Ára: 220,-Ft
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Arany Ászok megyei I. osztály
3. helyen zárta felnõtt csapatunk az õszi fordulót!
12. forduló: Rimóc - Palotás 3-0 (1-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Hornyák Krisztián (Baranyi, Csikós)
Rimóc: Oláh - Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Bangó R. (Csernák), Lovász, Árva,
Bangó N. (Cserni), Márton (Bangó A.), Vincze
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Palotás: Aranyi - Varga, Hegyi T. (Madrik), Hegyi N., Jakus - Sipos, Jele, Tancsik, Korecz
(Fekete), Kresák, Here
Edzõ: Komáromi Tibor
Gól: Oláh (11-es), Árva (2)
Sárga: Bangó N., ill. Varga Jók: Lovász, Kelecsényi, Mócsány, Oláh, Kuris, Árva, ill. Aranyi
Változatos, jó iramú mérkõzésen a hazaiak már az elsõ félidõ 12. percében Árva
buktatásáért megítélt büntetõbõl vezetést szereztek. Sajnos elõnyüket nem tudták növelni,
mert helyzeteiket sorra elhibázták. A második játékrészben a vendégek mindent
megpróbáltak az egyenlítésért, szinte kapujuk elé szegezték a hazaiakat, de gólhelyzetet
nem igazán tudtak kialakítani, csak egy kapufára futott az erejükbõl. A mérkõzés hajrájában
Árva két szemfüles góljával bebiztosította a gyõzelmet a csapata számára.
Komár Gábor: Az elmúlt idõszakban játszottunk jó meccseket a Palotás ellen, de pontot
egyszer sem szereztünk. Ma nem játszottunk jól, viszont eredményesek voltunk. Gyõzelmünk
ilyen arányban is teljesen megérdemelt, melyet Kuris Peti születésnapjára ajánlunk.
Kiss László (vezetõségi tag): Megérdemelt hazai gyõzelem született.
Ifi: 0-2
13. forduló: Mátranovák - Rimóc 0 - 4 (0-2)
Mátranovák: 100 nézõ, vezette: Urbán V. (Katona L., Oláh G.)
Mátranovák: Nyerges - Nánási, Varga, Galajda (Mihály), Kerényi - Lakatos P., Líber Zs.,
Oszvald, Tóth P. (Sándor), Tábori, Dancsok
Játékos-edzõ: Oszvald Ferenc
Rimóc: Oláh T. (Csizmadia), Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi, Árva, Cserni (Bangó
A.), Lovász, Hodur - Márton (Csernák), Vincze (Bangó R.) Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Árva, Cserni, Márton, Vincze Sárga: Varga, Galajda, ill. Lovász
Jók: Kerényi, Líber Zs., ill. az egész csapat
Ezen a mérkõzésen a hazaiaknak nem sikerült semmi. Az igaz, hogy több hiba is
becsúszott a játékukba, de sok esetben a szerencse is elpártolt tõlük, fõleg a kapu elõtt.
A vendégek minden kontratámadása gólveszélyt jelentett a hazaiak kapujára, amibõl
négyet ki is használtak és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
Oszvald Ferenc: A jó kezdés után az elsõ gól megfogta a csapatunkat és ezután csõdöt
mondott. Ennél már csak jobb jöhet.
Komár Gábor: A mai napon tizenöt jó játékosunkból, tizenöt jó teljesítményt nyújtott és
remek gyõzelmet arattunk a jó erõkbõl álló hazaiak ellen.
Ifi: 1-6
14. forduló: Rimóc - Héhalom 2 - 0 (2-0)
Rimóc: 100 nézõ, vezette: Dósa Árpád (Pap I., Lukács L.)
Rimóc: Oláh T. - Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Cserni, Árva, Lovász, Bangó N.
(Komár), Márton, Vincze (Bangó R.)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Héhalom: Kotasz - Babusa, Urbán, Kovács, Kárpáti - Huszár (Podobén), Pásztor, Gerhát,
Danguly - Koczka, Lõrincz Edzõ: SzilágyiAlbert Gól: Vincze (2) Sárga: Lovász, ill. Urbán, Gerhát
Jók: Oláh T. Rádi, Mócsány, Kuris, Kelecsényi, Vincze, ill. Babusa, Gerhát, Pásztor, Kovács
A hazaiak az elsõ félidõben Vincze két találatával eldöntötték a mérkõzés sorsát. A
vendégek 1-0-nál büntetõt hibáztak, és hiába játszottak mezõnyfölényben, nem bírták
áttörni a jól játszó rimóci védelmet.
Komár Gábor: Nem játszottunk jól, de két nagyszerû kontrából eldöntöttük a mérkõzést.
A kapusunknak és a jó védekezésnek köszönhetõen 9 mérkõzésünkön nem kaptunk
gólt, ami a sikeres szereplésünk egyik titka. Nem szédülünk el magunktól, hanem
készülünk a következõ mérkõzésre.
Szilágyi Albert: Mezõnyben jól játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni,
meg a 11-est sem sikerült berúgni. Bizakodunk a jobb folytatásban…
Ifi: 5-0
15. forduló: Romhány - Rimóc 1 - 0 (0-0)
Romhány, 200 nézõ, vezette: Pál L. (Szûcs, Dósa)
Romhány: Peredi - Fábián (Melo), Ordasi, Széles, Sági - Hajduk, Pádár, Dudás, Balász
Varga, Szegvári Edzõ: Szlezák Zoltán
Rimóc: Oláh T. - Rádi, Kuris, Mócsány, Hodur - Lovász, Árva, Kelecsényi, Bangó N.,
Vincze, Márton (Cserni) Játékos-edzõ: Komár Gábor Gól: Ordasi Sárga: Peredi,
Fábián, ill. Kelecsényi, Cserni, Rádi, Kuris Jók: Ordasi, Széles, Varga, ill. Oláh, Kuris, Rádi
Nem túl szép játék, de nagy küzdelem volt jellemzõ a mérkõzésre, melyen a hazaiak egy
góllal bizonyultak jobbnak.
Szlezák Zoltán: A mai mérkõzéssel elégedett vagyok, küzdöttünk, akartunk és meglett az
eredménye. Gratulálok a fiúknak, remélem ezt a formát tavasszal is tovább tudjuk vinni.
Komár Gábor: Nem játszottunk jól, mégsem érdemeltünk vereséget. Az eredményhez
gólt kellett volna elérnünk, amit kétszer megtettünk, de a bíró lesnek vélte. Gratulálok a
hazaiaknak és a mi csapatunknak a féléves nagyszerû teljesítményéhez.
Ifi: 5-1

