Ára: 150,-Ft
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18. (pótolt) forduló: Rimóc - Szécsény 2-2 (1-1)

Megyei I. osztály

Továbbra is lendületben felnõtt csapatunk
17. (pótolt) forduló: Berkenye - Rimóc 4-2 (2-1)
Berkenye, vezette: Pap István (Szász, Gordos)
Berkenye: Koszta - Kabai, Rottenbacher, Balaskó, Bedõcs - Nyikos, Földvári, Szabó
(Dombovári), Beálló: Koszty, Mácza
Rimóc: Csizmadia - Kuris, Rádi, Mócsány, Hodúr - Komár (Jusztin B.), Jusztin G.,
Laczkó, Bangó N., Márton, Bangó R. (Bangó A.),
Gól: Nyikos, Koszty, Bedõcs, Dombovári ill. Laczkó, Jusztin B. Sárga: Bedõcs, Földvári,
Mácza ill. Kuris, Hodur
Jó iramú mérkõzésen, ha csapatunk helyzeteiket kihasználta volna, legyõzhették volna
Berkenye csapatát.
Ifi: 3 - 0

26. forduló: Rimóc - Nagybátony 5-1 (2-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Boda Viktor, Katona László)
Rimóc: Oláh (Csizmadia) Rádi, Kuris, Mócsány, Hodur (Jusztin B.) Laczkó, Árva, Jusztin
G., Bangó N. (Bangó A), Bangó R., Márton (Bablena)
Játékos - edzõ: Komár Gábor
Nagybátony: Reviczki - Kovács, Almási, Oláh, Mészáros - Orosz, Varga, Lõrincz,
Lengyel D. - Gazdag, Lengyel P. (Zsignár)
Gól: Márton (2), Mócsány, Árva, Bangó A. ill. Varga
Sárga:Jók: Bangó R., Kuris, Jusztin G., Rádi, Árva ill. Orosz, Varga, Lõrincz
Nézõ szórakoztató mérkõzésen a hazaiak magabiztos játékkal fektették két vállra a
vendégeket.
Komár Gábor: Közepes játékkal, megérdemelten gyûjtöttük be a három pontot a szebb
napokat látott Bátony ellen. Köszönjük a nézõk biztatását!
Sipkó Sándor: Köszönjük azoknak a játékosoknak, akik eljöttek a meccsre. Gratulálok a
hazaiak gyõzelméhez!
Ifi: 1 - 2

Rimóc, 100 nézõ vezette: Pál László (Godó Sándor, Homoki Gábor)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Hodúr- Laczkó (Bangó A.) (Jusztin B.), Árva, Komár,
Bangó N. (Rácz), Bangó R., Vincze
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Szécsény: Tóth - Miklián (Csikán), Kmetty, Gráf, Ordasi (Babcsány), Kelecsényi
Lászlók, ifj. Kovács, Balogh, Gyimesi, Szegvári Játékos-edzõ: Kovács Imre
Gól: Vincze (2) ill. Balogh, Gráf
Sárga: Kmetty
Jók: Vincze, Mócsány, Oláh, Árva, Rádi, ill. Kmetty, Gráf, Ifj. Kovács, Gyimesi
Jó iramú, küzdelmes mérkõzést hozott a szomszéd várak rangadója. Az elsõ félidõben
mindkét csapat ellenfele hibáját kihasználva tudott csak gólt elérni. A második félidõben a
hazaiak egyik kontra-támadásból megszerezték a vezetést, de a vendégek a mérkõzés
utolsó perceiben kiegyenlítettek.
Komár Gábor: A mezõny legjobb csapata ellen jóval több helyzetet dolgoztunk ki, egy gólt
mi rúgattunk velük, a másikat szabálytalanság elõzte meg, így közelebb álltunk a
gyõzelemhez. Köszönöm a „mester” gratulációját.
Kovács Imre: Egyszerûen tragédia, hogy ezen a szinten antifutballal eredményt lehet
elérni! Ellenfelünk csak a játék rombolására és széttördelésére koncentrált, ráadásul mi
is megajándékoztuk õket két talált góllal, s a végén örülhettünk az egyenlítésnek.
Készülünk a következõ feladatra.
Ifi: 0 - 3

29. forduló: Rimóc szabadnapos
Ifi: Rimóc - Kisbágyon 6 - 6
A bajnokság állása

Az ifjúsági bajnokság állása

1. Szécsény
27 22 3 2 80-27 69 1. SBTC
29 24 1 4 173-35 73
2. Berkenye
27 22 2 3 89-26 68 2. Szécsény
29 22 4 3 139-34 70
3. Palotás
27 19 5 3 87-32 62 3. Karancslapujtõ 29 20 5 4 109-45 65
4. Romhány
27 16 1 10 71-42 49 4. Romhány
29 21 1 7 126-61 64
5. Héhalom
27 14 5 8 62-36 47 5. Kisbágyon
28 20 3 5 169-52 63
6. Karancslapujtõ 28 14 4 10 52-42 46 6. Nagybátony 28 15 7 6 69-43 52
7. Nagybátony 28 14 2 12 75-63 44 7. Berkenye
29 16 3 10 116-61 51
8. Szügy
28 13 5 10 65-57 44 8. Pásztó
29 16 2 11 106-59 50
9. Karancsberény 28 13 4 11 60-61 43 9. Kisterenye
29 15 1 13 102-87 46
27. forduló: Rimóc - Kisterenye 7-0 (3-0)
10. Pásztó
27 11 4 12 50-47 37 10. Rimóc
29 12 3 13 84-68 38
Rimóc, 150 nézõ, vezette: Pál László (Homoki Gábor, Gordos Árpád)
27 10 7 10 69-49 37 11. Szügy
29 13 1 16 133-110 37
Rimóc: Oláh - Rádi, Kuris, Mócsány, Hodúr - Laczkó (Bablena), Árva, Komár G. (Jusztin B.), 11. Rimóc
28 11 1 16 79-74 34
Bangó A. (Bangó N.), Bangó R. ( Vincze), Márton (Jusztin G.). Játékos - edzõ: Komár Gábor 12. Mátranovák 27 11 2 14 65-69 35 12. Palotás
27 7 7 13 38-53 28 13. Mátranovák 29 9 4 16 68-98 31
Kisterenye: Fekete - Nánási, Tarlósi, Fejes, Komády - Lõrincz, Zseberényi, Kovács J., 13. SBTC
14. Cered
27 8 1 18 60-112 25 14. Karancsberény 28 5 1 22 73-161 16
Kakukk - Kovács Z. (Simon), Bakos (Kuris). Játékos- edzõ: Tarlósi Tamás.
15. Kisterenye
28 4 3 21 33-89 15 15. Cered
29 11 3 15 99-104 15
Gól: Árva (3), Vincze (2), Bangó N., Bangó A. Sárga: Kakukk, Nánási.
16. Tar
27 4 2 21 49-100 14 16. Tar
29 3 2 24 66-208 11
Jók: Rádi, Hodúr, Árva, Márton, Oláh, ill. Nánási, Tarlósi
27 1 1 25 30-130 4 17. Héhalom
28 3 1 24 32-192 10
Remek fociidõben, a hazai csapat közönségszórakoztató játékkal megérdemelt 17. Buják
18. Kisbágyon
visszalépett
18. Buják
28 0 1 27 15-266 1
gyõzelmet aratott a sportszerû vendégek ellen.
Komár Gábor: Sajnálom, hogy súlyos sérüléssel tarkított mérkõzést játszottunk.
Megjegyzés: Ceredtõl 21, míg Rimóctól 4 pont levonva.
Helyzeteink többségét kihasználva sima gyõzelmet arattunk a kultúráltan játszó
Megyei
I
osztály - serdülõ bajnokság
Kisterenye ellen. Gyógyulást a sérült játékosnak és sok sikert kívánok a Kisterenyének!
Tarlósi Tamás: Súlyos vereséget szenvedtünk a jó erõket felvonultató hazai csapattól. A Rétság elleni vereség miatt lecsúszott a dobogóról a serdülõ csapat
Mielõbbi gyógyulást kívánok a 2 kórházba került játékosoknak!
Ifi: 6 - 0
12. forduló: Rimóc - Szügy 5-1 (3-0)

28. forduló: Karancslapujtõ Rimóc 2-1 (0-1)

Karancslapujtõ, 250 nézõ, vezette: Baranyi G. (Csikós, Mohácsi B.)
Karancslapujtõ: Babják - Ravasz, Szabó K., Bozsó P. (Kovács), Bozó N. - Tóth, Fodor
Zs., Sági D., Fodor M. Új (Bozsik), Lavaj (Ács) Edzõ: Tóth Ferenc
Rimóc: Oláh - Kuris, Rádi, Árva, Komár, Bangó A, Márton (Bangó N.), Jusztin G., Jusztin
B. Bangó R., Vincze
Játékos-edzõ: Komár Gábor Gól: Fodor Zs. (2), ill. Oláh (11-esbõl)
Sárga: Bozó P., Bozsik, Fodor Zs., ill. Komár, Jusztin G.
Jók: Babják, Fodor Zs., ill. Bangó A., Rádi, Jusztin
Változatos, jó iramú mérkõzésen a vendégek az elején megítélt jogos tizenegyesbõl
szerzett góllal elõnyhöz jutottak, majd több nagy ziccert is elhibáztak. A folytatásban
elõnyüket labdatartással, idõhúzással próbálták tartani a mezõnyben fürgén,
látványosan játszó apró termetû rimóciak, akiknek a 83. percig sikerült is. Amikor a nagy
akarattal küzdõ hazaiak egyenlítettek, majd két perccel a vége elõtt egy igazi, hazai
pályás elõnyt jelentõ, kapusszomorító góllal, amelynél Fodor Zsolt jól helyezett lövése
nyomán a labda az ötösnél egy göröngyön felpattanva jutott a bal alsó sarokba,
fordítottak. Így a hazaiak gyõzelemmel avatták föl a mérkõzésre elkészült huszonkilenc
darab ülõpadot, amelyért köszönetet mondanak a falu és az egyesület vezetésének.
Tóth Ferenc: Ha megköveznek Lapujtõn, akkor is folytatjuk a fiatalítást, amelyhez az
ilyen játék mellett is, de értékes gyõzelemmel, türelmet kérünk a vezetéstõl és lelkes
szurkolóinktól is, mivel ez lett volna a járható út már tíz évvel ezelõtt is.
Komár Gábor: Az elsõ félidõben eldönthettük volna a mérkõzést, több ordító helyzetet
kihagytunk, s ez megbosszulta magát. Tovább tart az idegenbeli sikertelenség. Ifi: 6 - 2

Rimóc: Oláh K., Mócsány R., Csizmadia B., Oláh N., Molnár D., Kormány R. (Szép M.),
Oláh Á., Beszkid M., Pásztor B., Rácz J., Király Á.
Gól: Rácz J. (3), Oláh N. (2)
13. forduló: Buják - Rimóc 2-3 (1-2)
Rimóc: Oláh K., Mócsány R., Csizmadia B. (Laczkó L.), Molnár D., Kormány R., Oláh Á.,
Beszkid M., Pásztor B., Laczkó L. - Percze R., Szép M.
Gól: Kormány R. (3)
14. forduló: Rimóc - Romhány 3-3 (2-1)
Rimóc: Oláh K., Percze R., Mócsány R., Oláh N., Csizmadia B. - Molnár D. (Szeles L.),
Oláh Á., Pásztor B., Laczkó L. - Kormány R., Rácz J.
Gól: Rácz J. (3)
15. forduló: Berkenye - Rimóc 1-2 (1-1)
Rimóc: Szeles L., Percze R., Mócsány R., Csizmadia B., Molnár D., Pásztor B., Oláh N.,
Beszkid M., Laczkó L., Beszkid A., Kormány R. (Oláh K.)
Gól: Beszkid M., Beszkid A.

