratkozhatott

MEGHÍVÓ

Rimaszombatban március 9-én,
pénteken délután öt órai kezdettel
a Városi Mûvelõdési Ház Esztrádtermében bemutatásra kerül Toroczkai
László: Vármegyés a véres úton
címû könyve. Majd az est Mihály
Péter gitárjátékával és a S-Existent
rimaszombati rockegyüttes koncertjével folytatódik. Ezt követõen
pedig VIKIDÁL GYULA lép színpadra. Az egész estét betöltõ mûsor helyszínén a garantált jó hangulat mellet könnyvásárról, büférõl, biztosításról gondoskodnak. A
jegyek elõvételben rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban és
a Magyar Közösségi Ház SZKC
irodájában szerezhetõ be. A HVIM
Gömör-Nógrádi szervezetének
ezen rendezvénye évadnyitó koncert lesz, melyre sok szeretettel
várnak minden kedves érdeklõdõt!

volna még fel a góllövõ listára, újonc
csapattársához hasonlóan azonban
õ is elkapkodta lehetõsõgét.

A tartós esõzés miatt csúszóssá vált talajon a második félidõben
sem alakult ki szép játék, küzdenitudásból és sportszerûségbõl
viszont mindkét csapat jelesre
vizsgázott, mert a mérkõzés folyamán szinte egyetlen kíméletlen belemenést sem láthattak a nézõk.
A mérkõzés végsõ kimenetele
szempontjából döntõnek bizonyultak a cserék. Komanicky szerencsésen élt e lehetõséggel, mert a Piszár
helyére beküldött Gibala elõbb egy

Michal Lichanec felvételén Tesák és Vyskoè csatája látható.

Sima gyõzelem Kassa B ellen

Javítottak a tekézõk
A Rimaszombati KK elsõ ligás tekézõi a korábbi fordulóban hazai pályán a vártnál kissé nagyobb arányú
vereséget szenvedtek Trstená B csapatától, igaz a vendégek extra-ligás játékosokkal kiegészülve egészen fantasztikus eredményt produkáltak, új
pályacsúscsot javítottak. Sportolóink
közül mindössze matlíknak sikerült
megnyernie párharcát, aki 536 fát döntött.. Kojnok is jól dobott, mindössze
egy fával maradt el matlík teljesítményétõl, ellenfele azonban héttel többet, így alulmaradt, akár csak az 506

bábot döntõ Povinszky. A többiek,
Vanek, Toma és Szendrei nem érték
el a félezres teljesítményt sem. A mieink tehát 2996:3135 arányban alulmaradtak.
Múlt szombaton Kassa B együttese volt az ellenfél, illett kiköszörülni a csorbát, ami sikerült is, mert a
mieink 3080 fát döntöttek, s a párharcokból is - 6:2 arányban -gyõztesen
kerültek ki. Játékosaink egyéni teljesítménye: matlík 532, Tavarszky
508, Kojnok 545, Vanek 5l5, Povinszky 497, Toma 483.

bombaerõs lövéssel, majd a 89. percben egy parádés góllal hálálta meg
a bizalmat.

Értékelés:

Újonc hálóõrünk David imon bemutatkozása jól sikerült, két bravúros
közbeavatkozása is volt. Janeèka védõfeladatát úgy-ahogy ellátta, a támadásépítésbõl azonban nem vette ki részét, szinte minden labdája az ellenfélhez került. Mráz sem tudott offenzivában felnõni a feladatokhoz. Kaèák
és Geri salalangmentesen látták el feladatukat. Ez alkalommal a középpálya
sem remelkelt. Lazúr keveset mozgott,
támadásban Sivcsevicstõl is többet
vártunk . Ebben az alakzatban Hilek
élt a legjobban, mert az újonc Tesák
egy-két jó igazán szép alakítását olykor gyatra megmozdulások követték.
Ha lehiggad, erõssége lehet csapatunknak. Elõl Piszár harcos volt, de a
kapura most nem volt veszélyes.
Likára is vonatkozik, ami Tesákra: ha
ezután is megkapja a bizalmat, teljesítménye javúlni fog.
A cserejátékosok közül, nemcsak
pontokat érõ találata miatt volt Gibala
a legjobb, hanem gólcentrikus mozgása miatt is, melyrõl egyébként már az
elõkészületi mérkõzések során is meggyõzõdhedtünk.

Nyilatkozatok:
Mikulá Komanický ( Rimaszombat )  A nehéz pálya
nem kedvezett igazán a mi játékosainknak. El kell ismernünk,
hogy az ellenfélnek több gólhelyzete volt, a mi játékunk viszont
effektívebb volt.
Peter Anèiè (Vágsellye) 
Ezen a találkozón valóban a talaj
volt a legnehezebb ellenfél. Sok helyzetünk volt, de egyet sem használtunk ki. A hazaiak legalább egyet
gólra váltottak. Ez döntött.
A liga-osztályozó további eredményei: Inter Bratislava Dubnica l:0, gólszerzõ Horváth, Trnava
Trenèín 2:l gólszerzõk: Doleaj,
Újlaky illetve Hlohovský.

Öregfiúk futsall-tornája Feleden

A téli futtsal idény mintegy befejezéseként rendeztek az elmúlt napokban focifarsangot a környék Old
boys csapatainak résztvételével.
Eredmények Jánosi Rimaszécs 6:0,
Drevostav l:0, Feled 4:3. Serke 3:3,

Almágy 3:0. Drevostav: Almágy l:0,
Serke 2:1, Rimaszécs 0:0, Feled 4:l
.Almágy: Serke l:0, Feled 3:2, Rimaszécs 8:2, Feled: Serke 2:l, Rimaszécs 6:2, Serke: Rimaszécs 7:2
A torna legjobb góllövõje Agócs

Péter lett Almágyról, a legjobb kapus címét a serkei Farkas Gyulának
itélték oda. A torna szponzorai Feled község önkormányzata és Vincze
Péter magánvállakozó voltak. Fõszervezõ : Singlár Csaba.
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