A felnõtt labdarúgó bajnokság
õszi fordulójának végeredménye
1. Szécsény
15 10 1 4 27-17
2. Karancslapujtõ 15 9 3 3 47-14
3. Rimóc
15 9 3 3 28- 9
4. SBTC
15 8 4 3 42-16
5. Romhány
15 8 3 4 24-23
6. Palotás
15 8 1 6 37-29
7. Nagybátony
15 7 4 4 39-28
8. Tar
15 7 2 6 29-30
9. Mátranovák
15 7 1 7 25-34
10. Pásztó
15 6 4 5 32-26
11. Berkenye
15 6 3 6 27-21
12. Szurdokpüspöki 15 5 5 5 19-25
13. Karancsberény 15 4 4 7 21-23
14. Héhalom
15 2 4 9 22-30
15. Bercel
15 2 0 13 13-49
16. Szügy
15 1 0 14 14-72

31
30
30
28
27
25
25
23
22
22
21
20
16
10
6
3

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság
õszi fordulójának végeredménye
1. Pásztó
15 12 3 0 64- 7 39
2. Nagybátony
15 11 3 1 54-13 36
3. Szécsény
15 11 2 2 67-13 35
4. Romhány
15 11 2 2 59-20 35
5. SBTC
15 11 1 3 62-22 34
6. Szurdokpüspöki 15 10 1 4 76-27 31
7. Karancslapujtõ 15 8 3 4 60-29 27
8. Bercel
15 7 1 7 49-33 22
9. Palotás
15 7 1 7 40-42 22
10. Szügy
15 5 1 9 34-68 16
11. Rimóc
15 4 2 9 34-45 14
12. Berkenye
15 4 1 10 37-67 13
13. Héhalom
15 2 2 11 18-60 8
14. Karancsberény15 1 2 12 22-94 7
15. Tar
15 2 0 13 27-82 6
16. Mátranovák 15 1 0 14 13-94 3

Serdülõ bajnokság:
Befejezõdött a serdülõ bajnokság õszi fordulója,
ahol serdülõink a 4. helyen végeztek!
7. forduló: Palotás - Rimóc 2 - 5 (2-0)
Rimóc: Oláh D. - Molnár D., Mócsány R., Csizmadia B., Percze K. - Pásztor B., Percze R., Oláh
Á., Szép M. (Kormány R.) Király Á., Laczkó L. Gól: Pásztor B. (2), Oláh Á., Király Á., Laczkó L.
Elsõ félidei gyenge játékunk és gólhelyzet kihasználásunk a hazaiakat 2-0-ás vezetéshez
juttatta, a második félidõben összeszedtük magunkat és fölényünk gólokban mutatkozott meg.
A serdülõ labdarúgó õszi fordulójának végeredménye
1. Szécsény 7 7 0 0 33- 3 21
5. Szügy
7 4 0 3 19- 14 12
2. Romhány 7 5 1 1 32- 7 16
6. Héhalom 7 2 0 5 15- 24 6
3. Bercel
7 4 1 2 39- 13 13
7. Berkenye 5 1 0 6 11- 45 3
4. Rimóc
7 4 0 3 25- 19 12
8. Palotás
7 0 0 7 3- 52 0
Nagycsapat:
Házi góllövõ lista-helyezései:
1. Vincze Benjámin (12) 7gól név, zárójelben a bajnokság szerinti sorrend,
2. Árva Róbert (17) 6 gól
és legvégül a rúgott gólok száma.
3. Márton Dávid (21) 5 gól
Ifjúsági csapat:
4. Cserni Balázs (32) 4 gól
1. Kiss István (19) 9 gól
5. Oláh Tibor (56) 2 gól
2. Rácz Jenõ (32) 6 gól
5. Kelecsényi Gábor (56) 2 gól
3. Kormány Lajos (41) 5 gól
6. Bangó Norbert (90) 1 gól
3. Csizmadia Tamás (41) 5 gól
6. Laczkó Zsolt (90) 1 gól
4. Percze Máté (50) 4 gól
Serdülõ csapat:
5. Oláh Tibor (85) 2 gól
1. Laczkó Lénárd (3) 7 gól
6. Beszkid Máté (118) 1 gól
2. Pásztor Balázs (5) 6 gól
6. Oláh Nándor (118) 1 gól
3. Oláh Nándor (17) 3 gól
6. Beszkid Arthur (118) 1 gól
3. Oláh Ádám Urbán (17) 3 gól
4. Kormány Richárd (26) 2 gól
4. Percze Roland (26) 2 gól
4. Király Ádám (26) 2 gól

A 3. helyezett felnõtt csapat
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FÜGGETLEN FALUSI LAP Karácsony hava

2009. DECEMBER

,,Fordult egyet a Föld, a Karácsonyt hozza December, mennybõl az angyalt és új havat, új kiadást.
Száguld zúgva velünk a Galaktika; porszem az élet. Végsõt gondol az év. Kezdjük el újra talán.’’
Csanádi Imre: Kalendárium - Karácsony hava