A serdülõ bajnokság állása
1. Szécsény
2. Romhány
3. Rétság
4. Rimóc
5. Héhalom
6. Szügy
7. Buják
8. Palotás
9. Berkenye

12
12
13
14
13
12
13
11
12

12
8
9
7
7
5
2
2
1

0
2
1
3
0
0
0
0
0

0
2
3
4
5
7
11
9
11

97
58
69
52
49
48
14
13
13

-

9
18
24
23
43
37
84
83
91

36
26
28
24
21
15
6
6
3

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja Rimóc község képviselõ-testülete
3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010
Állandó munkatársak: Beszkid Andor, Beszkid János, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,
Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc községért’’ Alapítvány.
Nyomtatás: Rimóc Község Önkormányzata

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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FÜGGETLEN FALUSI LAP

Szent Iván hava

2009. JÚNIUS

,,Június illata leng pipacson, szép szõke vetésen; aszfalt gõze remeg, gõggel üvölt a jeges.
Hársfavirágmézet, nem stronciumot követelnek, züm-züm, a méhecskék; védd meg a béke ügyét.’’
Csanádi Imre: Kalendárium - Szent Iván hava

Mesterségem címere: tanító
„A pedagógus a neveltjeinek nem ura, vagy gazdája, hanem tapasztaltabb társa. Halad
velük egy úton, amelyet kezdetben jobban ismer náluk, de amelyen azok tovább
juthatnak, mint õ.” /Varga Tamás/
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!”
/Egy arab filozófus/
Ezen két gondolat jut eszembe, ha a hivatásomra gondolok. Az idézetek röviden
összefoglalják mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a
pedagógust pedagógussá teszik. Ebbõl is látszik, hogy milyen nehéz mesterség,
milyen komoly feladat, milyen életre szóló hivatás, amelyet - azt hiszem,
mondhatom többes számban - magunknak választottunk.
Nagy dolgokra, egyesek szerint a legnagyobbra vállalkozunk nap mint nap,
amikor a fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítjuk, neveljük, miközben tudásunkat
megosztjuk velük, és a mindennapokban példaként állunk elõttük. Göröngyökkel
kirakott szakma a miénk, ami hihetetlenül nagy felelõsséggel jár, hiszen a mi kezeink
alól kerülnek majd ki a jövõ nemzedékei.
Azt hiszem ez egy olyan szakma, ahol sok a kudarc, és a hiábavaló erõfeszítés. Ám
ennek ellenére mégis számos siker és kézzel nem fogható ajándék, kellemetlen és
kellemes meglepetés is éri az embert.
Igen felelõsségteljes - többek között - ez a hivatás is, hiszen munkánk során igen
nagy hatása lehet egy-egy jó - vagy jókor kimondott - szónak, esetleg egy-egy rosszul
vagy rosszkor mondott szónak. Rengeteg azonnali sikerrel kecsegtet, ám munkánk
valódi hasznát igazán csak évek, esetleg csak évtizedek múlva láthatjuk.
Egy kedves ismerõsöm a pedagógusok munkáját a csendes esõhöz hasonlította. A
csendes esõhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok
magukba szívják a nedvességet, és késõbb ezért aztán akár szárazság idején is
képesek termõre fordulni. Azt hiszem ez a legjobb hasonlat, ami kifejezi a
pedagógusok fáradhatatlan munkáját.
Mindazonáltal, minden ember, aki erre a pályára lép vagy lépett, tudta, mire
vállalkozik. Így voltam vele én is. Tudtam, hogy biztosan lesznek olyan napok,
amikor kicsit nehezebb lesz, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt
elterveztem. De biztos voltam abban is, hogy mindemellett sok-sok pozitív élmény ér
majd. Valóban így lett. És remélem ez utóbbi még hosszú-hosszú ideig így marad!
Zárásképp ezúton szeretnék minden kedves kollégának sok erõt, türelmet és
kitartást, jókedvet és örömet kívánni értékes munkájához! Kívánom, hogy ebben
a nagyszerû feladatban találják/találjátok meg mindazt, ami egy sikeres és
boldog élethez szükségeltetik!
Juhász Enikõ

Május 31. (vasárnap) 11
Május 31. (vasárnap)
Június 1. (hétfõ)
Június 6. (szombat)
Június 7. (vasárnap)
Június 13. (szombat)
Június 19. (szombat)
Június 20. (szombat)
Június 27. (szombat)

30

1700
1700
1700
1700

Szentmise és megemlékezés hõsök tiszteletére
a hõsök emlékmûvénél (rossz idõ esetén a templomban)
HÕSÖK ÜNNEPE, GYEREKNAP, PÜNKÖSD
PÜNKÖSD
Rimóc-Karancsberény labdarúgó mérkõzés
Európai Parlamenti képviselõ tagok választása
SBTC-Rimóc labdarúgó mérkõzés
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
Rimóc-Berkenye labdarúgó mérkõzés
Szécsény-Rimóc labdarúgó mérkõzés

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának
társadalmi elismeréseként június elsõ
vasárnapját PEDAGÓGUSNAP-nak
nyilvánította. Megünneplésére elõször
1952-ben került sor: ekkor átadták a
kiváló tanítói és tanári okleveleket az
ország legjobb oktatóinak. Az alábbi
verssel szeretnénk mi is köszönteni
jelenlegi és volt pedagógusainkat
megköszönve munkájukat!
A Rimóci Újság szerkesztõsége

Osváth Erzsébet

Tanítóinknak
Tanító nénik!
Tanító bácsik!
Egy kisdiák
áll elõttetek.
Kisdiák a sok százból,
ezerbõlJóságotokat
hadd köszönje meg!
Hadd köszönjem
azt az igaz kincset,
amelyet ti
adtatok nekünk.
S amely bûvös
erejével annyi
új titokra
nyitotta szemünk.
Neonfénynél is
szebben világít
a tudás, mit
kaptunk tõletek.
Szeretetünk
sugárzik felétek.
Ragyogja be
Szép ünnepetek!
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl

HÍREK

D³utowi látogatás

Az április 30-án megtartott ülésen jelen voltak Beszkid János,
Golopi Károly, Holeczné Petrovics Irén, Juhász Vinczéné, Kiss
János, Pásztor Antalné, Vincze Attila, Vinczéné Percze Gizella,
települési képviselõk, Beszkid Andor polgármester, Lõrikné Kiss
Ibolya megbízott körjegyzõ, Jusztin Istvánné jegyzõkönyvvezetõ,
Kiss Józsefné és Percze Renáta, az önkormányzat pénzügyi elõadói.
Az ülésrõl távol maradt Laczkó Anzelm, települési képviselõ.
Kiemelt napirendként került megtárgyalásra a 2008. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló. Képviselõi
hozzászólásban elhangzott, hogy a gazdálkodás eredményességét
jelzi az, hogy mûködési hitelt nem kellett felvenni. A független
könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvényeknek mindenben
megfelelõnek záradékolta a beszámolót.
A kérdések és vélemények után a képviselõk egyhangúan
elfogadták a beszámolót.
Egyebekben a testület megtárgyalta egy újonnan alakuló
egyesület kérését. A Rimóci Ifjúsági Egyesület alapszabályából
megállapítható, hogy a község érdekeit szolgálja, így a testület
hozzájárult a Rimóc név használatához az egyesület
megnevezésében, továbbá a székhely bejegyzését engedélyezte a
Rimóc, Madách tér 1. szám alá.
Az ülés további részében a képviselõ-testület kérte megvizsgálni
egy „gréder”, egy padkahenger és egy aszfaltvágó gép beszerzési
lehetõségét a bel- és külterületi utak sajáterõs karbantartása
érdekében. Elhangzott még, hogy a nagy gépek, jármûvek
közterületet rongáló parkolási gyakorlatának megszüntetése
érdekében felül kell vizsgálni az errõl szóló önkormányzati rendeletet
és egyúttal elõkészíteni egy erre a célra alkalmas parkoló kialakítását.

A lengyel testvértelepülésünk meghívásának eleget téve
D³utówban járt községünk delegációja. A képviselõk mellett a
rezesbanda és fiatal hagyományõrzõk is részt vettek a május 8-a és
13-a közötti látogatáson. A vendéglátóink lengyel szokás szerint
sóval és kenyérrel vártak és köszöntöttek minket.
Az ottani falunapi rendezvények keretében mûsort adtak a rimóci
rezesek és a fiatalok. Nagy sikert arattak a szép népviseletben
fellépõ rimóciak, akik nem csak énektudásukat mutatták meg,
hanem ízelítõt adtak a rimóci táncokból is.
A házigazdák gondoskodtak róla, hogy tétlenül egy óra sem
teljen el, így aztán minden nap szinte megállás nélkül egyik
programról a másikra siettünk.
Köszönjük a lengyel testvértelepülés meghívását, a kedves és
szívélyes vendéglátást!
Magam részérõl köszönetet mondok a kiutazók fegyelmezettségéért, a rezesbandának és a fiataloknak a bemutatott
mûsorért.

