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XV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM  FÜGGETLEN FALUSI LAP   Szent András hava  2009. NOVEMBER

November   1. (vasárnap)

November   2. (hétfõ)

November   5. és 12. (csütörtök)
30November   7. (szombat)13
30November 14. (szombat)13
00November 21. (szombat)13

November 23-24.

November 27. (péntek)
00November 28. (szombat)17

MINDENSZENTEK

HALOTTAK NAPJA

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés

Mátranovák-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés

Romhány-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

LOMTALANÍTÁS

Jubiláló véradók ünnepsége Szécsényben

Adventi koszorú készítés

a Plébánia Közösségi termében

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja:  Rimóc község képviselõ-testülete

3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010
                  Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
                 Kaluzsa Mónika, 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!

,,Köd, varjak, vad esõk, - põrén állít be November, fázós éji egén jajgat a vadliba-ék.
Lelkek vinnyognak tüskés-csatakos temetõkben; zseblámpát lóbál, indul a népnevelõ.’’

Csanádi Imre: Kalendárium - Szent András hava

Az alábbi verssel is emlékezzünk 
halottainkra és gyújtsunk
egy szál gyertyát sírjaikra!

Wass Albert: Temetõben

Éj van. Sötét fenyõ-lombok között
Egy bágyadt mécses fénye átszitál.
Száraz koszorú halkan felzörög:
Hozzá-ért a szél, vagy a halál.

Árnyak suhannak, lomhán, nesztelen,
Bagolykiáltások huhogva kelnek,
Sápadtán fénylik a hold az egen,
Küklopsz szeme a temetõre mered.

Halott testvérem, itt a hant alatt,
Ki alszol már ki tudja mennyi éve,
Ó mondd, míg fent a sors-szekér halad,
Ott száll babér a mártírok fejére?

Ó mondd, küzdelem-e az élet?
S a célt, a célt láttad-e már?
Vagy minden porrá, semmivé lett,
S végsemmisülés a halál?

Mondd, mért ködös az élet útja?
Mért csábít, ami messzeség?
Vagy az élet homályba futna,
S csak ámítás ott fent, az ég?

Ó mondd, ott lent mindennek vége?
A halál õsi vér-adó?
Vagy csak fáradtság pihenése,
S csak annyi, mint az este szó?

Csend van. A sír nem válaszol. Süket.
S a holt alussza csendes álmait.
A bús fenyõ sötéten megremeg,

Egyik bagoly másiknak válaszol.
Lomha árnyak suhannak nesztelen.
Egy orgona szól messze, valahol…
Talán esküvõ… talán rekviem…

Marjorie Pizer: A szerelem létezése
Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni,
hogy az életed ajándék volt,
s egyre erõsödõ szeretet maradt utána.
A halál miatti elkeseredés
elpusztította magát a szeretetem tárgyát,
ám a halál ténye nem pusztíthatja el 
mindazt, amit tõled kaptam.
Kezdek rádöbbenni,
hogy az életedre kell gondolnom,
nem pedig a halálodra, és arra,
hogy elmentél közülünk.

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság állása
1. Romhány 11 9 1 1 49-14 28
2. Pásztó 11 8 3 0 51- 5 27
3. Nagybátony 11 8 2 1 37-10 26
4. SBTC 11 8 1 2 44-16 25
5. Szécsény 11 7 2 2 35-12 23
6. Szurdokpüspöki 11 7 1 3 58-20 22
7. Bercel 11 7 1 3 45-19 22
8. Karancslapujtõ 11 5 2 4 37-24 17
9. Palotás 11 4 1 6 30-29 13
10. Szügy 11 4 1 6 26-41 13
11. Berkenye 11 3 1 7 27-54 10
12. Rimóc 11 2 1 8 22-37 7
13. Karancsberény 11 2 1 8 21-59 7
14. Héhalom 11 1 2 8 15-41 5
15. Tar 11 1 010 17-71 3
16. Mátranovák 11 0 010 11-73 3

1. Szécsény 6 6 0 0 23- 2 18
2. Romhány 7 5 1 1 32- 7 16
3. Szügy 7 4 0 3 19-14 12
4. Bercel 6 3 1 2 29-13 10

5. Rimóc 6 3 0 3 20-17 9
6. Héhalom 7 2 0 5 15-24 6
7. Berkenye 5 1 0 4 10-25 3
8. Palotás 6 0 0 6 1-47 0

A serdülõ labdarúgó bajnokság állása

Karancslapujtõ: Bubják - Ravasz, Szabó, Cseh, Fodor Zs. - Oláh, Lavaj, Balla, Fodor 
M.  Tóth, Bozó (Új)   Edzõ: Tóth Ferenc  Sárga: Vincze ill., Fodor Zs., Oláh
Jók: Kelecsényi, Oláh T., Kuris, Mócsány, Hodúr, Bangó N., Laczkó ill., Bubják, 
Szabó, Cseh, Ravasz
Jó iramú, küzdelmes és sportszerû mérkõzésen nem bírtak egymással a csapatok. Szinte 
minden volt a pályán, csak a gól hiányzott és így meg kellett elégedniük az 1-1 ponttal.
Komár Gábor: Két jól játszó csapat mérkõzésén igazságos döntetlen született. 
Gratulálok mindkét csapatnak.
Tóth Ferenc: Két remek kapus teljesítménye döntötte el a mérkõzés sorsát. Egyik 
csapat támadói sem tudtak az eszükön túljárni. Gratulálok mindkettõjüknek!  Ifi: 0-0

Nem tudom, hogyan fogjak 
hozzá, mert nem tömjénezni 
akarom magunkat,  csak 
nagyon jól esett a meghívás 
október 17-ére a "Rendõr-
palotába" tartandó ünnep-
ségre, ahol már országos 
szinten is elismerték tevé-
kenységünket és igen szín-
vonalas ünnepség keretén 
belül kitüntettek bennünket. 
Átvehettük az ,,Év Polgárõr Egyesülete’’ kitüntetést. 

A 2009-es ,,Év Polgárõr Egyesülete’’ a Rimóc Polgárõr Egyesület. Ezen úton szeretnék 
gratulálni minden aktív tagnak és támogatónknak, aki hozzájárult e cím elnyeréséhez. 
Országos szinten 80 kitüntetést adtak át, leginkább magánszemélyeknek úgy, hogy 
méltón lehetünk büszkék az elismerésre.

Utóiratként talán még annyit a november 1-i forgalom elterelés a káosz elkerülése végett 
szükséges, megértésüket köszönjük a polgárõrség nevében. (folytatás a 3. oldalon.)

Vincze Attila

Nógrád megyei küldöttség

Péter Zsolt a kitüntetés átvételekor

Megyei serdülõ bajnokság

7 mérkõzésbõl 6-ot idegenben játszik serdülõ csapatunk
4. forduló: Szügy - Rimóc 2-3 (1-2)

Rimóc: Oláh K. - Percze R., Mócsány R., Csizmadia B., Molnár D.  Pásztor B. (Oláh D.), 
Oláh Á., Kormány R., Szép M. (Percze K.)  Laczkó L., Király Á
Gól: Kormány R, Laczkó L. (2)
Ezen a mérkõzésen a csapat minden tagja kitett magáért és mindent megtéve fontos 
gyõzelmet szerzett. Csak gratulálni lehet nekik.

5. forduló: Romhány - Rimóc 4-2 (2-0)
Rimóc: Oláh K. - Percze R., Mócsány R., Csizmadia B. (Oláh D) , Molnár D.  Pásztor B. 
(Oláh D.), Oláh Á., Laczkó L. (Percze K.), Király Á., Oláh N., Szép M. (Kormány R.)
Gól: Oláh N. (2)       Sárga: Percze R.
Jól és szépen játszottunk, de az ellenfél egyéni hibáinkat kihasználta és gólokkal 
büntetett.

6. forduló: Rimóc - Berkenye 8-2 (4-1)
Rimóc: Kormány R. - Percze R., Mócsány R., Csizmadia B., Molnár D.  Oláh Á., Laczkó L., 
Pásztor B., Oláh D.  Szép M., Percze K.
Gól: Percze R. (2), Pásztor B. (2), Laczkó L. (3), Oláh Á.
Az elsõ hazai mérkõzésünkön magabiztos játékkal fektettük két vállra ellenfelünket.

11. forduló: Szügy - Rimóc 1-4 (1-0)
Szügy, 100 nézõ, vezette: Dobos A. (Gordos, Godó)
Szügy: Szatmári - Rácz, Fábián, Fábri, Gáspár (Birkás) Kavas, Szabó, Koleszár, 
Szemeréti,  - Urbán (Varga), Vereczki                                    Edzõ: Benedek József
Rimóc: Oláh T.  Rádi, Kuris, Mócsány, Hodúr  Lovász, Kelecsényi, Árva, Bangó N. 
(Bangó R.) - Cserni (Vincze), Márton                           Játékos-edzõ: Komár Gábor 
Gól: Vereczki, ill., Oláh, Árva, Márton, Vincze Sárga: Koleszár
Jók: Szatmári, Rácz, ill. Oláh, Kuris, Vincze, Lovász
Egy színvonalas mérkõzésen a vendégcsapat több helyzetet kialakítva 
megérdemelten szerezte meg a három pontot.
Komár Gábor: Enerváltan játszott csapatom, amely több helyzetet kialakítva 
megérdemelten nyert a lelkes, de a végére elfáradt hazai csapat ellen. A jövõben is 
szeretnénk ezen a kitûnõ pályán futballozni ezért bízunk benne, hogy a hazai csapat 
sérültjei mielõbb felépülnek. Jobbulást kívánunk nekik!                                   Ifi: 2-2

A felnõtt labdarúgó bajnokság állása
1. Szécsény 11 9 1 1 25-11 28
2. Romhány 11 7 1 3 19-14 22
3. Karancslapujtõ 11 6 3 2 34-12 21
4. Rimóc 11 6 3 2 19- 8 21
5. Mátranovák 11 6 1 4 20-23 19
6. SBTC 11 5 3 3 31-15 18
7. Berkenye 11 5 2 4 23-15 17
8. Tar 11 5 2 4 20-21 17
9. Palotás 11 5 1 5 25-26 16
10. Pásztó 11 4 3 4 24-21 15
11. Nagybátony 11 3 4 4 26-25 13
12. Szurdokpüspöki11 3 4 4 14-21 13
13. Karancsberény 11 2 4 5 15-18 10
14. Héhalom 11 2 4 5 20-23 10
15. Bercel 11 1 010 10-36 3
16. Szügy 11 1 010 14-50 3

Megyei I. osztály

Idegenben még veretlen felnõtt csapatunk!
7. forduló: Rimóc - Pásztó 3-0 (0-0)

Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Boda Viktor, Dobsonfi László)
Rimóc: Oláh T. - Kuris, Puruszki, Kelecsényi, Mócsány - Laczkó, Árva, Lovász, 
Bangó N. (Hodur)  Márton, Vincze (Cserni)                  Játékos-edzõ: Komár Gábor
Pásztó: Brunda - Pisák, Fenyvesi V., Kovács, Tari - Kobka, Dancsok, Fenyvesi P., 
Kapás (Maksó M.)  Maksó B. (Szeles), Alapi
Edzõ: Veres László    Gól: Bangó N., Árva, Cserni
Sárga: Mócsány, Oláh T., ill. Kapás, Kobka, Dancsok, Pisák, Fenyvesi V.
Jók: Bangó N., Mócsány, Árva, Oláh T., Laczkó, Márton, Kelecsényi, ill. Kovács, 
Dancsok
Kiegyenlített elsõ félidei játék után a hazaiak nem adtak esélyt a vendégek számára 
és teljesen megérdemelten szerezték meg a három pontot.
Komár Gábor: Színvonalas mérkõzésen, fontos gyõzelmet arattunk egy olyan 
meccsen, ahol jól futballoztunk és egy jó ellenfelet gyõztünk le. Külön öröm 
számomra, hogy középpályásaink is megérezhették a gólöröm ízét.
Veres László: A második félidei játékunk alapján nem érdemeltünk pontot.     Ifi: 0-4