Adventi várakozás
Egyszer egy fiataltól megkérdezte a hitoktatója, hogy mikor van
advent. A fiú visszakérdezett, hogy most vagy régen mikor volt? A tanára
felhúzta a szemöldökét, mert nem értette, mire gondol a tanítványa. A fiú
megmagyarázta a kérdését.
- Én úgy látom, hogy régen karácsony elõtt 4 héttel kezdõdött az
advent, ma meg olyan, mintha mindig az lenne, mert a kirakatok már
szeptembertõl a karácsony közelgését hirdeti. És az emberek is ilyenek
lettek, csak várnak, várnak mindig valamit, aminek az eljövetelére már
nem is igazán kíváncsiak, örülni se igazán tudnak neki. Én jobban
szeretem a ,, régi” adventet.
Nagyot változott a világ. Az úr eljövetelének várakozását felváltotta a
vásárlási láz, a hagyományos adventi koszorút a modern, trendi,
semmire se hasonlító asztali díszek. Mi magunk is ilyenek lettünk: mindig
várunk valamit, a karácsonyt, utána már sürgetve a húsvétot is, a nyári
szabadságunkat, a fizetésünket, a hétvégét… És vajon mikor mindezek
eljönnek, tudunk-e igazán örülni annak, ami megérkezett? Vagy csak
kipipáljuk, és jöhet a következõ? Csoda, ha ez a fiú úgy érezte, hogy
mindig advent van a külvilágban, de a lelkekben még is olyan ritkán?
Hányszor megfogadtuk már mi is, hogy nem állunk be a sorba, a karácsonyi õrületbe, és valahogy mégsem sikerült
megtenni. Valóban nehéz kívül maradni a modern világon, de úgy gondolom nem lehetetlen. Hiszem, hogy a vásárlást
is lehet keresztény szemlélettel tenni, úgy hogy karácsony örömhíre ne vesszen el a bevásárlószatyrok között. Itt élünk,
és most. Nehéz a régi világban maradni, de nem is kell. Ha az újba menekítjük a régi értékeit, akkor nemcsak a
hagyomány marad meg, hanem az újat is megtöltjük maradandóval és értékessel. Kereszténynek lenni nehéz. Sose
volt könnyû, de nem is mondta senki. A karácsony értékét nekünk kell megõrizni és tovább adni, bármerre halad is a
világ, okosan és tiszta fejjel. Megtartani az advent csendességét, de beengedni az ajándékkeresés örömét is. Várni,
örülni is a kis Jézus születésének, nem csupán megszokásból elmenni az éjféli misére. Örülni a meghitt hangulatnak, de
mellette keresztény szemlélettel látni, hogy az Úr eljött, és nem hiába, hanem értünk. Tanuljunk az idõsektõl, akik ma is
olyan csendesen tudnak várni: a gyerekek látogatását épp olyan szépen, türelemmel, mint Jézus születésének csodáját.
Soha nem sürgetik a perceket, megtanulták õk már értékelni ezek fontosságát. Örüljünk ,,hagyományos” módon az
adventnek, és éljük meg kegyelmekkel teljesen a közelgõ karácsonyt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Rimóci Újság szerkesztõsége nevében örömteli várakozást, és áldott, békés
karácsonyt minden kedves olvasónknak!
Kaluzsa Mónika

Álló sor: Oláh Tibor, Cserni Balázs, Hodúr Tibor, Mócsány Roland, Vincze Benjámin,
Puruczki Flórián, Csizmadia Ádám, Komár Gábor
Guggoló sor: Kuris Péter, Márton Dávid, Bangó Alex, Lovász Balázs,
Kelecsényi Gábor, Árva Róbert, Bangó Norbert, Laczkó Zsolt
A képrõl hiányoznak:
Bangó Rómeó, Bablena Csaba, Csernák Szabolcs, Rádi Balázs, Virág Tamás

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja: Rimóc község képviselõ-testülete
3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 E-mail: rimociujsag@gmail.com
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!

December 6. (vasárnap)
December 6. (vasárnap)
December 7. és 14. (hétfõ)
December 12. (szombat)
December 12. (szombat)
December 18. (péntek)
December 24. (csütörtök)
December 27. (vasárnap)
December 28. (hétfõ)
December 29. (kedd)
December 30. (szerda)
2010. Január 10. (vasárnap)

VENDÉGSÉG - Szent Miklós templomunk védõszentjének ünnepe
IKON ÉS FESZÜLET KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
VENDÉGSÉGI BÁL
Szemétszedés (gyülekezõ 14 órakor a közösségi ház elõtt)
FELNÕTT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
JÉZUSKAVÁRÁS
KARÁCSONYI KONCERT A TEMPLOMBAN
Amatõr Labdarúgó Kupa (nem igazolt játékosok számára)
Tapsi-hapsi Kupa (helyi játékosoknak)
Labdarúgó Torna (igazolt játékosok is szerepelhetnek)
VÉRADÁS (9-16 óráig az iskola Hunyadi úti épületében)