Lapzárta után érkezett:

Pótlék, bírság
Átengedett egyéb központi adók
Egyéb sajátos bevétel
Sajátos felhalmozási és tõkejellegû bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása

330 901 Kiadások összesen

339 590

13 015 Személyi juttatások

101 777

7 134 Munkaadókat terhelõ járulékok
260 Készletbeszerzések
72 464 Szolgáltatások
448 ÁFA (vásárolt termékek szolgáltatása)
2 511 Különféle dologi kiadások
153 474 Elõzõ évi maradvány visszafizetése

Mûködésre átvett pénzeszközök

39 056 Egyéb folyó kiadások

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

14 661 Szociális ellátás

Kamatmentes kölcsön törlesztés
Elõzõ évi pénzmaradvány

A rimóci Gyerekház az idén is megrendezi
a GYEREKNAPOT
2009. június 6-án 9-órától
egésznapos rendezvénnyel
várjuk a gyerekeket,
Szüleiket és minden érdeklõdõt.
Programok:
- Ugrálóvár
- Kézmûves foglalkozás
- Tûzoltó bemutató
- Arcfestés
- Póniló
- Aszfaltrajz

A Gyerekház dolgozói

HIRDETÉS

Beszkid Andor

Ezer Ft-ban

Helyi adók

GYEREKHÁZ HÍREK

Az önkormányzat által pályázati támogatás segítségével
vásárolt autóbusz május 29-án megérkezett. Következõ
számunkban részletesen beszámolunk az eseményrõl.

Kivonat
Rimóc Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2009 (V.04.) rendeletébõl

Intézményi mûködés bevétel

215 Ellátottak pénzbeli juttatása

26 282
22 599

Érdeklõdni:

Beszkid János, Bem apó út 49.
Telefon: 06/32 388-090

Gólyahír:

9 405
7 044
2 175
2 411
29 507

Községünkben a legutolsó
lapszámunk megjelenése óta
nem volt gyermek születés.

Akiért a harang szólt...
Nyerges Antal
1940-2009

Mócsány Béla
1935-2009

Molnár János
1926-2009

Tisztelt Rimóci Újság olvasók!
Idõnként visszatekintünk egy-egy hosszabb idõszakra
számadást készítünk, rendszerezünk, lezárunk ügyeket
feleslegessé vált iratokat megsemmisítünk.
Az elmúlt napokban tekintettük át a 2008-as Rimóci
Újságokat hirdetési díjak szempontjából. Az eredmény
szerint vannak hirdetõink, akik adósak a hirdetési díjakkal.
(A temetések utáni köszönetnyilvánítás is hirdetésnek
minõsül.)
Ezúton kérjük azokat a kedves olvasóinkat, akik 2008ban hirdettek újságunkban és még nem fizették be a
hirdetési díjat azt a Szociális Boltban tegyék meg!
Természetesen továbbra is lehetõsége van hirdetni a
Rimóci Újságban olvasóinknak. Állunk rendelkezésükre,
hisz ez a lap a mienk, és a mi szolgálatunkra van.
Köszönettel: Beszkid János

A 2009-es hirdetési díjak:
1/8 oldal 400,- Ft
1/4 oldal 800,- Ft

1/2 oldal 1 600,- Ft
1 oldal 3 200,- Ft

290
7 125

Elõzõ évi ktg. támogatás visszatérítése (2007)

1 193 Felújítás

16 861

Függõ bevétel

1 144 Mûködésre átadott pénzeszköz

47 849

Felhalmozási célú pénzeszköz átadása

940

Falhalmozási kölcsönnyújtás lakosságnak

117
6 213

Függõ kiadás

617

Részesedés vásárlás

500

Költségvetési pénzmaradvány

Morzsolt kukorica
E LA D Ó

32 552

25 326 Beruházás

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

15

RIMÓCI ÚJSÁG

és még sok-sok érdekes program.
Minden program ingyenes!

Autóbusz

A képviselõ-testület az április 30-ai ülésén önálló napirendként elfogadta a 2008. évi költségvetésrõl szóló beszámolót. A múlt évi
gazdálkodás elfogadásáról szóló rendelet kivonatát alább közöljük.

Bevételek összesen

JÚNIUS

25 326

Gondolatok:
Az idõ
Minek az a rohanás? Lassan járj, tovább élsz, szokás
mondogatni, csakhogy a gyorsulás vágya a vérünkben van. A
sebesség bûvöletével az élet oltott be minket. Hiszen már a
fogantatás is a „ki a gyorsabb függvénye”. Gyakran az élet is. A
mindennapjainkban folyamatosan versenyt futunk az idõvel. De
nemcsak a tennivalók dolgában szorít minket. Nap, mint nap
megéljük az illanó pillanatok egyszerre gyönyörû, s fájdalmas
múlandóságát. Néha úgy érezzük, gyorsan telik az idõ. Máskor meg

vánszorog. Egyszer megállítanánk, máskor sürgetnénk. Pedig az idõ csak
úgy folydogál a maga tempójában. Mérni a végtelent csak mi
próbálkozunk. A km/ h val, a méter per szekundumokkal mederbe terelni a
mérhetetlen folyamot. Az óra folyton nekünk ketyeg, mi meg igyekszünk
magunkat utolérni. Egyre gyorsabban, mert kevés az idõnk, mondogatjuk.
Pedig lehet, hogy csak sokat akarunk markolni. Ki tudja: talán nem a
sebességet kellene növelni, hanem az idõt jobban beosztani?
Persze van, amikor a száguldás nem eszköz, hanem maga a cél. Mert
van abban valami mámorító, ahogy az ember a fizika szabta határokat,
feszegeti. Hajt bennünket a vérünk. Dacolni a korlátainkkal, ha csak pár
percre is. A kockázat felpörget, gyorsabbak leszünk, s védtelenebbek. Mert
az illékony diadaltól megittasulva már nemcsak önmagunkat nem
vagyunk képesek uralni. S a száguldozót utoléri a rendõrségi csekk. Mert
aki sebes, az bizony nem sebezhetetlen. Sõt!
Lõrik Sándor
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HIRDETMÉNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 2009. JÚNIUS 7-RE KITÛZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár kérelmére belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2009. május 22-én 16.00 óráig lehetett kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Sorsolt
Lista neve
sorsz.
1
FIDESZ-KDNP

A választáson listát állító pártok:
Hivatalos neve

Típusa
Közös

Jelöltek
száma
66

Önálló

22

2

SZDSZ

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE

3

MCF ROMA Ö.

MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Önálló

34

4

MUNKÁSPÁRT

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT

Önálló

29

5

MSZP

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Önálló

66

6

JOBBIK

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

Önálló

24

7

LMP-HP

LEHET MÁS A POLITIKA HUMANISTA PÁRT

Közös

23

8

MDF

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

Önálló

66

A megszerezhetõ mandátumok száma 22.
Szavazni csak személyesen lehet, a következõ érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
- lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. jan. 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban mûködõ választási irodához fordulhat. www.valasztas.hu
Az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7. napjára kitûzött választása eljárási határidõinek és határnapjainak
megállapításáról szóló 16/2009. (III.26.) ÖM rendelet alapján tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Rimóc
községben a 2. számú szavazókör (címe: Polgármesteri Hivatal, Rimóc, Madách tér 1.) van kijelölve, ahol azok a
választópolgárok szavazhatnak, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település
megnevezését tartalmazza, illetõleg akik igazolással rendelkeznek.
Rimóc, 2009. április 7.
Lõrikné Kiss Ibolya mb. körjegyzõ
HVI vezetõ
Rimóci Szavazókörök:
1. számú szavazókör címe: Általános Iskola, 3177 Rimóc, Szécsényi u.4.
2. számú szavazókör címe: Polgármesteri Hivatal, 3177 Rimóc, Madách tér 1.

2009.04.28-án vezetõségi ülést
tartottunk, melyen az egyik téma az új
tagok felvétele volt, amit a vezetõség
egyhangú igen szavazattal el is
fogadott.
Õk: Kiss Józsefné iskolaigazgató
Varga Bálint iskola igazgatóhelyettes
Urus Attila plébános
Oláh Bertalan
Kormány Zsolt
Laczkó Tamásné
Laczkó Tamás
Pogány Károly
Déska Beáta
Déska Szabolcs
Vincze Alexandra
Örömmel vesszük, hogy az új tagok
már többen és több alkalommal is
voltak szolgálatban.

Ezt követõen egyeztetés történt arról,
hogyan és mikor lesznek kihelyezve a

,,Polgárõrség által ellenõrzött épület.''
feliratú táblák. Idõ függvényében
bízunk benne, hogy a júniusi hónap
során minden igényelt helyre kikerül.
Társadalmi munka is szervezõdött a
KOBAK-kal közös együttmûködésben,
melyre 2009.05.02-án szombaton került
sor, és célja a Békástó környékének a
rendbetétele volt.
Ugyanezen a napon került sor a
Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ
Egyesület elmúlt 40 évet felidézõ
mûsorára, aminek a Sportcsarnok adott
otthont és amelynek a zökkenõmentes

lebonyolítását, autók parkoltatását és a
szereplõk személyes holmijainak az
õrzését 8 fõ biztosította a polgárõrség
részérõl.
Polgárõrségünk idén is biztosítja a
faluban játszódó foci mérkõzéseket is
és bármilyen rendezvényt, aminek
biztosítására felkérik. Nem gyõzzük
hangsúlyozni, hogy a lakóhelyünk
biztonsága közügy és mindenkinek
tenni kell érte. Ezért szeretnénk, ha
minél többen jelentkeznének tagjaink
közé. Jelentkezni lehet Péter Zsoltnál az
alábbi telefonszámon: 06/20-2361-623.
Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a magánszemélyeknek, akik
gondoltak ránk és adójuk 1%-át
felajánlották a rimóci polgárõrség
javára.
A rimóci polgárõrök

JÚNIUS

3

RIMÓCI ÚJSÁG

Rimóc - Nagylóc Községek Önkormányzatainak Képviselõ-testülete
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Rimóc-Nagylóc Községek Önkormányzatainak Képviselõ-testülete
körjegyzõ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3177 Rimóc, Madách tér 1.
Ellátandó feladatok: Rimóc-Nagylóc községek körjegyzõje ellátja a
képviselõ-testületek, a bizottságok és a települési képviselõk mûködésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó
államigazgatási döntések elõkészítését és végrehajtását.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
körjegyzõi feladatok ellátása
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek
megnevezése: Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzõsége
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12 fõ
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- a körjegyzõség szakmai apparátusának magas színvonalú irányítása
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
- francia nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
- német nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
- lengyel nyelvbõl alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
- kistelepülésen jegyzõi gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetõi tapasztalat,
- felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi hivatali célra történõ
használatának vállalása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló okirat hiteles
másolata, a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai önéletrajz, a
pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai
programja, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és
személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevõk általi
megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi
ülésen zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban
2009. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beszkid Andor, Rimóc
község polgármestere és Péter Gábor, Nagylóc község polgármestere
nyújt, a 06-30-749-1437, 06-30-588-4058 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a RimócNagylóc Községek Önkormányzatainak Képviselõ-testülete címére történõ
megküldésével (3177 Rimóc, Madách tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 166/2009, valamint a
munkakör megnevezését: körjegyzõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtási
határidõt követõ 15 napon belül a pályázók személyes meghallgatását
követõen a képviselõ-testületek együttes ülésen döntenek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Hivatalos Értesítõ - 2009. május 22.
Forrás: www.kozigallas.gov.hu