8. forduló: Rimóc - Szécsény 1-3 (0-1)
Rimóc, 150 nézõ, vezette: Fekete László (Dobos Attila, Hornyák Krisztián)
Rimóc: Oláh T. - Puruczki (Hodur), Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Laczkó (Bangó A.), 
Árva, Lovász, Bangó N. - Márton (Cserni), Vincze
Szécsény: Ficsúr - Németh, Pingiczer, Chikán P., Végh F. - Varga (Hodúr), Babcsán 
(Juhász), László, Birincsik - Végh M., Chikán T. (Galcsik)      Gól: Vincze, ill. Varga, 
László, Chikán T.   Sárga: Kuris, Mócsány    Jók: Árva, Puruczki, ill. az egész csapat
Közepes színvonalú sportszerû mérkõzést hozott a szomszéd várak rangadója. A 
kapuk elõtt kevés lehetõség adódott,a vendégek a hazaiak védelmi hibáit 
kihasználva magabiztos gyõzelmet arattak.
Komár Gábor: Egy jó csapat ellen akkor is kevesebb az esélyünk, ha motiváltan, 
agresszívan játszunk, nem még akkor, amikor nincs meg bennünk a kellõ tûz egy 
ilyen kaliberû csapat legyõzéséhez. Gratulálok az ellenfél megérdemelt 
gyõzelméhez.
Mátyus Sándor: Kezdettõl fogva az történt a pályán, amit elterveztünk, végig 
kézben tartottuk a mérkõzést és megérdemelten gyûjtöttük be a három pontot. 
Gratulálok mindkét csapatnak a sportszerû mérkõzéshez.                             Ifi: 0-5

9. forduló: Tar - Rimóc 1-2 (0-0)
Tar, 200 nézõ, vezette: Kovács T., (Urbán, Homoki)
Tar: Halasi - Verebélyi, Maksó V., Kiss D., Batta (Szeberényi) - Sándor T. (Szerencsi), 
Nagy Z. (Munkácsi), Gömbicz  Halász Gy.. Nagy I., Nagy Zs.        Edzõ: Vallus Ferenc
Rimóc: Oláh T. - Kuris (Csernák), Mócsány, Virág, Hodúr - Kelecsényi G., Árva, 
Lovász, Bangó N. - Vincze (Bangó A.), Bangó R. (Márton)
Játékos-edzõ: Komár Gábor  Gól: Szerencsi, ill. Márton (2)
Sárga: Nagy I., ill. Lovász, Bangó R.
Jók: Sándor T., Nagy Zs., ill. Oláh T., Lovász, Márton
A régi nagy visszatérõ Halasival felálló hazai csapat a második félidõ derekáig 
uralta a mezõnyt, több „kapufás” gólhelyzetet is kidolgozott, de érvényes találatot 
nem tudott elérni. A találkozó 75. percében Márton (félidõben állt be) 18 méterrõl 
elvégzett szabadrúgása után elõnyt szerzett a vendégeknek, majd három perccel 
késõbb egy szögletet követõen ismét õ volt eredményes. Ezt követõen a 
vendégcsapat kitámadott, átvette a mérkõzés irányítását, de lefújás elõtt mégis a 
hazaiak értek el gólt, a szintén csereként beállt Szerencsi révén.
Vallus Ferenc: Hazai mérkõzéseken sorozatban nem kapjuk meg az egyenlõ 
feltételeket. Döntetlennél egy szabályos góltól fosztottak meg bennünket.
Komár Gábor: Küzdelmes, de gyenge színvonalú mérkõzésen, kínlódva, rossz 
játékkal Márton Dávid gólérzékenységével sikerült gyõznünk a mezõnyben jobban 
passzolgató hazai csapattal szemben.                                                           Ifi: 5-2

10. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 0-0 (0-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Varga Gábor (Baranyi Gábor, Lukács Linda)
Rimóc: Oláh T. - Kelecsényi, Kuris, Mócsány, Hodúr - Laczkó, Lovász, Árva, Bangó 
N.  Cserni, Vincze (Bangó R.)                                    Játékos-edzõ: Komár Gábor
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gondolatok:
önmagunkat az emlékek mécseseinél melengetjük. Kívül nincs 
látnivaló, hát befelé nézünk. Számot vetünk: mit arattunk, s mi 
hibádzik: nyereségek, veszteségek: életutunk kikerülhetetlen 
állomásai. Események. És fõképp emberek. Hivalkodók. Ahogy az 
életünk, úgy a leltárunk is csak velük lehet teljes. A velünk élõkkel, és Látjátok feleim…
az eltávozottakkal egyaránt. Hajdani közös élményeinkbõl lesznek a 

Múlandóság, Õsz a neved! Sápadó fények, hullongó minket gyarapító emlékek. S amikor a kegyelet napján a fejfa mellett, 
búcsúlevelek. Nincs már hónap, amely pontosabban lehajtott fõvel csöndben megállunk, múltunk és jövõnk dombján 
érzékeltetné az elmúlás hangulatát, mint a november. A ködös, gyújtunk gyertyát. Mert már a hiányzókért lobog a láng, igazán 
az esõs, a lomtalan, a hideg, nedves szelekkel vacogtató. Halottak napján kerül mérlegre a mi való világunk. A sommás felirat 
Amikor a kopár táj ürességét, a szemet szúró, szívfájdító hiányt útravaló minden léleknek:
nem fedi el a csillogó, fehér hópihetakaró. Amikor a természet, s ,,Az voltam, aki most vagy, s az vagyok, aki te leszel. Por és hamu.’’ 
a jól végzett munka megannyi kincsével hivalkodó, színekben                                                                  (felirat egy temetõ kapuján.)
tobzódó október pazar pompája után még kiáltóbb a nincs. Vad      Emlékezzünk!
tivornyára puszta némaság. Lassul a mozdulat, s egyre De ne csak drágábbnál drágább mécsesekkel, hanem teljes szívbõl.
komorabb a sötét, egyre metszõbb a hideg. Gémberedett Lõrik Sándor

Gólyahír: Csemer Fruzsina Diána - 2009.09.16.

Szülõk: Csemer Zsolt és Zsákai Elvira

A hónap története:
Egyszer egy jól keresõ apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 

hét éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen 
szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a 
dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés 
családban él.
Egy egyszerû falusi család házában szálltak meg, ahol egy 
napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén 
tartottak, az apa megkérdezte fiát.
-Nos, mit gondolsz errõl az útról?
-Nagyon jó volt, Apa!
-Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben 
élnek?
-Igen.
-És mit láttál meg mindebbõl?
-Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk 
egy medencénk van otthon, õk meg egy tó partján laknak. A mi 
kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig, 
csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké 
addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van 
idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként 
élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak 
titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú 
hozzátette:
-Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok 

is lehetnénk.

Az önkormányzat elsõ félévének gazdálkodásáról szóló beszámoló számokban

Intézményi mûködési bevételek

Helyi adók 

Pótlék, birság

Átengedett egyéb központi adók

Egyéb sajátos bevétel

Sajátos felhalmozási és tõkejellegû bevétel

Önkormányzat költségvetési támogatása

Mûködésre átvett pénzeszközök

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

Kamatmentes kölcsön törlesztés

Pénzmaradvány nyitó bevételi számla

Elõzõ évi kv. átfutó bevételek visszafizetése

Hitelfelvétel mûködésre

Hitelfelvétel (fejlesztési hitel)

Elõzõ évi pénzmaradvány

Bevételek összesen:

2009. évi költségvetési bevételek Elõirányzat 
módosított

Féléves 
teljesítés

2009. évi költségvetési kiadások Elõirányzat 
módosított

I. féléves 
teljesítés

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelõ járulékok

Készletbeszerzések 

Kommunikációs szolgáltatások

Szolgáltatások

ÁFA (vásárolt termékek szolgáltatása)

Különféle dologi kiadások

Elõzõ évi maradvány visszafizetése

Egyéb folyó kiadások

Szociális ellátások

Ellátottak pénzbeni juttatása

Beruházások

Felújítások

Mûködésre átadott pénzeszközök

Felhalmozási célú pénzeszközök kiadása

Kölcsön nyújtás felhalmozásra (lakosság)

Függõ kiadások

Költségvetési felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Kiadások összesen:

11202

6150

300

73272

1311

2400

154011

26000

65260

300

0

0

17370

15100

16000

388676

6756

4045

199

39185

649

604

88020

16552

584

101

19403

-11252

0

13152

16110

194108

112890

36600

25925

2212

20725

10500

7886

0

3000

24000

190

35520

56510

45500

2100

200

0

0

4868

388676

48985

15018

13367

1129

13399

5690

5070

2904

1563

14600

182

15090

4088

24500

0

0

88

16110

2434

184217

Beszkid János elõterjesztésében Ülésterembõl
tárgyalta a testület a Nagykert út és a Az elmúlt idõszakban többször is 
Szécsényi út sarkán lévõ telek meg-ülésezett  a  képviselõ-testület .  A 
vásárlásának kérdését. A képviselõk szeptember 25-i ülésen jóváhagyták a 
jóváhagyták az elõterjesztést, így a a képviselõk a beadni tervezett pályázatok 

2 szerzõdéskötés elõkészületei 500 Ft/mköltségvetését és a szükséges önerõt. 
árat figyelembe véve  megkezdõdhettek.A HU-SK CBC, azaz a Magyar-Szlovák 

Az október 16-i ülésen a kerti Határon Átnyúló Együttmûködés címmel 
hulladékok égetését szabályozó rendelet kiírt programra a terveknek megfelelõen 
volt  az elsõ napirendi  pont .  A két pályázatot is benyújtottunk. A 
szerdánként füstbe borított falu képe ,,napház” kialakítására benyújtott 
késztette a testületet a rendelet pályázatban partnerünk a gyöngyösi 
felülvizsgálatára. Megállapítást nyert, Károly Róbert Fõiskola, a határon túlról 
hogy sokan betartják a rendelkezést, pedig a Nyitrai Egyetem és Málnapatak  
azonban többen a zöld növényzetet is (Malinec) község önkormányzata. A 
tûzre dobják. Ez okozza a szükségesnél pályázat összköltsége 929.850 EUR. A 
nagyobb füstöt a településen. A saját erõ 10.970 EUR. 
képviselõk a komposztálás nép-A Hollókõért Közalapítvánnyal és a 
szerûsítését célzó kampány indítását kalondai Pro Kalondiensis Polgári 
szorgalmazták. Ennek kidolgozása a Társulással benyújtott pályázat össz-
következõ hetek feladata lesz.költsége 410.255 EUR. A saját erõ 6.464 

Jóváhagyták a képviselõk a „Jó EUR.
tanulók” névsorát az általuk beadott A Petõfi út és a Szécsényi úti járda 
pályázatok alapján.felújítására beadott pályázatban tervezett 

Harmadik napirendként tárgyalták munkák jóváhagyott bekerülési költsége 
meg a képviselõk Kiss János javaslatát, 23.788.754 Ft, melybõl az önkormány-
melyben Vincze Nikolettet „Rimóc zatunknak 2.378.876 Ft-ot kell a fejlesztés 
Községért” díjra terjesztette fel. A testület érdekében önerõként elõteremteni.
jóváhagyta ez elõterjesztést, így a 23-i Az október 12-i ülésen ismételten 
ünnepség keretében ebben az évben ez a pályázatokról tárgyalt a testület. Mivel 
díj ismét átadásra került.megnyílt az UMVP IV. tengely (LEADER) 

A pedagógusok minõségi pótlékával kérelmek beadási lehetõsége, átnézték a 
kapcsolatban a testület az iskola képviselõk a jogcímeket és a cél-
igazgatója pótlékának megállapítását a területeket. A testület tagjai javasolták a 
polgármesterre ruházta át.„Rimóc Községért” Alapítványnak, hogy 

Az aktuális kérdések és egyebek az újság kiadását segítõ mûszaki eszközök 
megtárgyalása után a képviselõk zárt ülés beszerzését célzó kérelmet nyújtson be, 
keretében folytatták a munkát.míg az önkormányzat a Varsányi úti 

Beszkid Andorüdülõház berendezésének fejlesztésére 
polgármester

készítse el a kérelmét.

FELHÍVÁS!
Az idei évben IKON és FESZÜLET 

kiállítást szervezünk a
Gondozási Központban.

Felhívjuk a rimóci lakosok 
figyelmét és kérjük,

hogy akinek tulajdonában van
régi vagy új, asztali vagy fali feszület,

amelyet kiállításra érdemesnek tart és szívesen 
kölcsönadná, jelezze az Idõsek Klubja dolgozói felé 

személyesen (Rimóc, Hunyadi út 9.) vagy
az alábbi telefonszámok egyikén:
32/388-504 vagy 06-30/620-1243

Segítségüket elõre is köszönjük!
Pásztor Antalné

FELHÍVÁS!