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván
a Rimóci Újság szerkesztõsége.
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
2009. november 20-án ülésezett legutóbb a képviselõ-testület. Az ülésen
jelen voltak Beszkid János, Golopi Károly, Holeczné Petrovics Irén,
Juhász Vincéné, Kiss János, Laczkó Anzelm, Pásztor Antalné, települési
képviselõk, Beszkid Andor polgármester, Lõrikné Kiss Ibolya
megbízott körjegyzõ, Jusztin Istvánné jegyzõkönyvvezetõ. Az ülésrõl
távol maradtak Vincze Attila és Vinczéné Percze Gizella képviselõk.
A számos napirendi pontot megelõzõen 17 órától a közzétételnek
megfelelõen közmeghallgatást tartottak a képviselõk. Ezen a
fórumon, aminek megtartását az önkormányzatokról szóló törvény egy
évben minimum egyszer kötelezõvé teszi, mindössze egyetlen
résztvevõ volt. Ludányiné Gréczi Katalin, az Elsõ Magyar Közvilágítási
Zrt. területi projektmenedzsere azért élt a kínálkozó lehetõséggel, hogy
a közvilágítás üzemeltetésében beállt jogszabályi változásokról és az
ebbõl fakadó lehetõségekrõl tájékoztassa a testület tagjait. 19 órakor az
elõre meghirdetett napirendek tárgyalásával folytatta az ülést a testület.
Hogy állunk?
Elsõként a költségvetés háromnegyed évi teljesítésérõl szóló
beszámolót vitatták meg, majd azt egyhangúan elfogadták a
képviselõk. A második napirend keretében a 2010. évi költségvetési
koncepciót ismerte meg a testület, melyet a kérdések megválaszolását
követõen el is fogadott. Az elfogadott beszámoló és koncepció fõ
számait helyhiány miatt újságunk következõ számában tesszük közzé.
Támogatások
Örömmel vették tudomásul a képviselõk, hogy az iskolánk 8. osztályos
tanulói közül ismételten vannak az Arany János Tehetséggondozó
Programra jelentkezõk. A képviselõk mindannyijuk esetében támogató
határozatot hozott, mely elengedhetetlen feltétele a programba kerülésnek.
Szintén kivétel nélkül igaz minimálisan eltérõ mértékben minden jelenleg
vagy a jövõben felsõfokú intézményben tanuló és Busa Hungarica
ösztöndíjra pályázó hallgató pályázatát támogatták a képviselõk.
Közvilágítás
Döntött a testület a közvilágítás karbantartására és a villamos energiára
adott ajánlatokról is. Ezek szerint 2010-ben december 31-éig a kedvezõbb
ajánlatot adó Elsõ Magyar Közvilágítási Zrt.-vel köt szerzõdést az
önkormányzatunk. Ezen napirend keretében határoztak a képviselõk a
közvilágítás korszerûsítését célzó pályázat elõkészítésérõl is.
Pályázatok
Tájékoztatást kaptak a képviselõk a pályázatok aktuális állásáról is.
Megelégedéssel nyugtázta a testület, hogy nem csak az önkormányzat és
a „Rimóc Községért” Alapítvány szerepelt sikeresen különbözõ
pályázatokon, hanem több rimóci vállalkozó/vállalkozás is jól szerepelt
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) keretében
meghirdetett úgynevezett „harmadik tengelyes” intézkedéseken.
Az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetõen több fejlesztés,
és építéssel járó beruházás is indulhat a jövõben. Bõvül és felújításra
kerül az Akácos úti ikerház, amely gyerekházként és a jövõben
tanodaként is funkcionál majd. Az óvoda akadálymentesítése, belsõ
nyílászáróinak és folyosó burkolatának cseréje, illetve akadálymentes
mellékhelyiség kialakítása szintén egy pályázati támogatásnak
köszönhetõen valósulhat meg. Önkormányzati tulajdonba kerül elõzetes ingatlanérték-becsléssel alátámasztott vételárért, ami nem
lehet több mint 3,5 millió forint - és Palóc fõkötõ kiállító hellyé lesz a
Hunyadi út 6. sz. alatti kis palóc ház. Megújul az iskola Hunyadi úti
épületének vizesblokkja. Reményeink szerint rövidesen értesítést kap
az önkormányzatunk az Erzsébet tér kialakítását célzó támogatási
kérelem pozitív elbírálásáról, hiszen messze a támogatási ponthatár
fölötti pontszámot ért el a pályázatunk. Hasonlóképpen pozitív értesítést
vár a „Rimóc Községért” Alapítvány is a Varsányi út 91 sz. alatti
üdülõház telkén építendõ aktív-pihenõ ház építésére beadott kérelem
tárgyában, hiszen szintén kiemelkedõ pontszámot kapott a beadott
pályázat. Az alapítvány sikeres kérelmének köszönhetõen két fiatal,
Szoldaticsné Tálai Tímea és Vincze Ágota határozott idejû - 6 hónapos alkalmazására kötött szerzõdést a Munkaügyi Központ Szécsényi
Kirendeltségével. A két pályázatíró-projektmenedzser munkakörû
dolgozó bérét és annak járulékait 100 %-ban finanszírozza a kirendeltség.
Munkahelyük a Dr. Manga János Közösségi Házban kerül kialakításra.
Külön örömmel fogadták a hírt a képviselõk, hogy az egyházközség
által templomunk tetõfelújítására benyújtott kérelem is támogató
határozatot kapott. Ennek értelmében a felmerülõ - vagy esetleg már
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felmerült (pl.: terveztetés, pályázatírás költségei) - és a kérelemben is
szerepeltetett költségek utólagos finanszírozással 100 %-ban megtérülnek.
Ezen napirend keretén belül döntött a testület arról is, hogy az ÉMOP2009-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése címmel kiírt pályázatra kerüljön beadásra a
Gondozási Központ (ÖNO) fejlesztését célzó pályázat. A pályázatot
december 1-én postára adtuk. Pozitív elbírálás esetén teljesen megújul
alaptól a tetõig - és bõvül a Gondozási Központ épülete, modernizálódik
az eszközparkja így javulnak az általa nyújtott szolgáltatások.
Aktuális kérdések
Aktuális kérdések napirend keretében a képviselõ-testület
megtárgyalta a körjegyzõség kérdését is. A körülményeket figyelembe
véve a testület úgy döntött, hogy 2010. január elsejétõl nem lesz
körjegyzõség tagja településünk, hanem önállóan tart fenn
polgármesteri hivatalt. Ennek értelmében jegyzõi állás
meghirdetésérõl is döntött a képviselõ-testület. A pályázat a hivatalos
értesítõben történõ megjelenést követõ 15 napon belül adható be. Az
állás 2010. január elsejétõl betölthetõ.
Egyebek
Egyebek napirend keretében tájékoztatás hangzott el a Gondozási
Központban a templombúcsú napján - december 6-án - megnyíló
kiállításról ill. a két településõr felvételét célzó pályázat sikerérõl és
annak kapcsán az alkalmazásuk körülményeirõl. (Errõl újságunkban
külön cikkben részletesen beszámolunk)
A képviselõ-testületi ülés az egyéni kérelmek zárt ülésen történõ
megtárgyalását követõen az éjfél elõtti percekben fejezõdött be.

Rimócon ülésezett a CSERFA Közhasznú Egyesület
2009. november 9-én 17 órakor kezdõdött a Dr. Manga János
Közösségi Házban a CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért
Közhasznú Egyesület közgyûlése. A megjelenteket az Egyesület elsõ
elnökeként én, mint házigazda üdvözölhettem. Az ülés levezetõ elnöke
az egyesület elnöki tisztségét idõben utánam betöltõ Fáy Dániel,
Terény polgármestere volt. A napirendek elfogadását követõen õ átadta
a szót Jávor Károlynak (Herencsény) az egyesület jelenlegi elnökének,
akinek elõterjesztésében elfogadtuk az éves beszámolót. A
közhasznúsági jelentést Ispán Dániel (Hollókõ) terjesztette a jelenlévõ
tagok elé. Ezt követõen az üzleti terv került ismertetésre, majd a
LEADER programhoz való csatlakozást (támogatási kérelem beadást)
tárgyalták a jelenlévõk. Utolsó napirendként a Cserhát Natúrparkról
hangzott el ismertetõ ill. képes beszámoló a natúrpark cím átadási
ünnepségrõl.
Beszkid Andor polgármester
Rimóc Községek Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére
(Kivonat a pályázati felhívásból)
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges feltételeknek
való megfelelés,
- igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- felsõszintû közigazgatási versenyvizsga vagy ez alóli mentesség,
- legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- felhasználói számítógépes ismeretek,
- B kategóriás jogosítvány, saját személygépkocsi hivatali célra
történõ használatának vállalása,
- kistelepülésen jegyzõi gyakorlat,
- angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény elõírásai szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 2010. január 1-tõl - hat hónapos
próbaidõ kikötésével - tölthetõ be.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás KSZK
honlapján történõ megjelenését követõ 15 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Beszkid Andor
Rimóc Község polgármesterétõl, a 06/30-749-1437 telefonszámon.
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Rimóci sportsikerek