Rimóc Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. - alapján pályázatot hirdet
Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár
többcélú intézmény vezetõje (magasabb vezetõ)
(iskolaigazgató)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3177 Rimóc, Szécsényi út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak
alapján a többcélú intézmény feladatainak ellátása. Az intézményhez
tartozó szervezeti egységek irányítási feladata, az alapító okiratban és a
pedagógiai programban meghatározottak figyelembe vételével. Felel a
takarékos, ésszerû gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Önkormányzati képviselõ-testülettel, polgármesteri hivatallal napi
munkakapcsolatot tart fenn.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a
138/1992 (X.08.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: Fõiskola, szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
vagy felsõfokú végzettség és szakirányú felsõfokú szakképzettség,
pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékû vizsga, pedagógusi
munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet,
teljes cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Angol nyelvbõl középfokú C típusú
általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, általános iskolában
betöltött vezetõi - Legalább 3-5 év vezetõi tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó kézzel
írt szakmai önéletrajza, a rimóci többcélú intézmény vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, a
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és
szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesítve,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beszkid Andor
nyújt, a 06-30-7491437 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Rimóc
Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (3177 Rimóc,
Madách tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 142/2009, valamint a munkakör
megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény, valamint a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl
szóló 11/1994 (VI.08) MKM rendelet alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális közlöny - 2009. május 18.
Nógrád Megyei Hírlap - 2009. május 23.
www.kozigallas.gov.hu
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Illegális hulladéklerakó helyett labdarúgó gyakorlópálya készül
Régi Nógrádokat fellapozva gyakran olvashatjuk, hogy a rimóciak
mennyit tettek településükért, mennyi középület és felújítás
valósult meg társadalmi munkának, összefogásnak köszönhetõen.
Szavaim igazolására nézzünk pár idézetet a múltból:
„Két éve alakították ki a tornaszobát az általános iskolában, de a
helyiség felszerelése igen szerény volt. A szülõi munkaközösség és
az intézet igazgatójának, Pócsik Sándornak leleményességét
ugyanakkor áldozatkész munkáját dicséri, hogy múlt év végén
bordásfallal és egyéb más szerekkel felszerelték a tornaszobát. A
szülõk vállalták az iskola nyári tatarozását, majd takarítását. S
munkálatokért járó bért nem vették fel a községi tanácstól, hanem
felajánlották a tornaszoba felszerelésének bõvítésére.” (Nógrád,
1973.)
„Augusztus 4-én, szombaton a helyi sportkör tagjai társadalmi
munkát végeztek a községi tanács vb megbízásából Jusztin Ferenc
sportelnök, és Jusztin Bertalan futballszakvezetõ kezdeményezésével,
irányításával. A legutóbbi vb ülésen történt megállapodás szerint,
melyen részt vett többek között a sportkör elnöke is, szó volt arról,
hogy a sportköri támogatás anyagi szempontból csak úgy
lehetséges, az év folyamán a továbbiakban, hogy a tanácsnak
árkolási munkát végeznek a sportkör részérõl. A társadalmi munka
szervezését a sportkör vezetõsége elvégezte, s várható, hogy a
továbbiakban is elvégzi. Most 200 méteres szakaszon végezték el
társadalmi munkaként az árkolást, melynek ellenértékét a sportkör
betétkönyvébe utalja át a tanács.” (Nógrád, 1973.)
„A rimóciak dicséretére váljék, hogy két kezük munkájával, közös
összefogással, több mint egymillió forint értékû társadalmi
munkával megteremtették a község óvodáját.” (Nógrád, 1978.)
„A sok társadalmi munka nélkül a rimóci óvoda tervébõl nem lenne
valóság. Több mint négyszáznegyvenen tevékenykedtek az építésnél,
mikor, milyen szakemberekre volt szükség.” (Nógrád, 1978.)

Koczka Csaba és Golyán József is kivették részüket a munkából
„Minden bizonnyal ennek is köszönhetõ, hogy a szécsényi járásban
valamennyi községet számba véve Rimócon a legmagasabb az egy
fõre jutó társadalmi munka értéke. Pontosan háromszázhuszonöt
forint, amely jóval meghaladja a megyei átlagot.” (Nógrád, 1978.)

A nap végén készült csoportkép

Reggeli csoportkép

Jó volt látni a sok dolgos kezet
Ma, ebben az elkényelmesedett világban, sajnos már egyre
kevesebben tesznek a közért, településükért, de szerencsére még
vannak, akik megmozdulnak egy-egy közös munka hívó szavára.
2008. május 2-ára ugyanis 4 szervezet (Rimóc Község
Önkormányzata, Rimóci Kobak Egyesület, Rimóci Sport
Egyesület és a Rimóc Polgárõr Egyesület) hívott mindenkit egy kis
társadalmi munkára.
Egy tavalyi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt
pályázatnak köszönhetõen a Békás-tó körül lerakott illegális
szemetet ugyanis sikerült elszállíttatni, majd megteremteni az alapot
egy jövõbeni füves labdarúgó gyakorlópályának. A ráteríteni kívánt
föld és a fûmag is beszerzésre került, így már csak a föld szétterítése
és a fûmag elszórása maradt hátra. A reggel 9 órai kezdés után neki
is láttunk a feladatnak. A férfiak és a fiúk a föld lapátolását,
talicskázást, míg a nõk és a lányok a gereblyézést vállalták.
A munka lassan haladt, de sikerült két földkupacot is „legyõzni”.
Napközben egy-egy focista is „beugrott” segíteni, volt, aki csak
késõbb tudott jönni, volt, akinek el kellett menni egy idõre és persze
voltak, akik a kezdéstõl végig kitartottak. A kellemes fáradtság, a
sok nevetés és a jó hangulatú nap végén mindenkinek jól esett a
sportöltözõben készült babgulyás. Köszönjük a résztvevõknek a
munkát, az eszközöket, az ebédhez a felajánlásokat és a
szakácsoknak az elkészítést! Reméljük a hátralévõ földkupacokra
még többen leszünk!
2009.május 8-án a községünkben tartózkodó középiskolások is
hozzájárultak a munkához, a néprajzkutató diákok is szerettek
volna valamit tenni a településért, ezért egy földkupac szétterétését
õk is elvállalták.
Vincze Nikolett