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a 
Rimóci Újság decemberi számában a 2009-ben házasságot 
kötött rimóci fiatalok esküvõi fényképeit. Kérjük a 
fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk a 
Rimóci Újságban megjelenjen 2009. november 13-ig a 
fényképet adják le a Polgármesteri Hivatalban.

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

A legutóbbi újságunk megjelenése óta
községünkben nem történt haláleset.V V

Bangó Nikolasz - 2009.10.11.

Szülõk: Bangó Vivien és Tóth Erik

Kiss Leila Fatima - 2009.10.20.

Szülõk: Csemer Kitti és Kiss Roland

Szabó Dóra - 2009.10.21. Szülõk: Takács Tímea és Szabó Szilárd

Helyesbítés: az elõzõ számban megjelent
"Az Ifjúság és a Szüreti" cikk szerzõje Mócsány Georgina.

Az érintettektõl ezúton is elnézést kérünk!

Honlapok az újság olvasóinak figyelmébe:

www.rimoc.hu - Rimóc honlapja
www.rimoc.eu - a rimóci hagyományõrzõk honlapja
rimoc.blog.hu - rimóc internetes beszámoló oldala
rimocise.uw.hu - a Rimóci Sport Egyesület honlapja
ifinyuszi.blog.hu - a Rimóci Ifjúsági Egyesület blogja
www.santafemusic.hu - a Santa Fe zenekar honlapja
fafaragaskanyo.uw.hu - Kanyó Balázs fafaragó honlapja

AKCIÓ!   AKCIÓ!   AKCIÓ!   AKCIÓ!

AKCIÓ!   AKCIÓ!   AKCIÓ!   AKCIÓ!

Születésnapi akció a Szociális boltban

november 5 - 6 - 7.

Sok-sok árú akciós áron kapható,

csak három napig!

Budapesten a Rendõrpalotában vehette 

át a Rimóc Polgárõr Egyesület nevében 

Péter Zsolt elnök az Országos Polgárõr 

Szövetség Elnökségének elismerését, 

mellyel az egyesületet az "Év Polgárõr 

Egyesülete" kitüntetésben részesí-

tette. Az elismeréshez minden rimóci 

lakos nevében ezúton is gratulálok az 

egyesület tagjainak!
Beszkid Andor

polgármester
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Kedves Olvasóink!

Szeretnénk Önöknek bemutatni egy jelenleg Rimócon élõ fiatalembert, Csapó András ultrafutót, illetve eddigi sikereit. Kezdésként álljon 
itt András bemutatkozása, de ígérjük, hogy újságunkban ezentúl bemutatjuk további eredményeit is! András 2009.november 7.-én és 8.-án 
Franciaországban, Aulnat kisvárosban 24 órás világranglista versenyen indul, melyen, ha megfelelõ eredményt ér el (200 km körüli 
futással), akkor a jövõ évi világbajnokságra is kijuthat. Szurkoljunk Andrásnak együtt! További információ róla és terveirõl a honlapján: 
http://csapobandi.cjb.hu/                                                                                                                                                       Vincze Nikolett

1981. április 2.-án láttam meg a napvilágot, Veszprémben. 
Sportos családba születtem, a mozgás mindannyiunk számára 
fontos volt. Valamikor évtizedekkel születésem elõtt nagymamám 
is átúszta a Balatont (ez egy külön történet: 10 km-t úszott 
Siófokig, utána visszaevezett Alsóörsre, a kiindulópontra, majd 
elment biciklizni...), így nem csoda, hogy elõször az úszással 
kezdtem foglalkozni. Nyílt vízi versenyeken indultam (már 
négyszer átúsztam a Balatont is), de egy korcsoportos ötödik 
helynél nem sikerült jobb eredményt elérni úszóversenyeken.

2001-ben úgy gondoltam, kipróbálom magam egy 
futóversenyen is. Korábban nem sokat futottam, és csak két 
héttel életem elsõ futóversenye elõtt kezdtem el edzeni. A táv 
félmaraton volt, és bár szakemberek szerint néhány hónapos 
edzéssorozat nem árt 21 km lefutása elõtt, én mégis 
belevágtam. A nyári hõségben majdnem 2 óra alatt teljesítettem a távot, és elhatároztam: soha többé nem futok. Persze senki ne gondolja, hogy egy 
évvel késõbb ne álltam volna ugyanott a rajtvonalnál...

2006-ig félmaratonokat teljesítettem, ekkor próbáltam ki magam a maratoni távon. Ez a bemutatkozás sem lett fényes, valószínûleg azért, mert túl nagy 
reményekkel indultam. Azóta összesen négy 42 km-es versenyen álltam rajthoz, kétszer Budapesten, egyszer Debrecenben és Ljubljanában. Utóbbi két 
versenyen 3 óra 27 perc körüli idõeredménnyel sikerült célba érnem (ami átlagosnak mondható).

2008 volt a fordulópont futókarrieremben. Már korábban foglalkoztam a gondolattal, hogy kipróbálom magam az igazán embertelen távokkal. 2008. 
március 29.-én a veszprémi 6 órás futóversenyen jött el a debütálás pillanata. Nem is akárhogyan, hiszen az erõs hazai mezõnyben összetettben 5., 
korcsoportomban 3. helyet értem el, közel 69 km-es teljesítményemmel, s nemzetközileg elismert futókat is leelõztem. A sok edzés végül meghozta a 
gyümölcsét: másfél év alatt hét kupát és számos érmet szereztem, legrosszabb eredményeimmel is bõven az indulók elsõ negyedében végeztem.

Eddigi legnagyobb eredményemnek a 2009-es 12 órás magyar bajnokságon elért 113 km-es teljesítményemet tartom, 
amivel korcsoportomban bronzérmet szereztem. Fantasztikus érzés volt. Egy jó idézet ezzel kapcsolatban egy angol 
ultrafutótól: "100 km futás után az agyad már nem ugyanaz, amivel rajthoz álltál..." Nagyon igaz. Azt hiszem, ezt csak az 
tudja, aki már teljesített ekkora távot. Azóta a 100 km-es OB-n elért hatodik (korcsoportos harmadik) helyezésem is igen 
elõkelõ helyen szerepel a szívemben. Bár az idei év nem volt olyan eredményes, mint a tavalyi, az igazi verseny, amire 
egész évben készültem november 7-8.-án lesz, Franciaországban. Célom az elsõ tíz közé kerülni, és korcsoportomban 
(18-40 év) dobogóra állni. A mezõnyben több francia világbajnoki résztvevõ is indul, célom mégis reális.

Végül pár szó magánéletemrõl is: a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola angoltanára vagyok 
(és a 10.B osztályfõnöke is egyben). Balatonalmádiban nõttem fel, de a sors most úgy hozta, hogy itt kaptam állást, és 
persze a szívem is ide húz. Párom, aki legfõbb szurkolóm, és versenyeken segítõm tõsgyökeres rimóci. Õ is tanár: 
informatikát tanít a szécsényi gimnáziumban. Szüleim Balatonalmádiban élnek, és tudom, nagyon büszkék eddigi 
eredményeimre, melyek közül a legfontosabbak:

· 12 órás országos bajnokság korcsoportos (18-40 év) harmadik hely: 2008, 2009 (abszolút hetedik és nyolcadik hely)

· 100 km-es országos bajnokság korcsoportos (18-40 év) harmadik hely: 2009 (abszolút hatodik hely)

· Tisza-tó Kör (70 km) abszolút és korcsoportos második hely: 2008

· 6 órás futóverseny, Veszprém: korcsoportos (18-40 év) harmadik hely, abszolút ötödik hely: 2008

· 12 órás futásban az idei világranglistán jelenleg a 101. helyen állok, bár ez a helyezés elõre láthatólag még 20-25 

      hellyel visszacsúszik év végéig (korcsoportos világranglista helyezésem jelenleg a 13.)
Csapó András

intézményekbe kisegítõ létszámot biztosítani az állandó dolgozók Út a munkához
mellé. Legtöbb személy azonban a mûszaki csoportnál van 

Az „Út a munkához” Program keretében kiemelt célként elhelyezve.
fogalmazódott meg, hogy a munkára képes és tartósan Mit is csinálunk?
munkanélküli, szociális segélyben részesülõ személyek a - takarítási feladatok (sportcsarnok, sportöltözõ, Dr. Manga János 
korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt Közösségi Ház),
közfoglalkoztatásban, annak érdekében, hogy rendszeres - a község közterületeinek tisztántartása (fûnyírás, 
munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka gyomtalanítás, szemétszedés),
világához. -  a köztemetõben fûnyírás, szemétszállítás,

A parlament által 2008.12.15-én elfogadott törvénymódosítás -  a sportpálya teljes körû karbantartása,
alapján két kategória van az eddigi egy szociális segély helyett: - kisebb-nagyobb építési, felújítási munkálatok (falumúzeum, 

- rendszeres szociális segélyezettek konditerem),
- rendelkezésre állási támogatásban részesülõk („RÁT”) - intézmények karbantartása (óvoda, iskola épületei, 
Rendelkezésre állási támogatásban részesülhetnek, akik Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ),

munkaképesek és a munkaügyi kirendeltséggel álláskeresési - vízelvezetõ árkok kialakítása, tisztítása,
megállapodást kötnek. Kötelezettségük az álláskeresési - falusi rendezvények elõ- és utómunkálatai, ill. a rendezvény 
megállapodásban foglaltak teljesítése (felajánlott munka, képzés lebonyolításában segítség,
elfogadása, aktív álláskeresés), a közfoglalkoztatásban való - utak, járdák javítása, téli jégmentesítés,
részvétel. A 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem - vendégházak takarítása, karbantartása.
rendelkezõk kötelesek az általános iskola elvégzésére, vagy a Ezen felül az önkormányzat közel 5 hektár földterületet mûvel. 
szakképzés megkezdéséhez szükséges ismeretek megszerzésére. Termelünk petrezselymet, sárgarépát, babot, borsót, káposztát, 

A munkavégzés idõtartama alatt munkabérben részesülnek, a paprikát, hagymát, mákot, amelyeket a két konyha használ fel. 
munkában nem töltött idõszak alatt pedig, az öregségi Termelünk még uborkát, amit besavanyítunk és ezt is a konyhák 
nyugdíjminimum összegével megegyezõ mértékû ellátásra, ún. hasznosítják. Vetettünk búzát, napraforgót, kukoricát, amit 
rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. értékesítünk. A szécsényi malommal való jó kapcsolatnak 

A közfoglalkoztatásról az önkormányzat gondoskodik évenkénti köszönhetõen, ha a gabona minõsége megfelelõ, akkor azt lisztre 
közfoglalkoztatási terv keretében. A közcélú foglalkoztatásban tudjuk cserélni.
résztvevõk teljes körû természetbeni és pénzbeli egészségügyi Sokan szívesen dolgoznak ezen a munkahelyen, nem szégyellik a 
ellátásra jogosultak, a közcélú foglalkoztatás jogszerzõ idõnek munkát, de sajnos akadnak olyanok is, akik csak a munkaidõ végét 
számít a nyugdíj, és az álláskeresési járadék szempontjából is. várják. Õket nem motiválja semmi, tehernek érzik a munkavégzést, 

Ez a törvénymódosítás az önkormányzat költségvetését igen így ezekkel a dolgozókkal nehéz eredményt elérni. A munkahelyi 
megterheli, mert az anyagi juttatások mellett a szerszámok, illetve a vezetõknek sok energiájukba és nem kevés idejükbe telik, amíg 
munkavégzéshez szükséges anyagok (építési, karbantartási, stb.) „kihoznak” belõlük valami teljesítményt. Remélem, hogy egyszer 
beszerzése is az önkormányzat feladata. Községünkben több mint majd õk is úgy gondolják, hogy dolgozni nem szégyen, hanem 
50 fõ „rát”-os dolgozó van, akik rész-, vagy teljes munkaidõben büszkeség!
vannak foglalkoztatva, de vannak a Munkaügyi Központ által Virág László

mûszaki csoportvezetõtámogatott dolgozók is. Ennek eredményeként tudunk az 

¥ Az elmúlt idõszak 

meglehetõsen feszített volt a 
polgárõrség számára. Nem csak az állandó szolgálat, 
hanem egyéb tevékenységek miatt is. Elsõként talán a 
szeptember 19.-i szüretit és a fõzõversenyt említeném. A 
felvonulást a polgárõrség autója vezette fel és biztosította a 
zavartalan felvonulást. A fõzõversenyre már a kora reggeli 
órákban megkezdõdtek az elõkészületek. Szorgalmas nõi 
és férfi kezek ügyes munkájának köszönhetõen ismét 
kicsinek bizonyult a katlan, a pálinkás butykos és a boros 
üveg. Hiszen minden az utolsó cseppig elfogyott. Adja a jó 
Isten egészségére annak, aki kapott belõle!