A felnõtt labdarúgó bajnokság õszi
fordulójában csapatunk dobogóra
kerülhetett, a harmadik helyen végzett.
Ez alkalomból a csapat edzõjét, Komár
Gábort kérdeztük, õ hogyan értékeli az
elmúlt idõszakot.
,,A 2009-2010-es idényben vezetõségünk azt tûzte ki célul a felnõtt csapat
számára, hogy eltávolodva a
kiesõzónától, egy stabil középcsapattá
váljunk. Ez konkrétan a 7 -10. hely
valamelyikét jelenti. Az ehhez szükséges
játékos anyag, a megfelelõ körülmények,
a stabil háttér már az elõzõ két szezonban
is a rendelkezésünkre álltak, így terveinket túlszárnyalva az õsszel
várakozáson felül teljesítettünk. Ezt a nagyszerû szereplést több
dolog eredményezte, mint például: - a húszas játékoskeret, melynek
16 tagja már legalább két éve együtt dolgozik és készül a meccsekre a
rendszeres edzés és a jó edzéslátogatottság, ami átlag10-12 játékost
jelent - a megfelelõ háttér, a jó körülmények (sportcsarnok,
pályavilágítás) stb. - a játékosok megfelelõ hozzáállása, pályán és
pályán kívül is egységes csapat.
A bajnokság folyamán nagy problémákkal nem kellett
megküzdenünk, voltak ugyan betegeink, sérültjeink, de pótlásukat
mindig megfelelõen megoldottuk. Játékunk alapvetõen szervezett
védekezésen és labdaszerzés utáni gyors támadásvezetésen alapult.
Ilyen eredmény után általában elégedett voltam a játékosokkal,
voltak közepes és kiemelkedõ teljesítmények.
Nagyszerû teljesítményt Oláh Tibor, Árva Róbert, Kelecsényi
Gábor, Lovász Balázs, változó, de jó átlagteljesítményt Rádi Balázs,
Mócsány Roland, Hodúr Tibor, Csernyi Balázs, Vincze Benjamin,
Márton Dávid, Bangó Norbert, Laczkó Zsolt, Bangó Alex, Bangó
Rómeó nyújtottak. Kevesebb játéklehetõséghez Puruczki Flórián,
Csizmadia Ádám, Virág Tamás, Csernák Szabolcs, Bablena Csaba
és Komár Gábor jutott, õk megfelelõ vagy jó teljesítményt
produkáltak. A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a csapat
védelme nyújtotta élükön a kapusunkkal. A kilenc kapott gól és a
kilenc kapott gól nélküli mérkõzés önmagáért beszél. Bár kitûnõ
eredményt értünk el, céljaink gyökeresen nem változnak, továbbra
is a középmezõny elsõ feléhez szeretnénk tartozni. Ehhez igazodva
legfontosabb feladatunk ennek a keretnek a megõrzése.
A téli pihenõ sem telik futball nélkül számunkra, heti egy
alkalommal a helyi sportcsarnokban focizunk, majd a csapat nagy
része részt vesz a két ünnep között megrendezett helyi kupán. A
felkészülést a tavaszi szezonra, január második felére tervezzük.
Segítõink a teljesség igénye nélkül: Rimóc Község
Önkormányzata, Beszkid Andor, Jusztin Bertalan, Holecz Ferenc,
Vincze Barna, Kiss Bertalan, Vizoviczki Bertalan és még sokan
mások. Ezúton szeretnék nekik is, a csapatnak és minden helyi
sportbarátnak eredményes és boldog újesztendõt kívánni.’’

Ha megkésve is, de örömmel adunk hírt a helyi
újságban is a rimóci öregfiúk szép sikereirõl.

Kikapott az SKSE
ÖREGFIÚK LABDARÚGÓMÉRKÕZÉS. A hét végén az SKSE
öregfiúk-labdarúgócsapata Rimóc csapatával játszott
Salgótarjánban, a tóstrandi sporttelepen. A mérkõzés elõtt egyperces
gyásszünetet tartottak a közelmúltban elhúnyt két kiváló SKSElabdarúgó, Zólyomi István és Krivanek László emlékére.

SKSE-Rimóc 2-4 (1-1)
V: Pindroch F. SKSE: Szikora Papanitc (Hajdara), Németh Zs.,
Scherz, Fejes (Szabó), Csongrádi, Bódi, Németh Cs., Kovács (Gál),
Tõzsér Zs., (Fekete), Tõzsér F., (Tolmácsi). Menedzser: Pálmai
József, Pünkösdi József
Rimóc: Deák Laczkó, Kormány, Várszegi B., Rigó (Várszegi A.),
Csókási, Vaskor, Szerémi (Molnár), Kurucz, Fodor, Jusztin (Szita).
Csoportvezetõ: Holecz Ferenc: Gól: Tõzsér Zs. (2) ill. Fodor (3), Vaskor.
A vendégek egyéni hibák után ugyan, de megérdemelten szerezték
meg elsõ gyõzelmüket a kohászok ellen.
(Megjelent a Nógrád Megyei Hírlap október 8-i számában.)

Karácsonyfának való fenyõ eladó
Érdeklõdni:
Beszkid János, Bem apó u. 49.

Gólyahír:

Oláh Paulina - 2009.11.01.
Szülõk: Oláh Alex és Bangó Alexandra

Akiért a harang szólt...

V

V

Percze Istvánné
1923-2009

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk
arra a tragikus 5 évvel ezelõtti napra,
december 18-ára, amikor
Kabda Tamás és Balás Bernadett
szíve utolsót dobbant.
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk rájuk. Emlékeitek örökké itt vannak velünk,
amíg élünk, ti is itt éltek velünk!
Szüleitek és szeretteitek