A ,,beterített’’ terület már szebb látványt nyújtott
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Mint azt a legelején megjegyeztem, nem szabad a cikkeket
szó szerint hitelesnek venni, s azért közöltem mindhármat
változtatás nélkül, mert a mind a három írásban találhatók
olyan adatok, amelyek nélkül szegényebb lenne történetünk.
Nincs arról tudomásom, hogy a környezõ falvakból lettek
volna jelen szereplõk, mégis olvashatjuk: „A vendégeket
Rimócon Soldos Béla dr. fõispán, Baross József dr. alispán
élén Rimóc, Nagylóc, Verzsény [Elírás, valószínûleg:
Varsány], Sipek és Hollókõ palóc bokrétái fogadták.” S mint
az késõbb Radványi egyik levelébõl kiderül, a fõszervezõfõispán, Dr. Soldos sem volt Rimócon az ünnepségen! Glatz
Oszkár írta a Nógrádi Hírlapban: „A számos, e mentést célzó
tetteidhez méltón sorakozott az az ünnepély, mely
Boldogasszony napján zajlott le Rimócon, valamennyiünk
legnagyobb fájdalmára nélküled, mert a kötelesség bátyád
beteg ágyához hívott.” - írta Soldosról.
Viszont a fenti írásokból kiderül, hogy mennyi vendég
é r k e z e t t e k k o r f a l u n k b a . D r. H o r v á t h S á n d o r
balassagyarmati polgármester helyettesítette a fõispánt, õ
osztotta ki a csizmákat. Fentebb olvashattuk: „vele mentek a
balassagyarmati palócmuzeumban tanulmány-uton levõ
vendégek: Glatz Oszkár festõmüvész, a bujáki népviselet
festõje és vele Giovanni Lentini, a milánói festészeti
Akadémia rectora, leányával, Lina Lentini-vel, Dózsa Dezsõ
százados, a Fotoclub fõtitkára, feleségével, dr. Fényes
Dezsõ, a Palócmuzeum igazgatója, báró Hahn Artur és még
sok helyi elõkelõség.” Ugyanezen cikk folytatásában: „A
környékbeli élõkelõségek közül megjelentek: Baross Pál
közigazgatási biró családjával, sipeki Balás Barna felsõházi
tag, vitéz Fogl-Mikolay József nagybirtokos, Szécsény
nagyközség elõljárósága stb.”
Radványi Lajos
levelezésében olvashatjuk, hogy angol vendégek is voltak
ekkor Rimócon!
Levéltári forrás alapján a mûsor, amelyet Radványi Lajos
állított össze, a következõ volt:
„Piros csizma ünnepély,
Rimóc 1934 augusztus 15 d.u.3 órai kezdettel.
Felvonulás.
1. Magyar Hiszekegy.2. Üdvözlõ beszéd, tartja Greff Gyula
plébános. 3. Fõispán ur válasza.- A piros csizmák
kiosztása.4. Glatz Oszkár festõmûvész tanár beszéde. 5.
Szavalat /Esetleges/. 6. Palóc szóló ének. 7. Tárogató
szóló.8. Harmonika szóló. 9. Csoport ének: Amíg engem
szerettél. 10. Fütty szóló. 11. Palóc tánc.12. Furulya
szóló.13. Palóc szóló ének. 14. Citera szóló.15. Szárnykürt
szóló.16. Võfély köszöntõ. 17. Menyasszony búcsúztató. 18.
Csoport tánc.19. Zárószó, dr. Simonyi János fõjegyzõ 20.
Himnusz.
Radványi Lajos igazgató-tanitó.”
Akik pedig a piros csizmákat kapták:
Percze Miklósné Virág Erzsébet
Mócsány Péterné Szabó Krisztina
Jusztin Balázsné Szabó Mária
Percze Istvánné Jusztin Erzsébet
Az ünnepség nagyon szép, valamint felemelõ lehetett, mert a
vendégek csodálatukat fejezték ki a mûsor láttán:
„Az elõkelõségeket Greff Gyula plebános látta vendégül a
plebánián, ahol az olasz és egyéb vendégek a legnagyobb
elragadtatásuknak adtak kifejezést a látottak felett. Mint
Lentini professzor mondta:
- Nem is álmodtam volna, hogy Magyarországon ilyen
csodás szépségek lehessenek.”
Radványi levelébõl tudjuk, hogy a délutáni program este
folytatódott:
„Mélyentisztelt Igazgató Úr!
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Idecsatoltan van szerencsém beküldeni a 10 P. átvételét
elismerõ sorokat. Az összeget rendeltetési helyére juttattam
ugyancsak nyugták ellenében.
Igen sajnáljuk, hogy oly hamar el méltóztattak távozni. Még
csak ekkor jött a java. A báróné õmélt.[ósága] további
táncokat óhajtott látni, miért is levittem az egész társaságot a
közs.[égi] fogadóba.
Ott õméltósága 30
l.[iter] bort fizettetett a
fiatalságnak, s parázs
kis muri kerekedett. A
legszebb legényeket
uszítottam rá az angol
hölgyekre, sõt õméltóságát is táncra kapattam egy jóképû fiúval.
Az urakra persze
huncut menyecskéket
eresztettem. Szóval
egészen jól végzõdött.
Holnap reggel viszem
a csapat javát a
Gyöngyös Bokrétába.
A lányok persze
boldogan feszítenek
remek piros csizmáikban.
Minden örömünk meg
volt, csak a legnagyobb hiányzott: a
fõispán Úr õméltósága.
Kérem, méltóztassék
fogadni õszinte nagyrabecsülésemet.
Rimóc 1934. aug. 17én
Radványi Lajos”
Glatz Oszkár, a híres
festõ így foglalta össze
ezen ünnepség jelentõségét:
„A ruha jelkép, amely
mindennél erõsebben
fokozza az összetartás Függetlenség - 1934. augusztus 17.
érzését is; e mellett mint a legerõsebb kapocs a multtal, a
hagyománnyal, - egyszersmind a legerõsebb gát mindenféle
nemzetbontó, hazaromboló törekvéssel szemben.”
„Sohasem éreztem ennyire a viseletek óriási jelentõségét.
Nem az idegenforgalomra, a bugyellárisra gondolok, hanem
a barátokra, amelyeket nekünk szerezhetnek. Bátran
állíthatom, hogy ha utaink megjavulnak és ha az idegenek
számára nélkülözhetetlen kényelmi és ellátási intézkedések
lassankint életbe lépnek, ugy viseleteink nagyobb
eredményeket fognak elérni a magyar feltámadás siettetése
körül, mint az összes nagyszerû politikai ügyeskedések.
Mert a viseletek szeretetet szülnek és a szeretet és a
megértés az egyetlen talaj, melybõl a mi szabadságunk
virága fakadhat. Áldjon azért meg a magyarok Istene Téged
és a Te tevékenységedet és mindazokat, akik ebben a szent
munkában segítõid voltak és lesznek. Akkor többet fogsz
tehetni nemzeted megujhodása és felszabadításáért, mint a
legzseniálisabb politikus.
Fogadd Méltóságos Uram nagyrabecsülésem és szeretetem
legõszintébb kifejezését.
Buják
Glatz Oszkár” írta nyílt levelében Dr. Soldos Bélának, a
Nógrádi Hírlap hasábjain.
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Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
4. rész - A rimóci un. ,,Piroscsizma ünnepély’’
egyes népviseletekrõl Glatz Oszkár festõmûvész tartott a
(Folytatás)
A mûsor következõ: Felvonulás népviseletben. Hiszekegy. vendégeknek elõadást. A sikerült ünnepséget este
Greff Gyula plebános üdvözli a fõispánt, az elõkelõségeket táncmulatság zárta be.”
és vendégeket. Dr. Sóldos Béla fõispán az üdvözlésekre Nemzeti Újság: „A piroscsizmák átadása nagy ünnepség
keretében történt. Szerdán délután fél
válaszol és a piros csizmákat kiosztja.
kettõkor indult el Balassagyarmatról az
Glatz Oszkár festõmûvész tanár
autók sora, élén a megyei, lobogós
méltatja az ünnepély jelentõségét.
autóval Rimóc felé. Az akadályoztatása
Palóc népdalok és népi táncok. Az
miatt távollevõ fõispán képviseletében
ünnepély dr. Simonyi János közs.[égi]
az ajándék piroscsizmákat dr. Horváth
fõjegyzõ zárószavával és a Himnusz
Sándor balassagyarmati polgármester
eléneklésével ér véget.”
vitte a rimóciaknak, és vele mentek a
Függetlenség: „Az idei „piros csizma
balassagyarmati palócmuzeumban
ünnepély” szerdán reggel
tanulmány-uton levõ vendégek: Glatz
Balassagyarmaton, a Nógrádmegyei
Oszkár festõmüvész, a bujáki
Nagy Iván Palócmúzeumban
népviselet festõje és vele Giovanni
kezdõdött, ahol a meghívott
Lentini, a milánói festészeti Akadémia
vendégeken, a megyei és városi
rectora, leányával, Lina Lentini-vel,
elõkelõségeken kívül nagyszámú
Dózsa Dezsõ százados, a Fotoclub
közönség vett részt. A néprajzi
fõtitkára,
feleségével, dr. Fényes
gyûjtemények megtekintése után a
Dezsõ, a Palócmuzeum igazgatója,
szügyi lányok és menyecskék
báró Hahn Artur és még sok helyi
feltûnõen szép népviseletüket
elõkelõség. Pontban két órakor az
mutatták be. A színpompás,
autók megálltak Õrhalomban, ahol a
telidíszítésû ruhákat mûvészi
vendégek megnézték a híres õrhalmi
szempontból Glatz Oszkár
kukorgós táncot és az egész
festõmûvész, a képzõmûvészeti
Palóciában csak ebben a faluban divó
fõiskola tanára méltatta. Az
ünnepségen megjelent Lentini olasz Piros csizma a rimóci Falumúzeumban mancsozó-játékot, a színpompás, már
országosan ismert viseletet és
festõmûvész is, a milánói
festõakadémia rektora, akit elkísért leánya is. Lentini mester gyönyörû, palóc nép-nóták elõadásában gyönyörködtek. Az
és leánya élénk érdeklõdéssel és nagy tetszéssel szemlélték õrhalmiak némi irigységgel megcsodálták a Rimócra induló
piroscsizmákat. Rimócon, három órakor, mintha a magyar
a csillogó és páratlan szépségû palócruhákat.
A palócmúzeumból a vendégsereg Soldos Béla dr. fõispánnal tündérmesék elevenedtek volna fel. A színek sokasága, a
az élén autókon Rimócra rándult. Útközben kedves epizód szebbnél-szebb palóclányok ezerráncu szoknyáinak
játszódott le. Õrhalom község határában az õrhalmi palóc- suhogása, erdõk, rétek virágos kacagása, pitykés lajbiban
énekkar palócdalokkal fogadta a vendégeket, majd az diszelgõ marcona, bogárfekete szemü legények, a sok
õrhalmi lányok, menyecskék és legények színpompás elõkelõség csodálkozó zsongása fogadta a balassagyarmati
polgármestert és kíséretét. Elõállt Szabó Boldi, a rimóci biró
viseletben eljárták a híres õrhalmi „kukorgós táncot”.
és lendületes szavakkal köszöntötte a vendégeket.
Dr. Horváth Sándor polgármester válaszában rámutatott
arra, hogy a népviseletet megõrizni hazafias cselekedet és
magyaros jellegünket, amit müvésziességében megcsodál
minden idejött idegen, elvenni tõlünk soha nem lehet. A nem
mindennapi ünnepség ezután az iskola melletti szinpadon
folyt le. Greff Gyula plebános nagyhatásu ünnepi beszédet
mondott. Orkánszerü tapsokkal ünnepelték a jó palócok
Glatz Oszkárt, aki felszólította a palócokat kincseket érõ
viseletük és népszokásaik megõrzésére. Majd elõlépett
nyolc legszebb rimóci lány és menyecske. Dr. Horváth
polgármester, majd báró Orosdy
Fülöpné, a kerület
képviselõje, tréfás és buzdító kádenciák kíséretében
nyújtották át nekik a hímzett piros csizmákat. És a nyolc
piroscsizmás boldogan táncolt néhány perccel késõbb
Rimóciak egy Francia nyelvû újságban, a Gyöngyösbokréta "karéj"-ba fogódzva és felszakadt ajkukról a régi dal: "Amig
mozgalom cikkgyûjteményébõl (OSZMI)
engem szerettél, piros csizmát viseltél...!”
A vendégeket Rimócon Soldos Béla dr. fõispán, Baross
József dr. alispán élén Rimóc, Nagylóc, Verzsény [Elírás,
valószínûleg: Varsány], Sipek és Hollókõ palóc bokrétái
fogadták. Soldos fõispán ezután négy szép rimóci leánynak
egy-egy pár sárgarézzel kivert és színes selyemmel díszített
piros csizmát nyújtott át. Mindegyik ajándékcsizma eredeti
török karmazsinbõrbõl készült. Ezután megkezdõdött a
festõi felvonulás, amelyben népviseletben felvonultak a
palóc községek leányai, asszonyai és legényei, mialatt az

Ezután felvonult mûsorszámaival a régi palóc község majd
minden népmûvésze és szinte könnyekig meghatódva
ünnepelték õket az "urak". Énekmûvészek, tilinkó,
tárogatómûvészek, a hires Bablena Imre, a még hiresebb
juhásztáncával, a bearatók szines serege, a favillákkal és
sallangós gereblyékkel, egy kaszás, egy marokszedõ,
egymást ölelve, temperamentumos võfélyek mókás
köszöntõikkel stb. Végre felcsendült a falusi zenekar pattogó
csárdása és az egész falu táncra perdült.”

NYULACSKA HÍREK
A gyerekek nagy lelkesedéssel készülõdtek az újabb
kirándulásra.
A busszal való utazás egyre kevesebb problémát okoz nekik,
hisz már nem elõször kelnek így útra.
Elsõ állomásunk Salgótarjánban a bányamúzeum volt, ahol
birtokba vehették az udvaron található régi bányavonatokat.
Az idegenvezetõ kalauzolásával 2 csoportra osztva
mehettünk be a bányába.
A föld alatti séta közben az élethû bábuk megtekintésével
megismerhették a gyerekek a bányászok munkáját,
munkaeszközeiket.