¥  Szeptember 20-án hat fõ részvételével részt vettünk 

a Szécsényben rendezett megyenapon is, ahol szintén a 
forgalom és a rend biztosítása volt a feladatunk. 

¥ Október 1-jén KRESZ vetélkedõt szerveztünk az 

Óvoda, Iskola, Polgárõrség és a Szécsényi Rendõr-
kapitányság részvételével. A Rendõrkapitányság négy fõ 
részvételével oktatást tartott az Óvoda nagy-
csoportosainak, majd a gyerekek egy játékos, színezõs 
teszten vettek részt. Az iskola 1-5-ig osztályai részére 
szintén elméleti oktatás (kerékpár és gyalogos forgalom) 
majd tesztlap és mobil KRESZ pálya következett, amit igen 
élveztek a gyerekek.

Befejezésként a Szécsényi Rendõrkapitányság képviselõi, 
láthatósági mellényekkel, színes ceruzákkal, filctollakkal 
és színezõkkel ajándékozták meg az  intézményeket.

Vincze Attila
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Postaládánkból közterek és a község utcáinak megtisztítása, szemétgyûjtés” - mondatot 
Tavaly nyáron látogatott elõször településünkre egy házaspár, Vincze azonban nem egészen értem. Amit más eldob (szándékosan, 

trehányságból, stb.) azt ti, fáradságos munkával a szabadidõtökben László és felesége Heidi, akik Németországban élnek. Már akkor 
gyûjtitek? Jó, egyszer, azt még megértem, de legközelebb már e összebarátkoztak Vincze Feri bácsiékkal, akiknek - látogatásuk után - 
szempontból „munkanélkülinek” kellene lennetek, vagy nem így van? képeslapot küldtek. Ez a képeslap hozzám is eljutott, és gondoltam, 
Vagy a háztulajdonosokat nem érdekli, hogy, hogy néz ki a haza elõtti valahogy a szép szavakat, viszonozni kellene. Küldtem nekik kobakos 
(köz)terület?” Reméljük, egyszer majd nekünk is ilyen furcsa lesz, ha kiadványt és egy pár Rimóci Újságot is, amelynek természetesen nagyon 
valaki a szemetet a háza elõtt hagyja, vagy szemetel, és reméljük egyszer örültek. Ezt követõen vettem fel e-mailben, az interneten is a kapcsolatot a 
a Kobak feladatai közé már tényleg nem kell a szemétszedésnek tartoznia, házaspárral. Sok mindent megtudtam tõlük  többek között azt is, hogy 
hisz annyi mást is lehetne még csinálni a településünkért. De minden László Tereskérõl származik, az õsei pedig talán Rimócról. Amikor a 
építést elõször az alapoknál kell kezdeni!Kobak Egyesület kiadványát megnézte, a következõ sorokat kaptam tõle: 

Vincze Nikolett„Amúgy le a kalappal a Kobak Egyesület teljesítménye elõtt! „A helyi 

Balázs Lajosné Rimóc, Magashegyi út 52.
Bangó Ádámné Rimóc, Mikszáth út 21.
Bangó Ferencné Rimóc, Magashegyi út 31.
Bangóné Lakatos Georgina Rimóc, Hunyadi út 33.
Baranyi Magdolna Rimóc, Hunyadi út 52.

2009. október 11-én véradás volt községünkben, melyen a vártnál 
Csemer Géza Rimóc, Hunyadi út 38.

jóval többen vettek részt. Az októberi véradáson tavaly 57-en, 
Hanula János Rimóc, Jókai út 7.

2007-ben 65-en, 2006-ban 70-en vettek részt, most pedig 123-an 
Holeczné Percze Bernadett Rimóc, Szécsényi út 11.

jelentek meg. A közel kétszeres szám valószínûleg annak volt 
Laczkó Zsolt Rimóc, István k. útja 14.

köszönhetõ, hogy az Indesit 5.000 Ft értékû vásárlói kedvezményt 
Oláh József Rimóc, Akácos út 24.

biztosító kupont adott a véradóknak. Ez a hír már a véradás elõtt 
Pusoma József Rimóc, Magashegyi út 54.

elterjedt, így a vasárnapi napon hosszú sor fogadta azokat, akik 
Rácx Alexandra Rimóc, Magashegyi út 54.

elmentek a véradásra. A magas véradói szám mellett, sok volt az új 
Rigóné Szabó Andrea Rimóc, Akácos út 5.

véradó is, összesen 23-an, viszont a pozitívumok mellett sajnos 
Szoldaticsné Beszkid Beáta Rimóc, Akácos út 14.

negatívumokat is meg kell említeni. Többek között negatívum, 
Tupi Attila Magyargéc, Petõfi út 13.

hogy sok olyan véradásra jelentkezõ is akadt, aki a 18 életévét nem 
Új véradó 2009.október 20-án

töltötte be, az elõírt min. 50 kg súlyt nem érte el, vagy másnaposan, 
Oláh Alex Rimóc, Magashegyi út 19.

esetleg nem józan állapotban jelent meg. Õket a véradók segítõi 
Péterné Kiss Zsuzsanna és Barna Lászlóné már az elején 
megpróbálták kiszûrni. A 123 fõ megjelentbõl ezt követõen a 
vizsgálatok során szûrtek ki összesen 14 fõt, így 109 fõtõl tudtak 
vért venni.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel egy hét múlva, 2009. október 
20-án újra véradás volt nálunk. A nagylóci véradás után a vérellátó 
szolgálat munkatársai ugyanis újra eljöttek Rimócra. A délután fél 
3-tól 4-ig tartó véradáson összesen 20 fõ jelent meg, melybõl 2 
kiszûrt személy volt. A 18 fõ véradóból egy új véradó volt.                                                                        

Vincze Nikolett
Új véradóink 2009.október 11-én:
Bada Árpád Rimóc, Temetõ út 18.
Bada Gyula ifj. Rimóc, Mikszáth út 25.
Bada Gyuláné Rimóc, Mikszáth út 25.
Bada Márió Rimóc, Hunyadi út 60.
Bada Richárd Rimóc, Magashegyi út 64.
Bada Tibor Rimóc, Akácos út 26.
Bada Zoltán Rimóc, Magashegyi út 46.
Badáné Kovács Irén Rimóc, Magashegyi út 48.

Októberben kétszer is volt
nálunk véradás

Péterné Kiss Zsuzsanna és Barna Lászlóné is segítették a véradást

Szinte soha nem voltak üresek a véradós székek

Ülõ sor: Virág Kitti, Szabó Zsófia, Kiss Flóra, Pásztor Noémi, Lõrik Nóra, Jusztin Bianka, Mócsány Georgina, Bobály Anna, 
Jusztin Katalin

Álló sor: Barna Krisztina, Vincze Ágota, Mócsány Roland, Virág Attila, Rigó Péter, Beszkid Máté, Kõmíves Anikó, Beszkid Arthúr   
(A képrõl hiányzik Pálmány Melinda.)

Jó tanulók

Október 23-án pénteken arra a napra emlékeztünk, melynek dátumát 
sokáig kiejteni sem volt szabad, vagy ha kiejtették, azt suttogva, 
körültekintve, óvatosan tették. 20 év telt el azóta, hogy szabadon 
emlékezhetünk hõseinkre. Ez a nap 1989 óta nemzeti ünnep 
Magyarországon, de szerte a világon ünneplik, ahol magyar ajkú emberek 
élnek. Az 1956-os forradalom népünknek a diktatúra elleni forradalma és a 
szovjet megszállás elleni szabadságharca a XX. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

Az idei évben az idõjárás kegyes volt hozzánk, így az emlékhelynél 
tudtuk megtartani a megemlékezést, melyen szép számmal voltunk jelen. 
Beszkid Andor polgármester úr ünnepi köszöntõjét követõen Borenszki 
Ervin országgyûlési képviselõ tartalmas ünnepi beszédét hallgathattuk 
meg. Az iskolások színvonalas mûsora után koszorúzásra került sor, majd 
átvonultunk a Dr. Manga János Közösségi Házba, ahol a ,,Jó tanulók’’ 

jutalmazása és a ,,Rimóc Községért’’ díj átadása zajlott (ezúton is gratulálunk a díjazottaknak). A díjátadó elõtt az alsó 
tagozatosok adtak elõ egy vicces bohózatot, mellyel jobb kedvre derült a publikum. Köszönjük szépen nagyon ügyesek 
voltak. Rimócon így emlékeztünk.

N e k e m ,  m a ,  i t t ,  
Magyarországon, mit 
üzen '56, mit üzen a 
forradalom eszméje? 
Ébredjünk! Zajlódjon le 
bennünk a megújulás 
forradalma, a szereteté, a 
tiszteleté, a bátorságé, a 
felelõsségé! Ha képesek 
leszünk megújulni, akkor 
nem volt hiába elõdeink 
véráldozata s talán mél-
tón tudjuk továbbadni 
gyermekeinknek elõde-
ink hagyatékát!

Vincze Zsolt
kulturális szervezõ

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról

Az iskolások mûsora

Az ünneplõk egy csoportja

Sok volt az új véradó is
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flakonokat és alumínium dobozokat. Erre a tervek szerint minden hónap 
utolsó hétvégéjén kerül sor. Kérjük, gyûjtse össze Ön is a háztartásában 
keletkezõ újra hasznosítható hulladékokat, és ha szeretné, hogy ezt 

1 % elszállítsuk, jelezze ezt bármelyik Kobak tagnál! A szállításkor 
Az adófizetõ magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %-ának természetesen az elektromos hulladékot és a nagyobb mennyiségû 

mûanyag kupakot is elszállítjuk.felajánlásából egyesületünk számára 66.108 Ft felajánlott összeg gyûlt 
össze. A jogosultság igazolását követõen az APEH-tól már meg is érkezett 
a pénz. Ezúton is köszönjük a felajánlóknak, hogy ezzel is támogatták Szemétszedés
céljaink megvalósulását! 2009.  ok tóber  10-én ú j ra  

szemétszedést hirdettünk. Sajnos 
Pályázat

ezúttal csekély létszámban, 
A Nemzeti Civil Alap (NCA) mûködési pályázatán egyesületünk ez évben 

összesen 5-en indultunk útnak a 
119.000 Ft támogatást nyert el, melyet egy digitális fényképezõgépre, egy rimóci táblától, hogy ezúttal is 
egyesületi mobiltelefonra, ill. telefon- és postaköltségeinkre fogjuk fordítani. megtisztítsuk a darázsdóig a 

településünkre vezetõ fõutat. Önkormányzati támogatás helyett szerzõdés
Sajnálattal kell beszámolnunk Az idén az önkormányzat képviselõ-testülete úgy döntött, nem támogatást 
azonban róla, hogy a falu felé ad a településen mûködõ civil szervezetekkel, hanem szerzõdést köt 
visszaballagva már fr issen azokkal bizonyos feladatok elvégzésére. Ennek több pozitívuma is van, 
eldobott cigarettásdobozzal is mindkét szervezetnek. A Rimóci Kobak Egyesülettel az önkormányzat 
„találkoztunk”. Úgy látszik, nem 2009-ben az alábbi feladatok elvégzésére kötött szerzõdést, melynek 
mindenkinek tetszik, ha a teljesítése esetén egyesületünk 84.000 Ft-ot kap:
környezete tiszta??- 2009.01.30-án Székely Orsolya: Keskeny a barázda címû filmvetítésére 

Budapestre kirándulást szervez, melyre elviszi a film fõszereplõit is,
- 2009.04.26-án búcsút szervez a herencsényi Országos Búzaszentelõre, Kobak Iroda kerül kialakításra
melyet filmesek is megörökítenek, ezáltal elõsegíti településünk A Kobak Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzat képviselõ-
népszerûsítését, testülete felé, hogy amennyiben lehetõsége van rá, és az István király útja 
- részt vesz a Békás-tó melletti illegális szemétlerakó helyén labdarúgó 32. szám alatt üresen álló óvodai szolgálati lakást a közeljövõben nem 
gyakorlópálya kialakításában (2009.05.02.; 2009.05.30. és egyéb kívánja használni, adja át azt mûködtetésre egyesületünknek, hogy ott 
idõpontokban) és segíti a megszervezését: kialakíthassuk irodánkat.