Komár Gábor

Gondolatok:
KARÁCSONYI GYERTYA
A koszorún már ég az elsõ gyertya, s lángja vígan jelzi:
Az ünnep közeledik, készülõdik. És mi?
Mi is készülünk. Rá, el de fõleg ki. A legtöbb helyen nagyban folyik
a takarítás, díszítgetjük a lakást, tervezzük az ünnepi menüt,
beszerezzük az ajándékokat. Az idõ szorít, agyunk lázasan zakatol.
Napról napra nekifeszülünk a teendõknek. Görcsös akarással
igyekszünk megteremteni az ünnep varázsát. Örömöt szerezni!
Örömöt szerezni! Mondjuk hajszoltan, miközben minden erõnkkel
tárgyakba, hangulatokba, szokásokba kapaszkodunk. Jóllehet
homályosan sejtjük, hogy a fény, melyet áhítunk nem ezekbõl
születik. Hogy tûz nélkül a gyertya csak dermedt viasz. Égni kell,

lánggal lobogni annak. Aki gyújtani akar, ám ezzel a tempóval csak a
kiégésre futja, mert míg az elõkészületekkel fáradozunk, észre sem
vesszük, hogy magunkon kívül vagyunk. Belül elfelejtettük a hamut
kikotorni, szikrát csiholni, így aztán botorkálunk a hideg sötétben,
miközben ereinkben parázslik a vágy. Ki vagyunk éhezve az örömre.
Milyen jó lenne egy aprócska szeretetcsomag, egy kis batyunyi boldogság!
És lám a hó szakállú, piros ruhás öreg úr mint mindig, most is idejében jön.
Azt mondják, van a zsákjában minden jó. Hát bizony ránk fér. Igazából
nemcsak a csoki, de a mellé tett virgács is. Mert nem árt, ha még épp jókor
figyelmeztet valaki. A hócipõ is ki van már pucolva?
Érezzük át a karácsony szellemét. Gondoljunk egy röpke pillanatra azokra
is, akik magányosan üldögélnek egy elhagyatott szobában, egy gyertya
fényénél.
Ui: Boldog Karácsonyi Ünnepeket kíván a Föld minden lakójának! Vagy
nem mindnek?
Lõrik Sándor
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2009-es járvány: az új influenza, azaz a H1N1
Miközben épp az új influenza elleni vakcina fontosságáról,
hatásosságáról és arról, hogy kell-e nekünk vagy nem megy a vita,
egyre több halálesetrõl és megbetegedésrõl számolnak be a
szakemberek, és a vakcinával kapcsolatban rengeteg tisztázatlan
kérdés merül fel. Megpróbáltam utánajárni, vajon tényleg van-e
alapja a médiában elterjedõ pánikkeltésnek. Háziorvosunkat, Dr.
Verbói Klárát kérdeztük az új influenzajárványról, hogy vajon õ
hogyan látja a vakcina körüli felhajtást.
- Honnan kapta nevét a H1N1?
- Az oltóanyag a vírusokban lévõ antigénekbõl kapta a nevét. Az
oltóanyag az A (California) 7/2009 H1N1 altípusú influenza
vírustörzs ellen nyújt védelmet.
- Kik a legveszélyeztetettebbek? Kikre veszélyes leginkább az új
influenza?
- A gyermekekre és a fiatal felnõttekre, beleértve a terhes nõket is.
- Az új influenza elleni vakcina valóban hatékony védelmet biztosít?
- Igen, hatékony védelmet nyújt. Az oltóanyag elölt vírust
tartalmaz, ezért az oltástól nem alakulhat ki influenzafertõzés.
Ha az oltás után felsõléguti hurutos tünetek jelentkeznek, azt
más kórokozó váltja ki.
- A médiában fel-felröppennek hasonló hírek, miszerint az új
influenza elleni vakcinának tüdõkárosító hatásai is vannak.
Valóban így van?
- Egyáltalán nem, ez csak rémhír.
- Van egyéb más mellékhatása a vakcinának?
- A lehetséges mellékhatások a következõk: a beadás helyén
enyhe fájdalom és bõrpír jelentkezhet, de ez önmagától
rövidesen megszûnik. Elõfordulhat még fejfájás, rossz
közérzet, végtagfájdalom, amely 1-2 napon belül szintén
megszûnik.
- Milyen jellemzõ tünetei lehetnek az új influenzának?
- Ugyanazon tünetei lehetnek, mint bármely más vírusfertõzésnek:
magas láz, végtagfájdalom, izomfájdalom, hasmenés.
- Az orvosi szájmaszk és a kesztyû mennyiben nyújt hathatós
védelmet a H1N1 ellen?
- Mindenképpen elõnyös a szájmaszk használata, hogy a további
fertõzést megelõzzük, fõleg közösségben illetve olyan családban,
ahol 3 éven aluli gyermekek vannak kitéve a fertõzés veszélyének.
- Ön mit javasol az embereknek megelõzés céljából?
- A gyermekekben, felnõttekben fellépõ enyhe influenza esetén a
beteg otthon kezelendõ. Lázcsillapításon, pihenésen kívül más
teendõ nincs. Vitaminok, bõ folyadékbevitel javasolt! Ha a
fertõzés súlyosabb orvosi ellátás szükséges. Felhívom a
lakosság figyelmét, hogy a H1N1 elleni védõoltás beadása még
most sem késõ és továbbra is javasolt!
Mint tudjuk, az influenza emberrõl emberre terjed elsõsorban
köhögéssel, tüsszentéssel, vagy egyéb kontaktus révén, de
megfelelõ higiéniás gyakorlattal, helyes, egészségtudatos
magatartással megelõzhetjük a járvány kialakulását. Íme, néhány
praktikus tanács, melyet nem árt megfogadnunk:
1. Ha megfázott, vagy influenzás, ne menjen közösségbe,
maradjon otthon, amíg a tünetei el nem múlnak! Lehetõség
szerint ilyenkor ne fogadjanak látogatókat!
2. Tanítsa meg gyermekeinek, hogy gyakran és alaposan
mossanak kezet vízzel és szappannal! Mutasson Ön is jó
példát! Amennyiben nem otthon mos kezet, használjon
papírtörölközõt vagy kézszárítót! Használja a papírtörlõt a
vízcsap elzárásához is!
3. Köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjanak papír
zsebkendõt, és azt zárt szemétkosárba dobják. Amennyiben
nincs zsebkendõje, tüsszentsen inkább a könyökhajlatába,
mintsem a tenyerébe! Kerülje el, hogy a szeméhez, orrához,
szájához nyúljon!
4. Tartsák tisztán lakókörnyezetüket és szellõztessenek gyakran!
Emellett vitaminokban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket
fogyasszanak! Szezonális természetes vitaminforrások:
savanyú káposzta, sütõtök, cékla, sárgarépa.
Juhász Enikõ
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Születésnapunkra
A KOBAK egyesület számára nemcsak október 23-a, hanem
október 24-e is ünnep volt. Ezen a szombat estén ünnepelte az
egyesület alapításának ötödik évfordulóját.
Az ünnepség elõtt az önkormányzattól bérbe kapott óvodai kis házat
tekintettük meg és beszéltük meg a helyszínen a tennivalókat. Ezután
átmentünk a sportöltözõbe, ahol a tulajdonképpeni ünnepség zajlott.
Erre az estére meghívót kapott az egyesület két tiszteletbeli tagja Dr.
Verbói Klára és Szabó Vilmos is. Nagy örömünkre mindketten
elfogadták meghívásunkat, eljöttek és velünk együtt ünnepeltek.
Elõször a folyamatban lévõ ügyeket beszéltük meg, majd
pezsgõbontás és koccintás következett. A születésnapi tortát Percze
Nándorné, Móni ajánlotta fel számunkra. Ily módon szerette volna
támogatni az egyesületet, melynek munkájával teljes mértékben
egyetért. Ezúton is köszönjük neki a szép és igen finom tortát. Az este
folyamán a két tiszteletbeli tagunk oklevelet kapott, amelyet az
egyesületet támogató munkájukért vehettek át.
A késõ éjszakába nyúló beszélgetésnek, anekdótázásnak a szebb
jövõbe vetett hittel lett vége. Elmondhatjuk, hogy a KOBAK
egyesületet az elmúlt öt év alatt sokan megismerhették, munkánkat
elismerik, támogatják. Mûködõ civil szervezetként szinte a település
valamennyi rendezvényén valamilyen formában ott voltunk, vagyunk
és leszünk. Egyik fõ tevékenységi területünkön a környezetvédelemben
egyre fontosabb szerepe lesz az egyének tudatos nevelésének, a civil
szervezetek iránymutató elkötelezett munkájának.
Példát szeretnénk mutatni községünk minden lakójának, hogyan lehet
baráti összefogással jó és hasznos tagjává válni egy kis közösségnek.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen
módon segítették a KOBAK egyesületet pénzzel, munkával, jó szóval.
Kérjük, ha módjukban áll segítsenek továbbra is.
Beszkid János