Nagy élmény volt számukra ez a barangolás, mivel egy új
világ tárult fel elõttük.
Utunkat folytatva a következõ állomás a karancslapujtõi
Kastélykert óvoda volt, ahol már vártak minket. Az együtt töltött
játékidõ az udvaron remek hangulatban telt el, mind a gyerekek,
mind a felnõttek hamar megtalálták egymással a közös hangot.
Kellemesen elfáradva indultunk haza, többen el is
szenderedtek útközben.
A kirándulásunk emlékezetes pillanatait meg is örökítettük,
amit aztán a szülõk is megtekinthetnek.
A kirándulásainkat teljes mértékben az IPR pályázati
forrásból biztosítottuk, így a szülõknek semmilyen szervezési és
anyagi megterhelést nem jelentett.
Óvónõk

A Bányamúzeum bejáratánál

Jót játszottunk a karancslapujtõi óvoda hatalmas udvarán

Óvodába csalogató nap

aszfaltrajzolásra. Játszhattak az ugrókötelekkel, a hullahopp
karikákkal, és elbújhattak a felállított gyermeksátrakba.
A közös játék közben frissítõ és meglepetés várta õket.
Gyorsan elrepült a délelõtt, minden gyermek sok új élménnyel
gazdagodva indult haza, és ígéretet kaptunk arra, hogy a
jövõben is meglátogatnak minket.
Bízunk abban, hogy szeptemberben, amikor már ovisok
lesznek, ismerõsként találkozhatunk velük.
Óvónõk

Kirándulásaink májusban is tovább folytatódtak

Május 20-án játékos délelõttre vártuk a leendõ óvodás
gyerekeket szüleikkel együtt.
Meghívásunkat sokan elfogadták és tevékenyen
bekapcsolódtak a szervezett játékokba.
Lehetõségük nyílt közös zenétornára, körjátékokra, horgászásra,
„rókavadászatra”, homokvárépítésre, sorversenyekre,

A horgászos játéknak nagy sikere volt

Készül a homokvár
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Iskolánk pedagógusai legalább annyira örülnek - ha nem
jobban tanulóink sikereiknek, mint maguk a diákok. Így van ez
akkor is, amikor a kirepült fiókák sikereirõl értesülünk.
Lelkünket melengetõ hír jutott el hozzánk 2 volt diákunkról:
A pécsi Lõwey Klára Gimnázium Tömörkény István Alkotói
Pályázatot hirdetett az Arany János Tehetséggondozó Programban
részt vevõ középiskolások számára országos szinten.
Az írócsemeték novella, mese, riport és interjú kategóriában
nyújthattak be pályázatot. Ezen vett részt falunkból 2 diák Lõrik
Nóra és Barna Krisztina, akik a Balassi Bálint Gimnázium tanulói.
Az Alkotói Pályázatra a 2008/2009-es tanévben 92
pályamunka érkezett be az Arany János Programban résztvevõ 12
középiskolából. A Balassi Bálint Gimnázium 12 elkészített írást
nyújtott be elbírálásra.
A 92 alkotásból novella kategóriában Lõrik Nóra Az átkelés
hídja címû novellájával 1. helyezést, Barna Krisztina A sárkány
városa címû meséjével 3. helyezést ért el.(A pályamunkákat
következõ számunkban fogjuk közölni!)
Mindkettõjüknek szívbõl gratulálok, és kívánom, hogy a kis
csemetékbõl hatalmas, gyönyörû lombos fákká nõjjék ki magukat!
Kiss Józsefné igazgató

Verseny-sikerek
Az elmúlt idõben iskolánkban meghirdetett versenyeink,
pályázataink nemcsak a Rimócon tanuló gyerekek számára
kerültek meghirdetésre, hanem nyitottunk a környék hasonló
volumenû intézményei felé is. Ezáltal tágabb megmérettetési
lehetõséget biztosítottunk diákjainknak segítve reális
önértékelésük kialakítását. És természetesen iskolánk is eleget tesz
a lehetõségekhez mérten a más településrõl érkezõ felhívásoknak.
Nemcsak a megmérettetés, hanem a nyitottság, a befogadás és a
kapcsolatépítés szempontjából is fontosak ezek az események.
Eddig is folyamatosan hírt adtunk a részvételekrõl,
eredményeinkrõl. Ezúttal is örömmel tehetem közhírré 2 diákunk
újabb sikeres szereplését:
Az egyik a ludányhalászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
által meghirdetett „Kurucok viselete, fegyverzete” címû
rajzverseny, ahol Hadzsi Enikõ 7. osztályos tanulónk III.
helyezést ért el.
Az 5. osztályos Pásztor Roland a nógrádmegyeri Mikszáth
Kálmán Általános Iskola által XIII. alkalommal megrendezett
Mikszáth napi népdaléneklõ versenyén a legmagasabb dobogóra
állhatott fel, I. helyen végzett.
Gratulálunk mindkettõjüknek és további sikereket kívánunk!
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Elsõáldozás 2009. május 10.

ISKOLAI HÍREK
Novella és meseíró „csemeték”
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nagy cápafogakat, agyarakat. A séta vége felé betértünk egy hûvös
épületbe, ahol 3D-s filmet vetítettek nekünk. A gyerekek, s mi
felnõttek is nagyon élveztük. Nagyokat hátráltunk, amikor a
vicsorgó vadállatok ránk akartak ugrani. A „megpróbáltatások”
után utunk végére értünk. Kellemesen elfáradtunk, megéheztünk,
így természetesen a következõ program a tisztáson való pihenés és
lakmározás volt. Azután még a 4D-s vetítésre ültünk be. Csodálatos
élmény volt. Egyszerre 20-an mentünk be a terembe. Egy
autóüléshez hasonló székbe ültünk, még be is kellett kötni
magunkat. Elindultunk egy izgalmas, színes idõutazásra egy
különleges ûrhajó utasaként. A szék úgy mozgott velünk, ahogy az
ûrhajó siklott, emelkedett, süllyedt. Egy szûk csõhöz hasonló úton
érkeztünk meg a gyönyörû és félelmetes növény és állatvilágba.
Közben egy felhõkarcolókkal zsúfolt városban is jártunk, ahol
ûrhajónk az utolsó pillanatban kerülte ki a szembejövõ jármûveket
s az utunkba kerülõ épületeket. A nagyon gyors és vérszomjas
állatok itt is ránk akartak támadni. A maradandó élmény után nagy
sikongatások közepette ugyanolyan kalandos úton, mint ahogyan
mentünk érkeztünk vissza mai világunkba. Mondanom sem kell: a
gyerekeknek ez tetszett a legjobban.
Utána még kicsit játszottunk, s indultunk haza. Másnap
hallottuk a gyerekek szüleitõl, testvéreitõl, hogy milyen jól érezték
magukat.
Örültünk ennek a visszajelzésnek.
Jusztin Józsefné

Felsõ sor: Ulviczki Mariann, Szoldatics Dávid, Kelemen Gergõ, Urus Attila plébános, Nagy Dolóresz,
Szoldatics Ádám, Péter Gabriella, Tóth Fanni
Alsó sor: Juhász Gergõ, Ocsovai Ramóna, Jusztin Edina, Jusztin Milán, Virág Tifani, Percze Roberta, Beszkid Mátyás

Bérmálkozás 2009. május 24.

Az ipolytarnóci tanösvény bejáratánál

Kiss Józsefné igazgató

Alsós hírek
Kiváló lehetõséget kaptunk arra, hogy a hátrányos
helyzetû gyerekeket elvigyük (kétszer is) olyan helyekre,
ahová szüleikkel nemigen jutnak el.
Ezen alkalommal kiszakadnak megszokott környezetükbõl, s bõvülnek a világról alkotott képeik, ismereteik.

Kirándulás Ipolytarnócra
Május 15-én egy verõfényes tavaszi napon látogattuk meg az
Ipolytarnócon megõrzött õsleleteket.
Megérkezésünk után a tanösvényen sétáltunk végig egy
nagyon kedves és vicces túravezetõ bácsi kíséretével. Elmesélte,
hogy azon a területen, ahol mentünk, nagyon régen hatalmas tenger
volt. Ezt a gyerekek nagyon nehezen tudták elképzelni. Utunk
során láttuk a régen élt állatok nyomait, a megkövesedett fákat,

Rimóci bérmálkozók névsora: Barna Krisztina, Golopi Károly, Hadzsi Nikolett, Herczeg Zsanett, Kiss Anita, Percze Gábor,
Rigó Aliz, Rigó Dániel, Szabó Zsófia, Szép Szabina, Virág Kitti
Nagylóci bérmálkozók névsora: Csordás Eszter, Deák Viktória, Hajdú Henrietta, Szeles Édua
Hollókõi bérmálkozók névsora: Fancsik Mátyás, Fancsik Máté, Kelecsényi Karolina, Terék Bence
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A HAGYOMÁNYÕRZÕK HEVESI VENDÉGSZEREPLÉSE
2008.augusztus 29-30-31-én volt a VI. Nemzetközi Szõttes
Konferencia Rimócon, amelyen részt vettek az ország különbözõ
tájegységeibõl, a Vajdaságból és Erdélybõl. Megismerhették
„Palócország” természeti környezete mellett az itt található néprajzi
értékeket, építészeti és tárgyi örökségeket tekinthettek meg.
Ebbõl az alkalomból aug. 30-án a Hagyományõrzõ Együttes
bemutatta a rimóci lakodalmast a nagyszámú konferencia
résztvevõinek. (A Rimóci Újságban is olvashattak róla.)
Nagy sikere volt az „igazi” lakodalmasnak, és már akkor
meghívták az Együttest a Hevesen megrendezendõ
HAGYOMÁNYÕRZÕ NAPOKRA, melyet 2009. május 2-án
kívántak megrendezni.
Báder Miklósné, a Hagyományos Értékek Megõrzéséért
Kuratórium vezetõje volt a fõszervezõ, aki elismerõ szavakkal
értékelte a Hagyományõrzõk felejthetetlen mûsorát. Ez év elején
megbeszéltük a részleteket, hogy mit és milyen mûsort kérnek a
„nagy napra”.
A csoport felkészült és nagy izgalommal vártuk a május 2-át.
Végül délután 1 órakor 44-en indultunk el Hevesre. Két órás út
után, 3-kor meg is érkeztünk. Az autbuszról láttuk, hogy egy szép,
rendezett nagyvárosba jöttünk. Már csak a megjelölt helyszínt
kellett megtalálnunk. Megkérdeztünk egy kint lévõ városlakót, egy
fiatalembert, aki kedvesen mosolygott és rögtön felajánlotta, hogy
õ személygépkocsival megy elõttünk a rendezvény helyszínére
(kb.2 km). Szép gesztus volt tõle.
A vendéglátók már nagyon várták a rimóciakat, hisz mi voltunk a
rendezvény díszvendég szereplõi. Nem is volt sok idõnk öltözni,
már menni kellett a színpadra bemutatkozni, hogy megérkeztünk.
Egy népdalcsokrot rögtönöztünk a bandásokkal együtt. Azt hiszem
mondani sem kell, hogy a rimóci lakodalmast kérték „teljes
egészében” az ágyvivéstõl kezdve a befejezésig. Két részre
osztottuk, mert a délutánt ki kellett tölteni. Sok kelléket vittünk
(párnákat, örömkalácsot, cifratyúkot, bort, pálinkát, kalácsokat,
stb.) mert eredetiben szerettük volna bemutatni.