- elõzetesen meghirdeti a társadalmi munkát (plakátot, újságcikket,  Ennek okai többek között, hogy egyesületünk az elmúlt években több 
tv felhívást készít), eszközt nyert pályázatokon, ill. több tagunknál vannak otthon eszközeink, 
- megszervezi a társadalmi munkában résztvevõk frissítõvel és amelyeket szeretnénk egy helyre gyûjteni. Üléseinket hol a 
ebéddel való ellátását, sportöltözõben, hol a sportcsarnok irodájában, hol pedig egymásnál 
- utólag beszámol a rendezvényrõl a Rimóci Újságban, tartottuk, hiszen nem volt egy állandó helyiségünk. És végül, de nem 

- 2009. július elsõ hétvégéjén búcsút szervez a rimóci Kõkereszttõl a utolsó sorban, Varsányi Gyula, a Castrol Hungária Kft. ügyvezetõ 
Herencsényi Palócok Nagykeresztjéig, igazgatója felajánlott egyesületünknek több általuk már leselejtezett 
- 2009.07.12-én részt vesz az önkormányzat által meghirdetett és irodabútort, amelyet mi örömmel fogadtunk, hisz ezekkel lehetõségünk 
megszervezett „Nyilvánosság Napja” címû rendezvényen, melyen vált egy igazi irodahelyiséget kialakítani. A bútorokat Szabó Vilmos 
beszámol az eddigi egyesületi munkáról, vállalkozó segítségével sikerült hazaszállítani.
- 2009.08.20-án biztosítja rendezvénysátrát a települési ünnepségre, A képviselõ-testület a kérésünket jóváhagyta, így elkezdõdtek az iroda 
- segíti az önkormányzatot az épített és természeti környezet védelmében, felújításának munkálatai, hogy hamarosan birtokba is vehessük. 
a köztisztaság, és a településtisztaság biztosításában, Egyesületünk festékeket, burkolót vett, míg az önkormányzat 
- a települési lomtalanítások elõtt - és igény szerint más idõpontokban is - közmunkásaival vesz részt a felújítási munkálatokban. Segítségünkre volt 
vállalja az elektromos hulladékgyûjtést és gondoskodik azok megfelelõ még továbbá Virág Tibor és Tóth Róbert is.
ártalmatlanításáról, Ezúttal köszönjük a képviselõ-testület támogatását, Varsányi Gyulának az 
- lehetõségeihez mérten támogatja a községi rendezvényeket (civil bál, irodabútorokat, Szabó Vilmosnak, Virág Tibornak, Tóth Róbertnek 
iskolai, óvodai jótékonysági bál, falunap, szüreti, stb.), felkérésre részt segítségüket és természetesen az önkormányzat, illetve a közmunkások 
vesz a programok szervezésében, együttmûködését!
- folyamatosan szervezi a lakosság körében a Pet-palack és alumínium 

IKSZT = Integrált Közösségi és Szolgáltató Téritaldoboz, mûanyagok szelektív hulladékgyûjtését,
Már újságunkban is többször beszámoltunk róla, hogy a Közösségi Ház - segíti az iskola papírgyûjtési akcióját,
bõvítésére, átalakítására, felújítására, eszközbeszerzésére egyesületünk - az IKSZT Cím elnyerését követõen elõkészíti a pályázatot a II. fordulóra is,
az önkormányzat támogatásával pályázatot nyújtott be. A pályázat - 5 alkalommal a település bel-, ill. külterületén szemétgyûjtési akciót szervez,
kétfordulós volt. Elsõ körben az egyesületünk 134 pontot ért el, így a - az egyesület munkájáról folyamatosan hírt ad plakátokon, a Rimóci 
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „Integrált Közösségi és Újságban, lehetõség szerint a helyi tv-ben és honlapon, hogy ezáltal is 
Szolgáltató Tér” címet adományozott egyesületünk részére. Ezzel az segítse a lakosság tájékoztatását.
okirattal váltunk jogosulttá, hogy a II. körben is  sokkal részletesebben 

Lomtalanítás elõtti elektromos hulladékgyûjtés kidolgozva  pályázzunk. A beruházás terveit Bolgár János tervezõ 
2009. november 23-24-én újra lomtalanítás lesz településünkön. Ezúton készítette. A pályázatot okt.15-ig kellett benyújtanunk. A pályázat 
kérjük a kedves lakosságot, hogy elektromos hulladékaikat ne a megírásában segítségemre volt Beszkid Andor és Szabó Vilmos, akiknek 
lomtalanításkor tegyék ki, hiszen akkor ezek a veszélyes hulladékok nem ezúton is köszönöm a közremûködésüket. A pályázathoz egyesületünk 
megfelelõen kerülnek ártalmatlanításra, hanem jelezzék azt bármelyik együttmûködési megállapodást kötött az Észak-magyarországi Regionális 
Kobak tag felé, és mi térítésmentesen elszállítjuk. Munkaügyi Központtal, a Nógrád Megyei Ifjúsági Szakmai-Módszertani 
(Jelezni lehet telefonon is Beszkid Jánosnénál az alábbi telefonszámon: Szolgáltató Központtal és természetesen Rimóc Község Önkormányzatával 
06-30/533-2383). is. A pályázaton kért támogatás 53.338.586 Ft, amelybõl sikeres pályázat 

esetén 7.322.067 Ft-ot fordíthatunk eszközbeszerzésre, míg a többi az „Flakonjárat”
építési munkálatokhoz kapcsolódó költség. A pályázat eredményérõl Az elõzõ lapszámban már olvashattak róla, hogy az önkormányzat ifájával 
természetesen az újságban is beszámolunk.minden hónapban összeszedjük a háztartásokban gyûjtött mûanyag 

KOBAK HÍREK
amely könnyed és humoros volt, annak ellenére, hogy mostoha 

körülmények között kell készülniük és játszaniuk a 

színészeknek, akik lelkesek és tehetségesek. Egyébként ezt a 

színházat is az anyagi ellehetetlenítés fenyegeti.Ha már megvan, a képviselõ-testület is úgy gondolta, hogy 
Az elõadás után igazi élményekkel feltöltõdve és az õ vegyes költségvetéssel (önkormányzat és saját erõ) igénybe 

optimizmusukkal indult haza a  "Nyuszibusz".vesszi a "Nyuszibuszt". Döntés született egy hétvégi 
Szerencsés megérzésünket köszönjük a jó Istennek, no meg kirándulásról, mely meg is történt ezen év október havának 3-4. 

Szabó János sofõrünknek.napján. Ennek rövid históriáját ismertetjük néhány mondatban. 
Hála Istennek, hogy ezt is megélhettük.Már az indulás pillanatában jó volt a hangulat, gondoltuk, 

A  képviselõ-testület
nem is lesz ez rossz.

Megyénket elhagyva, Gyöngyöshöz közeledve gondolt 

egyet vezetõnk és Farkasmályra betértünk a 23-as pincébe egy 

rövid borkóstoló erejéig. Itt azt is megtudhattuk, hogy ebben a 

pincében kellett a családnak átvészelnie a világháborút. (Nem 

rossz hely!) Innen aztán már meg sem álltunk Monokig, ahol 

képviselõ társunk szülõházánál és édesapja sírjánál tettük 

tiszteletünket. A táj magáért beszél, ahol a fensík találkozik a 

hegyekkel, az valami csodálatos. Az igazi csoda még csak utána 

jött, mikor Tállya nevû község falusi turizmussal foglalkozó 

család pincéjében tehettünk látogatást. Rimóci szemnek 

fantasztikus mélységek, labirintus és hordók, na meg micsoda 

borok és az ebéd! Ez volt a csoda. Innen tovább utazva a 

szállásra, Rátka községbe, ahol igazán nem volt idõnk szétnézni, 

hiszen utaztunk tovább a Tokaji szüretire. Tokaj város méltón 

híres, hiszen szép ódivatú utcáin sétálhattunk, megnézve 

mindent a kirakodó vásárban, színpadán meghallgatva Nagy 

Bandó András poénjait, majd Soltész Rezsõ "múltat" idézõ 

dalait. A Bodrog és a Tisza találkozásától vissza indultunk a 

szálláshelyünkre, ahol az útravaló maradékaiból csinált ,,terülj-

terülj asztalkám’’-nál megvacsoráztunk és a naphoz illõ jó 

hangulatú beszélgetést folytattunk. A másnap reggeli pálinkás 

(a jó Isten áldja meg azt, akinek az ötlete volt) jó reggelt kívánás 

és egy finom reggeli után indultunk Kassára, õsi nemzetes 

városunkba. Itt már várt ránk az idegenvezetõnk (szó szerint, 

mert magyarul beszélt, de a szíve már szlovák), megismertetett 

minket a város nevezetességeivel és történetével. Részt vettünk 

egy magyar nyelvû szentmisén is a kassai Dómban, amelynek a 

védõszentje Árpádházi Szent Erzsébet. Ebben a templomban 

nyugosznak II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem hamvai is.

Mennyire nincs nyelvtörvény Szlovákiában? Hát nincs egy 

magyar felirat, sem e magyar templomban, de még csak a 

városban és magyar színházban sem, amely a régi nemzeti 

színház kicsiny mása és természetesen számûzve vannak innen 

a magyarok. Egy gyors ebéd és átöltözés után következett a 

Kassai Thália színház elõadásában a Fekete Péter címû darab, 

Ha már megvan...

Gép-Gép-Gép-Pokolgép
Tudom, sokan megijedve várták szeptember 26-át, hiszen 

még soha nem látott ilyet a falunk, Heavy-Metal banda játszik 
Rimócon. Dübörögtek a hangfalágyúk és meneteltek a rock 
katonái. A közönséget csak dícséret illeti, hiszen kevesen 
voltunk, de annál lelkesebbek. Ötévestõl a hatvan évesig 
csápoltunk a színpad elõtt. Nézzék el nekünk, ha egy kicsit 
hangosak voltunk, de mi ezen a zenén nõttünk fel és 
számunkra a rock az élet, de még így is kulturáltabbak voltunk, 
mint a sportöltözõben rendezett disco "közönsége". Ez csak 
természetes, mi már rég Európa része vagyunk a 
nemzettudatunkkal együtt. A katasztrofális bevétel ellenére a 
fõszponzor úgy döntött, hogy hagyományt kell teremteni.

A tervek szerint 2010 októberében a ROCKTÓBER Fesztivál 
keretén belül újra dübörögnek a hangfalágyúk és újra 
menetelnek a rock katonái a P-Mobil együttes koncertjén. 

                         Vincze Attila

Vincze Attila önkormányzati képviselõ
II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem sírjánál

A képviselõk Kassán (fotó: Vincze Attila)

A rendezõk az együttes tagjaival

A kis csapat
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Hosszú évek  ó ta  Rimóc  községért  nemcsak az önkormányzat alkalmazásá-
tevékenykedik. A helyi társadalmi evolúció ban tette, hanem teszi ezt ma is minden 
jeles formálója. A külsõ kapcsolataink egyik ellenszolgáltatás nélkül.
neves képviselõje. Az önkormányzatunk Sokszor, sok helyen elmondtam már, hogy 
kiemelkedõ önzetlen segítõje. Mindezen a befektetett munka elõbb vagy utóbb, de 
dolgokat szabadideje terhére, községünk mindig meghozza gyümölcsét. Niki 
javára teszi. Részletezhetném is, hogy mi önzetlen munkája - a közösségépítés, a 
mindenben áll a közösség szolgálatára (a településfejlesztés, az emberi kapcsolatok, 
Rimóci Újságtól a civil szervezetekig), de a pályázatírás területén, a Rimóci Újságnál 
remélem ezt majd a bíráló bizottság megteszi, és még hosszan lehetne sorolni, mi 
aki a díjat odaítéli.”

mindenhol  -  most meghozta gyümölcsét.
A képviselõ-testület a 2009. október 16-i 

Niki megérdemelten vehette át 2009. 
ülésén megtárgyalta a javaslatot és 

október 23-án este az '56-os ünnepség 
döntött arról, hogy 2009-ben „Rimóc 

után településünk legmagasabb elismeré-
Községért” díjat kap Vincze Nikolett.

sét. Kitüntetéséhez sok szeretettel 
Bizonyára kevesen vannak Rimócon, akik 

gratulálunk. Arra pedig külön büszkék 
ne ismernék Nikit. Kevesen vannak 

vagyunk, hogy a Rimóci Újság egyik 
olyanok is, akik valamilyen segítséget 

legaktívabb munkatársát érte a meg-
kértek tõle, és azt ne kapták volna meg. 

tiszteltetés. A jövõbeni munkájához 
Elfogultság nélkül írhatom le, hogy 

kívánunk erõt, egészséget, kitartást és sok 
kevesen vannak olyanok is, akikben 

sikert! Csak így tovább!
ennyire elevenen él a szülõföld, Rimóc Beszkid János
szeretete és az érte való tenni akarás. 