A jelenlévõ kobakosok dr. Verbói Klára tiszteletbeli Kobak taggal

Nõgyógyászati rákszûrés volt Rimócon
Halálozási okok között gyakran szerepelnek a daganatos megbetegedések.
A betegségrõl tudni kell, hogy korai stádiumban nem okoz panaszokat.
Észrevétlenül élhetünk velük. Elõrehaladott állapotban már panaszok is
jelentkezhetnek, és ez a jelzés már nem jó. Ezért fontos a korai felismerés,
ami a szûrések kiterjesztésével fedezhetõ fel. Minél elõbb van felfedezve a
betegség, annál nagyobb eséllyel gyógyítható. Községünkben évente
szervezem a nõgyógyászati rákszûrést, hogy lehetõvé, elérhetõvé tegyem
azok számára, akik szeretnének tisztában lenni egészségi állapotukkal, és itt
helyben, utazás, várakozás nélkül részesei lehessenek a szûrésnek. Az idén a
tizenharmadik szûrést szerveztem. Harminckilencen vettünk részt. Számomra
öröm, hogy ennyi embert meg tudtam gyõzni a szûrés fontosságáról és hogy
ennyien megnyugodva tölthetik napjukat, hogy ilyen téren egészségesek. Az
egészség kincs, óvjuk és védjük, mert elveszíteni nem nehéz, de
visszaszerezni nagyon nehéz.
A közeljövõben olyan vizsgálatot szervezek, amely a bõr állapotán keresztül
mutatja ki a szervezet kóros elváltozásait. Ha érdekli, milyen az egészségi
állapota, mire kell odafigyelni a mindennapi életben, érdeklõdjön,
jelentkezzen a körzeti védõnõnél.
Benkó Jánosné védõnõ
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Településõrök Rimóc utcáin

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közrend és közbiztonság erõsítése
érdekében különös tekintettel a bûnügyileg leginkább fertõzött településekre felhívást tett
közzé. A felhívás szerint támogatásban részesülhet az a közterület-felügyelettel vagy
közterület-felügyelõvel nem rendelkezõ községi, városi, fõvárosi és kerületi önkormányzat,
valamint települési önkormányzatok társulása, amely a helyi közbiztonságot ún.
településõrrel kívánja megerõsíteni. A településõr az önkormányzat alkalmazásában
álló munkavállaló, aki az elõírt öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét,
hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kényszerítõ eszközt nem alkalmazhat.
Településõrként az a személy alkalmazható, aki
- betöltötte a 18. életévét, cselekvõképes, büntetlen elõéletû, egészségileg alkalmas;
- rendelkezik az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvánnyal;
- rendelkezik az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítésekrõl szóló rendeletben meghatározott szakképesítések valamelyikével,
vagy az igénylõ önkormányzat vállalja, hogy az igény jóváhagyásától számított 3
hónapon belül a településõrt a szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza.
Önkormányzatunk ezeknek megfelelõen sikerrel pályázott a minisztérium felhívására,
így 2009. november 1. óta 2 fõt, Jusztin Tibort (Kiskert út) és Szép Istvánt (Varsányi
út) településõrként alkalmazza a támogatásnak köszönhetõen.
Feladataik:
- A településen tevékenykedõ hivatalos és közfeladatot ellátó személyek
munkavégzésének támogatása.
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- A különbözõ hivatalos õrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz,
közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelzõ tevékenység, szükség esetén intézkedés
kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
- A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek,
utcabútorok, stb.) védelmében való közremûködés.
- Az önkormányzati rendeletek betartásának, ill. betartatásának a bûnmegelõzési,
tûzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitûzések megvalósításának
hatékony támogatása.
- A településen tartandó rendezvények esetében közremûködés rendfenntartásban és
forgalomirányításban.
- Természeti csapás, baleset, káreset, mûszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet
során közremûködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és
vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában.
- Az alkalmazó helyi önkormányzat által a helyi közbiztonság javítása érdekében
meghatározott további feladatok végrehajtása.
Kérjük, szükség esetén vegyék igénybe közremûködésüket! A rendõrség, a polgárõrség
és a településõrök munkáját támogatva tegyünk közösen településünk közrendjéért és
közbiztonságáért!
A településõrök az alábbi telefonszámon elérhetõek:
Jusztin Tibor településõr
06/30-413-0695
Szép István településõr
06/30-413-1293
Vincze Nikolett