Este 7-kor lett vége az elõadásnak, ami igen jól sikerült. A
közönség kitartóan tapsolt, a hangulat emelkedett, együtt
énekeltünk, táncoltunk, ettük a finom rimóci túróslepényt, herõkét,
pampuskát, örömkalácsot. Csodálták az arrafelé nem szokásos
lakodalmat. Nagy sikert aratott a szép rimóci népviselet, hiszen
szinte minden korosztály viseletét bemutattuk nekik.
A mûsor után nagyon finom vacsorával vendégeltek meg minket.
Közben közösen énekeltük a délután mûsorban felcsendült dalokat.
Igazi jó kapcsolat alakult ki a rimóciak és a hevesiek között.
Beszéltünk a jövõrõl is, hogy „együtt kell dolgozni, gondolkodni
mindazon értékekért, amelyek palócföldi gyökerekbõl
táplálkoznak, amelyek az embereket képesek megérinteni” (Báder
Miklósnétól idéztem.)
Hevesen is sikerült az együttesnek népszerûsíteni Rimócot, mert
már az ott lévõ vendégektõl - akik látták mûsorunkat -, meghívást
kaptunk Somogy megyébe is.
Ezúton is köszönjük a hevesieknek a meghívást és a kedves
fogadtatást!
Kobela Andrásné együttesvezetõ

Idegenek szállták meg Rimócot

felsõsök minden szünetben kiszaladtak az udvarra és egyre
közelebb jöttek hozzánk. Volt alkalmunk az iskolába is belátogatni,
ahol az alsósoknál egy olvasás és egy fogalmazás órát néztünk meg.
Itt kölcsönös volt az érdeklõdés, mi is nagyon kíváncsiak voltunk
egy itteni iskolai órára és õk is érdeklõdtek felõlünk. Szünetben pár
szót váltottunk velük, de utána sajnos tovább kellett mennünk. Az
utolsó nap volt, akinek néhány tanuló levelet írt, hogy mennyire
fogunk hiányozni.
A felsõsöknél is láttunk néhány órát, többek közt fizikát és éneket
is. A mi matek tanárunk el volt ragadtatva a nyelvtan tanítási
módszerüktõl.
Persze eközben folyamatosan folytak a kutatások és egyre több
embert ismertünk meg már arcról, belejöttünk, hogy mindenkinek
köszönni illik és a falubeliek sem néztek már ránk úgy, mint az
ismeretlen városiakra. Egy egész napos túrán is voltunk, ahol
Hollókõre látogattunk el és innen mindenki kifáradva érkezett
vissza. Talán ezen a napon volt a legnyugodtabb a falu, mialatt itt
voltunk. Néhányan egy misére is bementünk, hogy azt is
összehasonlítsuk az otthonival, vagy aki még sosem volt,
megnézze, hogy milyen. Idõnként a boltokba is benéztünk, ha a
reggeli két karéj kenyér nem volt elég.
A sportéletben is részt vettünk, mert kihívták az iskolánkat egy
meccsre, ahol elõször 5-2-re nyertünk, de másnap visszakaptuk,
mert 3-1-re nyert Rimóc. A második mérkõzésen már sok helybéli
is eljött, így mindkét félnek nagy szurkolótábora volt.
Utolsó nap, mielõtt hazaindultunk volna viszonzásképpen a
fogadtatásért a leendõ focipálya termõföldjét lapátoltuk és
terítettük el, amiben egyetlen férfi tanárunk lelkesen részt vett.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármiben segített
nekünk és lehetõvé tette, hogy ezalatt az egy hét alatt
megismerkedjünk Rimóccal.
Faragó Johanna

-Sziasztok gyerekek! Honnan jöttetek? Hogy tetszik Rimóc? Mit
csináltok itt?- ezeket a kérdéseket hallottuk mindenfelõl, ha
kimentünk az utcára. Általában õszintén válaszolhattunk, hogy
nagyon szép ez a hely és mindenki nagyon kedves, és egy budapesti
gimnáziumból érkeztünk, hogy felkutassuk ezt a kis falut.
Szerintem mindenkinek feltûnt, hogy itt vagyunk, mert három
helyen laktunk és állandóan az utcán rohangáltunk (esetenként
csoportosan az út közepén). Szeretném bemutatni, hogy miért
jöttünk ide és mit csináltunk. Ez egy úgynevezett témahét volt,
aminek a címe: falukutatás. Olvastam egy szöveget, miszerint
elméletileg az a célja, hogy megismerkedjünk a falvakkal és az ott
élõk életével és a falu mûködését is tanulmányozzuk. Szerintem ezt
sikerült átvezetni a gyakorlatba is. Az iskolánkban van egy
úgynevezett együttéléstan tantárgy. Minden héten két órát
töltöttünk azzal, hogy megbeszéltük a különbözõ települések
mûködését és felépítését, emellett pedig készültünk erre a
témahétre, hogy itt már csak a faluval kelljen foglalkoznunk.
Mindenki választott egy témát és ezalatt az öt nap alatt
részletesen foglalkoztunk vele. Sokan már tudják is ezt, mivel
gyakran, aki szembejött velünk odarohantunk és rögtön mindenféle
kérdést tettünk fel neki. Persze tanáraink részletesen
elmagyarázták az elsõ nap, hogy hogyan kell odamenni
idõsebbekhez, fiatalabbakhoz, hivatali dolgozókhoz. Tartott
nekünk a polgármester is egy elõadást, amibõl a falu történetét
ismertük meg. Voltak, akik a jegyzõvel beszélgettek, mások a papot
keresték fel vagy az idõsebbeket kérdezgették a gyerekkori
élményeikrõl. Nagyon különleges volt számunkra, hogy itt
mindenki kedves, ha megszólítjuk, sõt sokan maguktól odajöttek
hozzánk. A fiúk a sportcsarnokban aludtak, az iskola mellett. A

JÚNIUS
Kisvonattal a Mátrában

Görbetükör

Május 22-én ismét buszra szálltunk. Kirándulásunk célja a
gyöngyösi Mátra Múzeum megtekintése s kisvonatozás volt.
Másfél órás buszozás után megérkeztünk Gyöngyösre. Találtunk
egy szép kis parkot a vonatállomás közelében. Addig, amíg a tanító
nénik megvették a vonatjegyeket, letelepedtünk, ettünk, ittunk,
néztük a városi forgatagot. Amikor elérkezett az indulás ideje,
felszálltunk a vonatra. Szerettünk volna nyitott kocsiban utazni, de
sok iskolás csoport volt, s az ügyesebbek felszálltak elõttünk. De a
zárt vagonból is csodálatos kilátás nyílt a nagyon jó levegõjû tájra.
Nagyon jó volt a kanyargós erdei utakon utazni.
20-25 perc elteltével megérkeztünk a mátrafüredi
végállomásra. Itt birtokunkba vettük a játszóteret, a focipályát, a
ligetet. Természetesen a fagyizót s a bazársort sem hagytuk ki.
Mindenki játszhatott, vásárolhatott, fagyizhatott kedvére.
A délutáni vonattal jöttünk vissza Gyöngyösre. Most már
ügyesebbek voltunk, és miénk lett a nyitott vagon. A visszaúton
nagyon sok kedves autóssal találkoztunk, akik integetõ
gyerekeinknek visszaintegettek. A gyerekek nagyon örültek ennek.
Gyöngyösre érve még a múzeumlátogatás volt hátra. A
gyerekek nagy része még soha nem volt múzeumban, ezért itthon
fel kellett készíteni õket arra, hogy hogyan kell viselkedni s a
kiállítási tárgyakat nézni. Mégis elég hamar végeztünk, mert a
szöveget nem volt türelmük elolvasni, s csak õket érdeklõ tárgyak
elõtt idõztek egy kicsit. Legjobban a régi bútorok, a kitömött
állatok s a kristályok, kövek tetszettek nekik. Reméljük,
legközelebb nagyobb figyelemmel látogatják a múzeumot. A
program végeztével indultunk haza.
Úgy láttuk, hogy minden gyereknek szép emléke marad ez a
kirándulás is.
Jusztin Józsefné