Rimóc Község Önkormányzatának Fiatal kora ellenére példaértékû a 
képviselõ-testülete 1996-ban a helyi hozzáállása a közéleti  feladatok 
közügyek terén elért  kimagasló megoldásához. Elnöke a Rimóci Kobak 
teljesítmények elismerésére „Rimóc Egyesületnek, de más civil szervezetek is 
Községért” kitüntetõ díjat alapított. fordulhatnak hozzá segítségért. Külön 
A díj adományozására javaslatot tehetnek: kiemelném a pályázatok lelkiismeretes 
a polgármester, a képviselõ-testület tagja, figyelését, gondos elkészítését, melynek 
az intézmények vezetõi és a tömeg- eredményeképpen az elmúlt idõkben 
szervezetek képviselõi. A javaslatot Rimóc község több tízmillió forinttal, 
írásban kell benyújtani minden év július beruházásokkal gyarapodhatott. A 
31-ig. A kitüntetõ díjjal emléklap, Rimóci tv kísérleti adásának elindítását is 
tûzzománcból készült emlékplakett és 25 õ szorgalmazta és járta ki. Számos régi 
ezer forint egyszeri pénzjutalom jár. videót és fényképet archivált már eddig is 
Ebben az évben június 24-én egy javaslat településünk életérõl, de fényképezõ-
érkezett, Kiss János önkormányzati gépével õ is folyamatosan megörökíti 
képviselõtõl. Idézet az ajánlásból: községünket és gyûjti a Rimócról 
„Nehezebb idõkben általában jobban láthatóvá megjelent kiadványokat, anyagokat. Az 
válnak az igazán fontos dolgok, az emberi értékek, önkormányzat mûködését számos 
az értékes emberek. A ,,Rimóc Községért’’ díjat szakmai anyag (pl.: sportfejlesztési 
már többen, joggal tudhatják magukénak. Most koncepció, sportrendelet, együtt-
én egy olyan fiatal emberre teszek javaslatot, mûködési megállapodás, szabályzatok, 
akit szintén joggal megilletne ez a díj. stb.) elkészítésével segíti. És mindezeket 

„Rimóc Községért” kitüntetõ 
díjban  részesültek

1996. Bosits István (posztumusz díj)
Bakóné Valkó Zsuzsanna
Virág Vincéné
Pócsik Sándorné

1997. Rimóci Rezesbanda
Beszkid János

1998. Vincze Ferenc
1999. Kobela Andrásné

Mócsány Istvánné
Vincze Barna

2000. Beszkid Andor
2001. Holecz Ferenc
2007. Golyán Jánosné
2009. Vincze Nikolett

„Rimóc Községért” elismerõ 
oklevelet vehettek át

2001. Jusztin Péterné
2007. Beszkid Józsefné

EGY KITÜNTETÉS MARGÓJÁRA… „Rimóc Községért” kitüntetõ díj 2009.

SZÉCSÉNYI PROGRAMOK

2009. november 6. péntek 17.00 órakor a Szabó István galéria avatása és a XVIII. Nógrád Megyei Õszi Tárlat megnyitója lesz a 
Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szabó István galériájában. Az avatón beszédet mond Shah Gabriella 
mûvészettörténész, a kiállítást megnyitja Laczkó Pál, a Palócföld c. folyóirat munkatársa.
2009. november 10. kedd 10.30 órakor a „Mazsola” címû elõadást láthatják az érdeklõdõk a Harlekin Bábszínház elõadásában a 
Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési Központban. „Hogy a kismalaccal mi lett, kiderül, s megtudja, ki szépen, figyelmesen ül.” Nos, 
kedves Mazsola, engedd meg, hogy most mi meséljünk rólad! Manófalvi Manó és aprócska zöld malackájának, Mazsolának barátsága 
már beírta a legendás mesekapcsolatok könyvébe magát. Titkuk egyszerû: tagadhatatlanul emberiek. Talán mi is olykor  vagy inkább 
gyakran  Mazsolák vagyunk. Önmagunk ügyetlenségeit kis zöld malacként, bölcsességeinket Manócskaként mosolyogjuk meg és 
fogadjuk el. Bálint Ágnes meséje szeretetre méltó és sokáig mosolyogva emlékszünk a derûs figurákra. Belépõdíj: 250 Ft. Szereplõk: 
Boda Katalin, Daróczi Ilona, Lázár Attila, Szilvai Balázs. Rendezõ: Szívós Károly. Díszlet: Lovasy László. Zeneszerzõ: Nagy Zoltán. 
Báb: Bródy Vera. Az elõadás Bródy Vera engedélyével és a Hofra Kft. közvetítésével jött létre!
2009. december 4. péntek 15.00 órakor „Szép nyári nap  a Neoton musical” Budapesten. Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don 
Quijote, Pago Pago, Ha szombat este táncol, Tini-dal, Holnap hajnalig, Vándorének. Ugye mindenkinek ismerõsek ezek a slágerek? A 
hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek sikerzenekara, a Neoton dalairól van szó, melyek nagyszerû alapul szolgálnak a Budapesti 
Operettszínház és a Pentaton közös premierjéhez. Jegyek rendelhetõk: 5.500 Ft/db, 5.000Ft/db áron (+ útiköltség) a Szécsényi Krúdy 
Gyula Városi Mûvelõdési Központban 2009.november 3-ig!

Úgy tudom, messzirõl érkezett képek is, valamint triptichonok, azaz hármas képek. Olyan, 
közénk. mint egy kis házioltár, kinyitható, becsukható.
- A Kolumbán család az erdélyi Hogy készül az ikon?
Olasztelek faluból származik: - Egy luc vagy bükk fatáblára három rétegben enyvbõl és 
valamikor olasz mesteremberek krétaporból készült glettet viszek fel. Majd megrajzolom és 
telepedtek itt le, és hozták létre a bekarcolom a körvonalakat, és az egészet lecsiszolom. Ezek 
falut. A családom is ezek közül után Shell-lak kerül a táblára, majd jöhet a ragasztózás. 
való, olasz õseim vannak. Mi Felteszem a hátteret, illetve az arany vagy ezüst részeket. Ezt 
azonban már elkerültünk onnan egy újabb lak réteg követi. Ezt követi az alapszínek felrakása 
Sepsiszentgyörgyre, amely egy és a kidolgozás. Akril illetve temperafestéket használok. Ez 
nagy város, kétszer akkora, után újabb két réteg lakk kerül a képre. Ezek után végzem el 
vagy talán nagyobb is, mint az árnyékolást egy szivacs illetve folyékony pác segítségével. 
Szécsény. Majd áttelepültünk Majd jöhet még egy réteg lakk, valamint az akasztó 
Magyarországra, Siófokra. elkészítése és a dedikálás. Ha „antikolt”, azaz olyan képet 

Aztán édesanyám másodszor is férjhez ment egy szécsényi készítek, amely réginek hat, akkor a táblát elõször kiégetem, 
férfihez, így kerültünk ide Palócföldre. lecsiszolom, és az említett glettet szaggatottan viszem fel rá. 
Hogy érzi itt magát? Ilyenkor erõsebb, mélyebb tónusú színekkel festem meg az 
- Nagyon tetszik a környék, bár eleinte kicsit nehéz volt ikont. Készítünk ezen kívül faragott kereszteket és képeket 
megszoknom: különösen az ételek voltak furcsák illetve a is, magyaros motívumokkal. 
palóc tájszólás. Székelyként megszoktam, hogy az emberek Hol készülnek az ikonok?
néha nehezen értik meg, amit mondok, de ez teljesen más - Itthon dolgozom, itthon van a mûhelyem. Egyedül 
volt, eleinte talán ijesztõ is, nagyon oda kellett figyelni, hogy készítem az ikonokat, bár lányom is nagyon sokat segít a 
megértse az ember, mit is mondanak neki. Most már kezdem készítésben.
megszokni. Az is furcsa volt, hogy bár Szécsény város, mégis Kik vásárolják a mûveit?
kis méretei miatt mindenki ismer mindenkit. Nagyon tetszik - A ikonokat fõleg gyûjtõk veszik - nagyon sok az 
viszont, hogy mennyire kedvesek, befogadóak az emberek. olaszországi megrendelés - de nagyon sok ajándékboltba is 
Hol és hogyan kezdett el ikonokat festeni? került belõlük. Rómában a Szent Péter bazilika 
- Még Erdélyben, ismerõsök ajánlottak nekünk kegytárgyboltjában is lehet az ikonjainkat kapni. Mikor Mel 
munkahelyet. Tudták, hogy az öcsém és én is szeretünk és Gibson színész-rendezõ Rómában járt a Passió címû film 
tudunk is rajzolni. Így kerültünk egy olyan mûhelybe, amely kapcsán, sokat járt a Szent Péter bazilikába gyónni-
folyamatosan teljesít megrendeléseket fõleg Olaszországba, imádkozni. A gyóntatója itteni látogatása emlékére szintén a 
de a világ számos más országába is Ebben a mûhelyben mi ikonjainkból adott számára ajándékba egyet.
sajátítottam el az alapokat. Majd önálló mûhelyt hoztunk És itt helyben?
létre. A tanult technikákat tovább is fejlesztettük, valamint - Itt is megtalálhatóak az ajándékboltokban, illetve a nálam 
nagyon sokat tanultunk magáról az ikonról, történetérõl, lévõ katalógusból szoktak rendelni. Sok megrendelõm van, 
jelentésérõl is. fõleg így karácsony közeledtével. Itt Szécsényben jóval több 

Mi is pontosan az ikon? vevõm van, mint akár Szentgyörgyön, akár Siófokon volt. 
- Az ikon egy olyan szentrõl, vagy Hogy miért, nem tudom pontosan, talán mert errefelé 
biblikus eseményrõl festett kép, vallásosabbak az emberek.
amelynek készítése messze, a Mit jelent Önnek az ikonfestés?
kereszténység kezdetére nyúlik - Nem csak szakma, hanem hobbi is. Minden érdekel, ami a 
vissza. Az elsõ ikont a történet szerint készítéssel kapcsolatos, gyûjtöm nemcsak az irodalmat, 
maga Jézus rajzolta, és Szent Lukács hanem az ábrázolásokat is, igyekszem magamat 
evangélista festette meg. Ezt a képet folyamatosan képezni. Nagyon kikapcsoló, megnyugtató 
most Rómában a Lateráni bazilika munka. Másrészrõl: sokat tanulok így a hitrõl, a vallásról. 
mellett található „Szentek szentélyében” Közelebb visz Istenhez.
õrzik egy olyan kápolnában, amiben mai Mik a tervei a jövõre nézve?

napig csak maga a pápa misézhet. Az ikonfestésnek a keleti - Most már szeretnék itt végleg gyökeret ereszteni, itt 
egyházban mai napig nagy hagyománya van. Nagyon maradni Szécsényben, vagy a környéken. Jelenleg otthon, a 
szigorú szabályok szerint dolgozik, aki ikont fest: minden lakásban dolgozom, szeretnék idõvel egy saját mûhelyt 
apró mozzanatnak, színnek, fénynek, árnyéknak, alaknak nyitni.
jelentõsége, fontos teológiai szerepe van. Én kétféle ikont Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert, kitartást kívánok a 
készítek: bizánci és „orthodox”, vagyis orosz-pravoszláv tervek megvalósításához.

A kiállítási tárgyak megvásárolhatóak a kiállításon, a típusút. Elõbbi egyszerûbb, de éppen ezért nemesebb, szebb, 
katalógusból és a látogatóknak lehetõségük lesz ikont utóbbi már díszesebb, ugyanakkor aránytalanabb. 
rendelni is.                                                                 Jusztin PéterKészülnek továbbá nem csak festett, hanem részben faragott 

Nagy sikere volt tavaly a Gondozási Központban megrendezett Biblia- és imakönyv kiállításnak. Ezen a sikeren felbuzdulva a 
szervezõk idén feszület- és ikonkiállítást rendeznek. Ennek kapcsán beszélgettem a szécsényi Kolumbán Bernadett ikonfestõvel.

Egy ikonfestõ mûhelyébõl

Kolumbán Bernadett
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és népviseletben Persze Renáta vettek át. Az oklevelek átadása után 2009. október 22. nagy nap volt a Cserhát 
a hollókõi asszonykórus, egy népdalcsokorral, Nagy Klarissza Natúrpark Közhasznú Alapítvány és az 
varsányi mesemondó egy palóc mesével, Percze Piroska és Paluch alapítvány által felölelt 22 település számára. 
Norbert pedig rimóci táncokkal emelték az ünnepség színvonalát a Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi 
vendégek nagy örömére.miniszter felavatta Magyarország legújabb 
Az ünnepség után Ispán Dániel hollókõi vállalkozó - a Cserhát natúrparkját, a Cserhát Natúrparkot Hollókõn.

Mi is az a natúrpark és mire jó? Natúrpark egyik „motorja” - szervezésében a Pajtakertben a 
különbözõ települések által hozott palóc ételeket, termékeket és A natúrparkok 1997-ben jelentek meg Magyarországon európai 
házipálinkákat kóstolhatták meg a jelenlévõk. Volt ott túrós, mintára. Jelenleg 4 hivatalosan minõsített natúrpark mûködik: a 
káposztás lepény, rétes, kenyérlángos, pogácsa, herõke, bejgli, Vértesi Natúrpark, az Írottkõ Natúrpark, a Sokoró-Pannontáj 
lekvár, méz, alma, kecskesajtok nagy választékban és persze rimóci Natúrpark és a Cserhát Natúrpark.
malomkalács is.                                                        Vincze NikolettA natúrpark név használatát a környezetvédelmi és vízügyi 

(A cikk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján miniszternél lehet kérelmezni a tervezett natúrpark szakmai 
megjelent írásból is tartalmaz részleteket.)dokumentációjával, a természetvédelmi törvényben foglaltak 

szerint. A natúrpark önkormányzatok, civil szervezetek és 
magánszemélyek által létrehozott közhasznú alapítvány vagy 
egyesület keretében fenntartott terület, amelynek elsõdleges célja a 
térség természeti, táji értékeinek megõrzése, továbbá a védelem 
által biztosított szép, egészséges környezet fenntartható használata 
és szükséges fejlesztése. Feladataiban más, mint a nemzeti park, a 
natúrpark nagyobb hangsúlyt fektet a turizmusra, a hagyományos 
természetkímélõ gazdálkodás, a falvak hagyományainak, 
szokásainak, kézmûvességének, népi építészeti értékeinek, tájképi 
környezetének megõrzésére.
Mi a Cserhát Natúrpark célja és kik a tagjai?
A Cserhát Natúrpark koordinációs feladatait a Cserhát Natúrpark 
Közhasznú Alapítvány látja el, melynek célja, hogy a natúrpark 
településein olyan szolgáltatási formák alakuljanak ki, amelyeken 
keresztül a lakosság, vagy legalábbis annak vállalkozó szellemû 
része megélhetéshez, jövedelem-kiegészítéshez jusson. A 
gazdasági elõnyök a térség lakói számára a szelíd falusi 
turizmusban, a pihenésben, üdülésben, ökoturizmusban, 
szolgáltatásokban, helyi termékekben jelentkeznek.
A Cserhát Natúrpark 22 község területébõl áll, kiterjedése több 
mint 38 ezer hektár. A csatlakozó települések: Alsótold, Becske, 
Bér, Bokor, Buják, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Cserhátszentiván, 
Ecseg, Felsõtold, Garáb, Herencsény, Hollókõ, Kozárd, Kutasó, 
Magyarnándor, Nagylóc, Nógrádsipek, Rimóc, Szanda, Terény és 
Varsány. A Cserhát Natúrpark a Cserhát keleti és északi 
középhegységi illetve dombvidéki jellegû részeit foglalja 
magában. A természeti viszonyok és az emberi tevékenység olyan 
egyedi kultúrtájat alakított itt ki, ahol természeti értékek tárháza 
maradt fenn napjainkig. A természeteshez közeli erdõk és az 
évszázadok óta mûvelt szántók, legelõk, rétek egyaránt értékes 
növény- és állatfajoknak nyújtanak otthont. Bõvizû források, 
természetesen kanyargó patakok, évszázados kocsányos tölgyek és 
elfeledett ízeket kínáló, régi gyümölcsfajták találhatók a területen.
Így írnak népviseletünkrõl a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium honlapján: „…A legszebb magyar népviseletek közé 
tartozik a bujáki, a rimóci, a hollókõi.”
A Natúrpark felavatásáról
Az ünnepség szervezése már hetekkel elõtte elkezdõdött. Az 
alapítvány nevében Ispán Dániel kért fel engem is, hogy vegyek 
részt a rendezvényen és mint mûsorközlõ koordináljam le az 
ünnepséget. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra, így a feladatot 
örömmel vállaltam. Az ünnepség 10 órakor kezdõdött, de már jóval 
elõtte sorban érkeztek a vendégek is. Szabó Imre miniszter úron 
kívül jelen volt még többek között Haraszthy László 
természetvédelmi szakállamtitkár, Duhay Gábor, a Nemzeti Parki 
és Tájvédelmi Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese, Becsó Zsolt, 
Nógrád Megyei Önkormányzata Közgyûlésének elnöke, Dr. Nagy 
Andor és Borenszki Ervin országgyûlési képviselõk, Pekár István, 
a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány elnöke és még számos 
környezetvédelmi szakember, az érintett polgármesterek és a sajtó 
képviselõi.
A köszöntõk után a miniszter úr egyesével átadta a településeknek 
járó oklevelet, melyet Rimóc részérõl Beszkid Andor polgármester 

Rimóc is tagja Magyarország legújabb natúrparkjának, a Cserhát Natúrparknak

N Y U L A C S K A  H Í R E K
Közlekedj okosan!

Fontosnak tartjuk, hogy a helyes közlekedési 
szabályok elsajátítását már óvodás korban elkezdjük. 

Örömmel fogadtuk a szécsényi rendõr-
kapitányság felkérését, hogy október 1-jén 
vegyünk részt az általuk szervezett programon. A 
gyermekek lelkesen fogadták a „rendõr bácsikat”, 
akik nem érkeztek üres kézzel. 

Elõször a gyalogos közlekedés szabályairól 
beszélgettünk: ennek veszélyeirõl, majd minden 
gyermek kapott egy láthatósági mellényt. A 
nagycsoportosok számára nagy élmény volt, hogy 
ebben sétálhattak át az iskola mögötti aszfaltos 
területre. Ez alkalomból ide egy közlekedési 
gyakorlópályát varázsoltak a szervezõk.

Az óvodásaink négykerekû motorokkal 
gyakorolhatták a közlekedés szabályait.

A programban az iskolások is részt vettek, akik 
már komolyabb feladatokat kaptak. A rendezvény 
lebonyolításában a polgárõrök voltak a szervezõk 
segítségére. Ezúton is köszönjük, hogy részt 
vehettünk ezen a mozgalmas napon, legközelebb 
is szívesen elfogadunk ehhez hasonló meghívást.                                      

                                                                Óvónõk A ,,cseresznye’’ nagycsoport a rendezvényen

HONNAN TUDJA EGY IDEGEN, HOGY VALAKIK Nyakunkon a szomorú, borongós november. Jól jön ilyenkor 
HÁZASOK?egy kis vidámság! Íme, egy kis derû a gyerekszívekbõl!

- Szerintem csak kitalálni lehet, pl. ha mindketten 
ugyanazzal a gyerekkel ordítoznak.HOGYAN DÖNTSÜK EL, KIVEL HÁZASODJUNK?

(Kata, 8 éves)- Olyan embert kell keresni, aki ugyanazokat a dolgokat 
szereti, mint mi. Például ha te szereted a sportot, akkor a SZERINTED MI KÖZÖS A SZÜLEIDBEN?
lánynak ezt szeretni kell, és hoznia kell mindig a csipszet. - Egyikük sem akar több gyereket.

(Gábor,  10 éves)                                                                           (Józsika, 8 éves)
- Igazából felnõtt kora elõtt senki nem dönti el, kivel akar 

MIT CSINÁLNAK AZ EMBEREK A RANDEVÚN?összeházasodni. Isten mindent eldönt már elõre, aztán 
- A randi azért van, hogy jól érezzük magunkat, és hogy késõbb kiderül kihez ragasztottak.
megismerjük egymást. Még a fiúk is tudnak mondani (Kriszti,  10 éves)
valamit, ha elég sokáig hallgatsz.- Az együttélés és a házasság majdnem ugyanaz, kivéve, 
                                                                          (Marcsi, 8 éves)hogy az egyik önkéntes, a másik meg kötelezõ.
- Az elsõ randin csak hazugságokat mondanak, ettõl (Sári, 7 éves) 
érdekesebbnek tûnnek, és másodszor is találkozni - És akkor a pap megkérdezi, akarod-e házastársadul azt, 
akarnak.aki melletted áll, vagy valaki mást. Általában nem áll ott 
                                                                        (Gyuszi, 10 éves)senki más, ezért azt válaszoljuk: akarom.

(Emil, 7 éves ) MIKOR SZABAD MEGCSÓKOLNI VALAKIT?
- Ha gazdag.

HÁNY ÉVESEN KELL MEGHÁZASODNI?                                                                          (Gyurka, 7 éves)
- 23 a legjobb kor, mert addigra már örök idõk óta ismered - A törvény szerint 18 éves korodig várni kell, ezzel nem 
a másikat. packáznék.

(Ildikó, 10 éves)                                                                         (Csongor, 7 éves)
- Nincs a házasságra alkalmas kor. Bolondnak kell lenni, 

HÁZASNAK VAGY EGYEDÜLÁLLÓNAK JOBB hogy megnõsülj.
LENNI?

(Sanyika, 6 éves)
- A lányoknak jobb egyedülállónak lenni, de a fiúknak 

- Akkor megy férjhez az ember, amikor másvalakit jobban 
nem. A fiúknak kell valaki, aki takarít utánuk.

szeret önmagánál. Szerintem ez nem lehet túl könnyû.
                                                                            (Anita, 9 éves)

 (Ellen, 7 éves)                                                              Kaluzsa Mónika

EGY KIS DERÛ!
  

Pekár István, Dr. Nagy Andor, Szabó Imre és Becsó Zsolt
a népviseletes lányok, asszonyok gyûrûjében

Az önkormányzatunk számára adományozott oklevél

Percze Renáta és Gondos Vilmosné ajándékkosarat adnak át a miniszter úrnak
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ISKOLAI HÍREK
A jelenlévõk a Szülõi Munkaközösség Elnökének Virágné Iskolai aktuális programpaletta Dobó Olgát választották, illetve felkérték Golopi Károlynét, 
legyen tiszteletbeli elnöke a szülõi szervezetnek a 

1. Októbertõl a hagyományoknak megfelelõen elindultak a kapcsolattartás segítésére, aki ezt elvállalta.
szakkörök. A nyújtott lehetõségek közül a diákok választása az Az ülésen az SZMK tagok megismerték az iskola Munkatervét, 
alábbiakra esett: javaslatokat, gondolatokat fogalmaztak meg az iskolai élettel, 
- kézmûves:  4. osztály programokkal kapcsolatosan.

felsõ tagozat 7. A 2008 tavaszán indult jó gyakorlat folytatódott október 9-én, 
- ECDL:  felsõ tagozat amikor az iskola pedagógusai és a meghívott képviselõ-testület 
- angol: felsõ tagozat jelenlévõ tagjai fehér asztal mellett foglalkoztak az iskolával 

alsó  tagozat kapcsolatos kérdésekkel. A kötetlen, jó hangulatú megbeszélést 
- hagyományõrzõ-néptánc: mindkét fél hasznosnak, építõ jellegûnek minõsítette, és 

alsó- felsõ tagozat megállapodtak a találkozások folytatásában.
-       zongora: alsó tagozat  8.  Az iskola májusban szervezte meg idei jótékonysági bálját. 

felsõ tagozat Mint ahogyan arról hírt adtunk több országos beszállítót 
2.   Az évekre visszatekintõ „Irodalmi õsz” ugyancsak útjára indult. megkerestünk támogatásért. Megkeresésünkre az ALEX 

A pályázat 3-8. osztályosok számára nyújt lehetõséget - ebben Fémbútor KFT székeket ajánlott fel, azonban akkor egyéb okok 
az évben is- komplex feladatsor megoldására; történelem, miatt felajánlásukat nem tudták teljesíteni.  
irodalom ének, rajz, matematika területérõl, illetve a      Örömmel adunk tájékoztatást, hogy október 20-án  20 db széket 
drámapedagógia kapcsán. küldtek, így lehetõség nyílt a Hunyadi úti épület ebédlõjében 

     Témája: kuruc kori mondák, kuruc kor, II. Rákóczi Ferenc és a lévõ borzalmasan rossz székek egy részének cseréjére.
szabadságharc. Kiss Józsefné
Az osztályon belül alakult csoportok kézhez kapták a Naplót.  

3. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009-ben ismét Kirándultak az iskolások
meghirdette az Útravaló Ösztöndíjprogramot, mely az egyenlõ 
bánásmód elvén alapuló, az esélyegyenlõséget biztosító Október 16-án az iskola HHH (halmozottan hátrányos 
pedagógiai program, melyek segítik a hátrányos helyzetû, helyzetû) tanulói kiránduláson vettek részt. Úti cél 
illetve halmozottan hátrányos helyzetû diákok tanórai 

Budapesten a Csodák Palotája volt. 
felkészülését, elõsegítik tehetségük kibontakoztatását.

Reggel fél 8-kor indult az autóbusz, az iskola elõl, ahová a Az útravaló Ösztöndíjprogram 4 alprogramból áll: 
gyerekek nagyon lelkesen érkeztek. Az utazást egy páran - Út a középiskolába
nehezen viselték, de az élmény mindenki számára feledtette - Út az érettségihez

- Út a szakmához a kellemetlenségeket.
- Út a tudományhoz Úgy vélem, akkor igazán izgalmas egy kiállítás, ha a 

Iskolánk az Út a középiskolába alprogramban nyújthatott be kiállítási tárgyakat meg is lehet fogni, ki lehet próbálni. Itt 
pályázatot. Két 7. osztályos és egy 8. osztályos tanuló kívánt 

aztán jó szívvel ajánlott, hogy beülj, rálépj, megérintsd, 
élni a pályázati lehetõséggel, így iskolánk 4 diákja dolgozhat 

hiszen ezáltal különös kalandokban lehetett részünk.ebben az elbírálástól függõen. (Egy tanulónk továbbfutó 
A bejáratnál egy Suzuki autó várta, hogy egy erõkaros pályázó, hiszen az elõzõ tanévben már sikeresen részt vett 

emelõ segítségével könnyedén a levegõbe emeljük az egy ebben a programban.)
A pályázat elbírálása folyamatban van. tonna körüli igazi autót. Az elõtérben színész akrobaták 

4.  A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma fogadtak bennünket. A kiállítóteremben óriási asztal 
pályázatot hirdetett az egészséges életmódra nevelés székekkel „repített” a törpék birodalmába.
feladatainak megvalósítását szolgáló szakmai programok 

Leírhatatlan élményt nyújtott számunkra a sok csoda, támogatására.
többek között a szögletes kerekû autó, ami ahelyett, hogy A pályázóknak 30 %-os önerõvel kell rendelkezni, 
zötyögött volna simán tovagurult, az Óriási zongora, amely a támogatásként 70 % nyerhetõ el. Iskolánk 30 diákunk 

úszásoktatására nyújtott be pályázatot: utazás és bérlet zenei emlékezetünket teszteli, a Tapadófal, a saját magunk 
költségeire. által épített híd, melyen keresztül lehetett menni. Kezet 
A pályázat elbírálása folyamatban van. foghattunk önmagunkkal egy kézzel, megtapasztalhattuk, 

5.  Az FVM a 2009/2010-es tanévre „Iskolagyümölcs-programot” hogy forgás közben, hogyan lehet a labdát gurítani a szemben 
hirdetett, melynek célja, az általános iskolák 1-4. évfolyamos 

ülõnek. Az interaktív terepasztalon kipróbálhattuk a 
tanulói megkedveljék a gyümölcsfogyasztást és ezzel 

reflexeinket. Nagy sikere volt a levegõben való biciklizésnek hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások 
is. A fenti emeleten Rubik Ernõ játékaival, a klasszikus bûvös kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni 
kockával, a Rubik 360-al, a koncentráció, figyelem és küzdelemhez.
egyensúly mérõ eszközökkel lehetett tesztelni önmagunkat.Az iskolagyümölcs-programban azok a szállítók vehetnek 

részt, akik rendelkeznek a MVH elõzetes jóváhagyásával. A Délután – a gyerekek nagy örömére – a Kölyökparkban 
pályázatnak heti minimum 2 db, legfeljebb heti 5 db I. osztályú folytatódott a programunk. Itt aztán lehetett tombolni, 
étkezési alma/tanuló szállítását kell vállalniuk. ugrálni, bokszolni, kúszni-mászni, csúszdázni és labdák 
Iskolánk is részt vesz az iskolagyümölcs-programban, mely 

közé landolni. Még a Csodák Palotájában megoszlott a elõreláthatólag 2010. január 4. és 2010. június 30. között tart.
vélemény, hogy kinek mi volt a kedvence, addig ez kivétel 6.   A szülõi közösség a Munkatervben foglaltak szerint megtartotta 
nélkül minden diákot elbûvölt. alakuló ülését.

A 17 fõs iskolai testületbõl 13-an vettek részt, illetve a volt A fõvárosból fáradtan, de élményekkel feltöltõdve 
SZMK elnök, Golopi Károlyné, Kiss Józsefné, az iskola érkeztünk este haza.
igazgatója és Varga Bálint igazgatóhelyettes. Balázsné Szõke Anikó

 

 

OKTÓBER 23-a

Kegyes volt hozzánk az idõjárás október 23-án, sikerült az ünnepi mûsort az 1956-os emlékmûnél megtartani. A gyerekek 16.00-kor is azt kérdezgették, hol 
lesz a mûsor,hiszen lógott egész nap az esõ lába. 

17.00-kor kezdõdött a megemlékezés. Az ünneplõk elõször elénekelték együtt hazánk nemzeti himnuszát, Beszkid Andor polgármester úr mondott 
nyitóbeszédet, majd Borenszki Ervin országgyûlési képviselõ úr mondott ünnepi beszédet.

Az általános iskolások mûsora következett ezután, akiktõl verseket hallhattak, zeneszámok is színesítették elõadásukat. Megpróbálták bemutatni 1956 
október 23-a eseményeit, hogy mi is történt az azt követõ  idõszakban hazánkban.

A mûsor után sok koszorú került az emlékmûhöz: az Önkormányzat, a Szent István Általános Iskola, a Polgárõrség, a Kobak Egyesület, a Torgyán-Kisgazda 
Koalíció, az 56-os Nemzetõrség és Borenszki Ervin koszorúztak. A mécsesek és gyertyák fénye nagyon meghitté,barátságossá - lehet ,hogy nagyon 
egyszerûen hangzik - de széppé is tette megemlékezésünket és a környéket egyaránt.

Minden szereplõ diáknak nagyon köszönöm, hogy segítettek nekem a mûsor színrevitelében. Név szerint õk azok: 5.osztályból Csemer Beáta és Rácz Judit, 6. 
osztályból Csemer Beáta, Kukurta Mónika, Péter Fruzsina és Vizoviczki Lolita,  7. osztályból Gál Kitti, Virág Jenifer, Kormány Dávid, Laczkó Dávid és Virág 
Sándor,  8. osztályból Erdélyi Anita, Hadzsi Enikõ, Kormány Eizabet, Péter Petra, Vanya Bernadett, Vágvölgyi Réka, Pásztor Balázs és Virág Rodrigó.

Szeretném a cikket Makray R. László versébõl idézett sorokkal zárni: ,,Uram!Nehéz lesz nagyon /én mégis maradok./ Túlélni majd hogyan fogom?/ Ez 
nekem is titok. .../Szabadság nincs MÉG-és messze MÁR/de Uram, én akkor is maradok’’

Ezt modták akkor az 56-os magyarok ,akik semilyen körülmények között nem hagyták el hazájukat,a mi kis Magyarországunkat.
Golyánné Juhász Edina

Rimóci gyerekek a lengyel gyerekekrõl

Én nagyon vártam a lengyel gyerekeket, nem tudtam, hogy ki fog 
hozzám jönni! Amúgy meg nagyon jó volt velük, sokat nevettünk és 
nagyon jól megbarátkoztunk. De sajnos el kellett menniük és ez 
nagyon megviselt minket. Sokan sírtak és nagyon sokan közülünk is 
sírtak. Én is picit könnyeztem, és nagyon nagyon HIÁNYOZNI 
FOGNAK!!!.  Bárcsak több ideig maradtak volna!       Kormány Dávid

Én vasárnap izgatottan vártam, hogy ideérjenek a lengyel diákok. 
Kicsit tartottam, hogyan fogok szót érteni a hozzám került fiúval, de 
aztán az interneten keresztül megoldottuk, így tehát tudtunk egymással 
beszélgetni. Nagyon szimpatikus, kedves volt, örültem, hogy 
lehetõségem volt befogadni. Remélem jól érezte magát nálunk!             

Laczkó Martin

Mi az elején azt gondoltuk, hogy egy unalmas hét lesz, ami gyorsan 
elmegy. Vasárnap, mikor megérkeztek, nagyon szégyenlõsek voltunk, 
és nem mertünk bemutatkozni sem. Este mindenki hazament a 
vendégével, majd minden reggel jöttek velünk az iskolába. Õk 
programokon vettek részt, amíg mi tanultunk. Délutánonként már mi is 
részt vettünk a programokon. Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki 
összebarátkozott egymással. Nagyon hiányozni fognak és már alig 
várjuk, hogy mi is menjünk Lengyelországba!

       Vanya Bernadett, Péter Petra, Vágvölgyi Réka, Pásztor Balázs

Amikor az anyukámtól meghallottam, hogy fogadunk be egy 
lengyel lányt, nagyon megörültem neki, de ici-picit izgultam is!
Amikor az ismerkedés volt, megtudtam, hogy Martinának hívják. Az a 
nap nagyon jól sikerült! Nagyon sokat játszottunk, vetélkedtünk. 
Nemsokára elérkezett a búcsú napja. Sajnos nem maradhattak tovább. 
Elmentek.                                                                       Petrovics Anna

Szülõ a lengyel gyerekekrõl

Azt hiszem most már bevallhatom, hogy kissé izgultam a lengyel 
gyerekek érkezése miatt. Hogyan fogunk kommunikálni és hogy 
lesznek megelégedve otthonunkkal, szokásainkkal. Persze egy 
háziasszonyban felmerülnek a kétségek, hogy fognak-e ízleni a 
gyerekek számára az itteni ételeink.

A gyerekek vasárnap délután 17.00-kor érkeztek az általános 
iskolába. Nagy szeretettel fogadtuk õket a pedagógusokkal együtt. Az 
elsõ találkozás bemutatkozással vette kezdetét, megvendégeltük õket. 
Minden vendéglátó választott magának egy gyereket. Hozzánk két 
tizennégy éves lány került. Amikor elbúcsúztak egymástól a lengyel 
gyerekek mindenki elindult hazafelé. Már útközben rájöttem, hogy 
könnyû dolgom lesz mivel a szlovák és a lengyel nyelv kicsit hasonló. 
Jól megértettük egymást a gyerekekkel, egész este meséltek magukról, 
otthonukról, iskolájukról.

Minden nap kiadós program várta a õket, olyan gyorsan teltek a 
napok, hogy csak azt vettem észre közeledik a búcsúest. A búcsúzás 
igen fájdalmas volt, mert a gyerekek nagyon megszerették egymást. 
Igaz, hogy a diákok nem egy korosztályhoz tartoztak, de mégis 
alkalmazkodtak a kislányomhoz.

A visszajelzésekbõl úgy gondolom hogy a gyerekek jól érezték 
magukat minálunk.                                                      Ocsovai Mónika
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