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes Hevesen
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Szent István Általános Iskola Óvoda és Könyvtár - Rimóc
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. - alapján pályázatot hirdet
Szent István Általános Iskola Óvoda és Könyvtár Rimóc
matematika - fizika szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 1 év ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3177 Rimóc, Szécsényi út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: Matematika - fizika tantárgyak tanítása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Fõiskola, matematika - fizika,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: - Fõiskola, kémia szak,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget
igazoló dokumentumok hiteles másolata; kézzel írt szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 17. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Józsefné nyújt,
a 06/32-598-035-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szent
István Általános Iskola Óvoda és Könyvtár - Rimóc címére történõ
megküldésével (3177 Rimóc, Szécsényi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 231/2009, valamint a
munkakör megnevezését: matematika - fizika szakos tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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Az alábbi könnyfakasztó szöveg a napokba került a
postaládámba. A címe ,,Hogyan változol a gyerekek születése után’’!
Ki ne ismerne benne itt-ott magára. Vagy minden sorában… Aki meg
még elõtte áll, csakhogy tudja mire is számíthat!
A mama ruhái
1. gyerek: Azonnal kismamaruhákat kezdesz hordani, amint
megállapítják a terhességet.
2. gyerek: Ameddig csak lehet, a rendes ruháidat hordod.
3. gyerek: A kismamaruháid a rendes ruháid.
Felkészülés a szülésre
1. gyerek: Vallásos áhítattal gyakorlod a légzéstechnikát.
2. gyerek: Nem gyakorolsz, mert emlékszel, hogy múltkor sem
segített.
3. gyerek: A 8. hónapban elõjegyzed magad epidurálra.
Babakelengye
1. gyerek: Elõre kimosod, színek szerint rendezed, és precízen
összehajtogatod a babaruhákat.
2. gyerek: Ellenõrzöd, hogy még tiszták-e, és csak a legsötétebb
foltokat tartalmazóktól válsz meg.
3. gyerek: Már mért ne viselhetnének a fiúk is rózsaszínût?
Aggódás
1. gyerek: Az elsõ nyugtalan nyösszenésnél vagy fintornál felkapod.
2. gyerek: Akkor veszed föl, ha üvöltése felzavarná az
elsõszülöttet.
3. gyerek: Megtanítod a hároméves elsõszülöttet, hogyan kell
újraindítani a mechanikus hintát.
Cumi
1. gyerek: Ha a cumi leesik a földre, elteszed, amíg otthon
elmoshatod és kifõzheted.
2. gyerek: Ha a cumi leesik a földre, a cumisüvegbõl vett
folyadékkal leöblíted.
3. gyerek: Megtörlöd a pólódban és visszadugod a szájába.
Pelenkázás
1. gyerek: Óránként bugyrot cserélsz, akár kell, akár nem.
2. gyerek: 5-6 óránként pucolod a dedet, ahogy szükség van rá.
3. gyerek: Igyekszel még az elõtt kicserélni a bugyrot, hogy a
többiek a szag miatt panaszkodni kezdenének, vagy a térdét
kezdené verdesni.
Babaprogramok
1. gyerek: Eljártok babatornára, babaúszásra, babazenére és
babameseklubba.
2. gyerek: Eljártok babatornára.
3. gyerek: Eljártok a közértbe és a ruhatisztítóba.
Kimozdulás
1. gyerek: Elsõ alkalommal óránként rácsörögsz a bébiszitterre.
2. gyerek: Mielõtt elmennél otthonról, még meghagyod a
számodat, ahol elérhetnek.
3. gyerek: Meghagyod a bébiszitternek, hogy csak akkor hívjon,
ha vér folyik.
Otthonlét
1. gyerek: Hosszú órákat töltesz el naponta csupán a gyermekben
való gyönyörködéssel.
2. gyerek: Naponta többször rájuk nézel, nehogy az idõsebbik
összenyomja, böködje vagy megüsse a kicsit.
3. gyerek: Minden nap igyekszel némi idõt eltölteni a gyerekek
látókörén kívül.
Lenyelt pénzérmék
1. gyerek: Rohantok az ügyeletre és vered az asztalt röntgenért.
2. gyerek: Gondosan figyeled a pelus tartamát, hogy távozott-e.
3. gyerek: Levonod a zsebpénzébõl.
Kaluzsa Mónika
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,,Gyöngyösbokréta’’ Hagyományõrzõ Egyesület Rimóc
1969-et írtunk: Az egykori termelõszövetkezetben dolgozó
asszonybrigád nagyon szeretett énekelgetni, ezért egy napon úgy
döntöttek, - a Margit néni segítségével - hogy asszonykórust alakítanak.
Énektudásukat megörökítik, annak értékét tovább adják a jövõ
nemzedéknek.
Ezt sikerült a csoportnak megvalósítania, hiszen 2009. május 2-án
került sor a csoport 40. jubileumi évfordulójának megünneplésére.
A mûsor keretében felléptek:
„Gyöngyösbokréta” Hagyományõrzõ Egyesület
Nógrád Táncegyüttes
Iglice Táncegyüttes
Kis Iglice
Hollókõi asszonykórus
Nagylóci asszonykórus
Dûvõ Népzenei Együttes
Szólót táncoltak:
Holecz Istvánné - Õze János
Szabó Szilárd - Német Ildikó
Oláh József - Csercsis Ivett
Bocsó Péter - Heizer Mária
Szabó János - Szabó Erika
Ének:
Holecz Istvánné
Varga Ivett
Pásztor Ferencné
Laczkó Andrásné
Uram Istvánné
A jó hangulatban telt ünnepi mûsor után vacsorával várták a
vendégeket és éjfélig tartó táncház zárta az ünnepet.
Holecz Istvánné számára az ünnep kettõs volt, hiszen a csoport tagjai
és kedves ismerõsei a közelgõ születésnapja alkalmából is köszöntötték
sok-sok virággal, ajándékokkal.
A 40 év kitartó munkájának gyümölcsét szakmai elismerések
igazolják. A „Gyöngyösbokréta” Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak
szorgalmát, kitartó munkáját a „Kiváló” minõsítések tükrözik.
Példamutató gondossággal, hitelesen megõrzött viselet kultúrájával
szolgálják a magyarság egyedülálló népi kultúráját.
Elmondhatjuk, hogy a Holeczné segítségével sikerült megvalósítani az
egykor kitûzött célokat, mert az egyesület rendelkezik sok-sok nívódíjjal,
háromszor ,,Kiválóan’’ minõsült országosan. Szólóénekesei
Aranypáva Nagydíjasok, Bocsó Péter Fülöp Ferenc díjas táncos, Holecz
Istvánné a Népmûvészet Mestere.
A magas színvonalú sikeres rendezvényt a Nógrád és a Palóc
Táncegyüttes segítségével tudtuk megvalósítani, köszönjük a
közremûködést, melyre a jövõben is számítunk.
Köszönetünket fejezzük ki a Oktatási és Kultúrális Minisztériumból
érkezett F. Tóth Máriának, a Vass Lajos Szövetség és a Kórusok
Országos Tanácsa munkatársának Dr. Gerzanics Magdolnának, Szabó
Szilárd és Német Ildikó táncmûvészeknek, és minden fellépõnek, akik
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Szintén köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal,
segítõ szándékukkal, látogatásukkal, egyszóval: bármilyen segítséggel
hozzájárultak ünnepi mûsorunk megrendezéséhez.
Reméljük, hogy a csoport az elkövetkezendõ években évtizedekben
továbbra is eredményesen, sikeresen mûködik. Bízunk abban, hogy a
csoport a jövõ nemzedék számára továbbra is tud értéket közvetíteni!
„Gyöngyösbokréta” Hagyományõrzõ Egyesület
Ezúton köszönjük a rimóci hajdani Gyöngyösbokréta, Pávakör,
Hagyományõrzõ Csoport tagjainak, a jelenlegi két hagyományõrzõ
csoportnak, vezetõiknek és mindenkinek, aki az elmúlt évtizedek
alatt bármelyik csoportnak, bármelyik idõszakban is tagja volt, hogy
ápolta a rimóci hagyományokat és a rimóci dalokat, népviseletet,
táncokat másokkal is megismertette.
Hála Istennek oly sokan voltak, voltunk, hogy név szerint
megemlíteni talán újságunk egy lapszáma is kevés lenne.
Még egyszer köszönjük!
A Rimóci Újság szerkesztõsége
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A rimóci delegáció Dlutówban
Kedves hangú baráti meghívásnak tettünk eleget, amikor május 8-án
reggel 7 órakor 25 fõvel útnak indultunk a lengyelországi Dlutówba
településünk testvéréhez. Hosszú (kb. 600 km-es) út után este hat óra
körül foglaltuk el szállásunkat egy közeli falusi panzióban.
Este hét órakor a dlutówi polgármesteri hivatal elõtt fogadták
ünnepélyesen a rimóci küldöttséget. Zeneszó és forró üdvözlet várt
minket. A vendéglátók soraiba hamar felismertük a már Rimócon járt
lengyel barátainkat.
Rövid lovaskocsikázás után egy erdei vendéglátó helyen közösen
vacsoráztunk.
Másnap, szombaton délelõtt megnéztük a község nevezetességeit
köztük a templomot, a temetõt, az iskolát, ahol tiszteletbeli diákká
avattak minket. A finom ebédet egy szeretetszolgálatnál fogyasztottuk
el. Majd az ott dolgozók bemutatták intézményüket és megismertettek
minket a szolgálatukkal. Ebéd után egy másik szociális intézményt is
meglátogattunk. Mondanom sem kell, hogy itt is nagy-nagy szeretettel
fogadták a magyarokat. Kedves, rövid mûsort és ajándékot is kaptunk.
Közös fényképezkedés után a dlutówi sportpályára mentünk, ahol már
javában zajlottak a kulturális események.
Este 6 óra tájban lépett színpadra az 5 pár magyar táncos a
Rezesbanda kíséretében és Vincze Barna a ,,kocsmáros'' szerepében. A
vacsora ismét közös volt lengyel barátainkkal, zenével, tánccal.
Vasárnap reggel 9 órakor szentmise vette kezdetét, amelyet az ottani
püspök mutatott be. A küldöttségünk, a magyar és a rimóci zászlókkal,
népviseletbe öltözött fiatalokkal vett részt a szentmisén. A mise után
fogadott minket a Püspök úr is. A vasárnap délutánt ismét a sportpályán
töltöttük a tûzoltó ünnepség keretében. Lengyel testvéreinknek jó fajta
magyar vörös borral is kedveskedtünk.

A dlutów-i polgármesteri hivatal bejáratánál

A dlutów-i falunapon a rimóci fiatalok mûsora

Hétfõn meglátogattuk a BELHATOWI szénbányát, ahol 8 km hosszú
és 2,5 km széles külszini szénfejtés folyik. Ebéd után pedig a szintén
BELHATOWI hõerõmûvet tekinthettük meg. Délután még a közeli
KLESZCZÓW településen is jártunk, amely a központja
Lengyelország leggazdagabb kistérségének. (Sok adót fizet a bánya!)
A KAMIENSK hegyi szánkózás az esõ és hûvös idõ miatt elmaradt.
A hétfõ esti bõséges vacsorát a helyi tûzoltó egyesület képviselõivel
együtt fogyasztottuk el. Itt sem maradhatott el a zene és az énekszó.
Kedden reggel LÓDZ-ban (a megyeszékhely, Lengyelország
második legnagyobb városa) fogadott minket a lengyel-magyar
Konzul. Baráti beszélgetést követõen két helyi múzeumot is
megnézhettünk idegenvezetõ kíséretében. Délután alkalmunk nyílt
meglátogatni egy bevásárló központot is, ahol ki-ki vásárolhatott is az
itthoniaknak.
A kedd esti búcsúvacsora szintén az erdei vendéglátó helyen volt és
igen hosszúra nyúlt. Már éjfél elmúlt amikor nyugovóra tértünk.
Szerdán a kora reggeli és a hivatalos búcsúzkodás után Krakkó felé
indultunk, ahol két órára megállva rövid sétát tehettünk a város
központjába, amely tele van szebbnél-szebb épületekkel,
templomokkal, mûemlékekkel.
Végül hosszú hazafelé tartó út után Ipolytarnócnál léptük át a magyar
határt este tíz óra körül. Sokunk szájából elhangzott, a hála Istennek!
Úgy gondolom, ez a kis küldöttség méltó módon képviselte
településünket Lengyelországban Dlutówban.
Beszkid János
(A Rimóci TV-ben fényképes összeállítást is láthatnak a
látogatásról.)

A lódz-i megyés püspökkel

Kenyérrel és sóval fogadják a lengyelek a rimóci vendégeket