Szemétszedés - hulladékgyûjtés

2009. november 14-én újra szemétszedést tartottunk. A képen látható kis
csapat a Petõfi, Dózsa György, Lóci, István király, Hunyadi, Temetõ, Rákóczi,
Magashegyi utakat, illetve azok egyes részeit járta be. Az alsó autóbusz
fordulótól a kerékpárút kezdetéig is kimentünk, ahonnan az eldobált szemeteket
összeszedve egy teherautó-gumit is begurítottak községünkbe a gyerekek. A
több zsák szemét között találtunk még egy zsák elhullott állattetemet, törött
mosdót, törött vödröt, biciklikereket és rongyokat. Elgondolkodtató, hogy ha ezek
vannak községünk belterületén, mi lehet a határban? Ezúton szeretném
megköszönni minden résztvevõ és a Polgárõr Egyesület segítségét is, akik
nemcsak munkájukkal, hanem kesztyûkkel és zsákokkal is támogatták ezt a

A téma az utcán hever
Aztán összeszedtük. És a téma újból ott hevert. Sajnos így van ez, ha a
szemétrõl van szó. De hogy ne maradjon mindig így, gondoltam, segítem a
környezettudatosan élõ új generáció kinevelését: kobakos megmozdulásra
vittem az 5 éves keresztfiamat meg a 3 éves elsõszülõttemet. Vagyis
egyszerûen szemetet szedtünk a faluban. A munkaruha, a kesztyû és
gumicsizma már rögtön lázba hozta a gyerekeket. Aztán a közös fotózás
után nejlonzsákkal a kezemben, a minicsapattal külön szekcióba indultunk el
a bevállalt utak megtisztítására. A fõutca egy kis csalódást okozott a
kicsiknek, szinte alig találtak valamit, és végsõ elkeseredésükbe a
kukákban lévõ szemetet is ki akarták szedni, de a Hunyadi út kárpótolta õket
mindenért. Elõször õrületes csikkgyûjtésbe kezdtek, majd a nyalókákból
származó mûanyagpálcikáknak örültek, és mély tanácskozásba kezdtek,
hogy vajon melyik lehetett fütyülõs nyalókáé és melyik csak a simáé. De az
igazi Kánaán csak ez után következett: a templomkert betonfalában lévõ
kivezetõ nyílások szó szerint kincseket rejtettek. Csokis papírokat, cigis
dobozt, banánhéjat, és egy hatalmas csipszes zacskót! Az arra járók
elképzelni se tudták, minek örülnek annyira a gyerekek, különben õk is
szemetet szedtek volna. Gyors tempóban eljutottunk a Temetõ útra.

szemétszedést. Külön öröm volt számunkra, hogy a fiatalabb korosztály is
csatlakozott hozzánk. A legkisebb szemétszedõnk, a 3 éves Balázs Dorka is kitett
magáért. Reméljük, legközelebb még többen csatlakoznak hozzánk!
2009. november 20-án, pénteken Virág László, Balázs Csaba (Kobak
tagok), Percze Tamás, Rácz Szabolcs, Bada Barna (polgárõrök) elektromos
hulladékot, flakont és alu-dobozt szedtek össze a faluban, összesen 35
helyrõl. Köszönjük azoknak, akik szelektíven gyûjtik ezeket, a kobak és
polgárõr tagoknak, hogy szabadidejükben összeszedték a két ifányi
hulladékot és az önkormányzatnak, hogy e célra rendelkezésre bocsátotta
számunkra a jármûvét.
Vincze Nikolett
Onnan már lassult a tempó és az utca végére érve nagyon elfáradtak. Kiérve
az István király útra megérkezett a taxi, és keresztapa hazafuvarozta a
kiskobakokat.
Valószínûleg nem ez lesz az új hobbijuk, de nem is riadtak vissza, mikor
megkérdeztem legközelebb is jönnek-e. Én pedig amellett, hogy velük
gyûjtögettem, sok mindent megfigyeltem. Például a velünk szembetalálkozók
véleményét. Volt, aki példaértékûnek tartotta a kicsik munkáját, majd
hozzátette, hogy sajnos, hogy így kell példát mutatni. Hát sajnos, de soká’
fogunk még oda eljutni, hogy szemetet eldobni nagyobb szégyen lesz, mint azt
összeszedni mások után. Aztán volt, aki kicsit furcsának találta, hogy az õ háza
elõtt szedegetjük a ,,piszkot”. Tessék nekünk elhinni, nem arra gondoltunk,
hogy maga nem teszi meg ezt a háza elõtt, hanem arra, ha meg is teszi, a
következõ pillanatban arra járó szemrebbenés nélkül eldobja a cigis dobozt.
Aztán találkoztunk olyanokkal is, akik pontosan nem értették, hogy mit is
csinálunk, és megdicsérték a hosszú sétára jött gyerekeket. De alapvetõen,
akikkel szóba elegyedtünk, mind pozitív dolognak értékelték az akciót.
Amennyiben bízni lehet az emberi õszinteségben! De mi bízunk, és reméljük,
akikkel találkoztunk, nem gondolják, hogy fölösleges dolgot tettünk, de
legalább is károsat biztos nem. A gyerekek csak többek lettek tõle, és még
lesznek is, mert a téma továbbra is az utcán hever.
Kaluzsa Mónika
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1982-tõl dolgozom pedagógusként, akkor
végeztem Balassagyarmaton a Szántó Kovács
János Szakközépiskola óvónõi tagozatán.
Munka mellett óvodapedagógusi diplomát
szereztem 1990-ben Kecskeméten.
2001-ben kerültem a rimóci iskolába napközis
nevelõként. Mivel tanítani is szerettem volna,
így 2003-ban jelentkeztem fõiskolára, hogy
megfelelõ képesítést szerezzek. Tanítói
diplomámat 2007-ben kaptam kézbe Kecskeméten informatikai
mûveltség területen.
Jelenleg az 5. osztályosoknak vagyok a napközis nevelõje és éneket
is tanítok nekik. Közös célunk, hogy az osztályból minden gyermek
eredményesen zárja az évet.
A tantestületben nagyon jól érzem magam, a beilleszkedés nem
jelentett gondot, mivel szinte mindenkit ismertem.
Arra törekszem, hogy eredményes évet zárjunk.
Kissné Dudok Gabriella
Ez év nyarán fejeztem be tanulmányaimat az
Eszterházy Károly Fõiskolán Egerben, a
papok, a bor és a szép asszonyok városában.
Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy
lehetõséget kapok Rimócon, mint pályakezdõ
testnevelõ tanár. Boldog voltam, de
ugyanakkor be kell valljam, nagyon izgatott is.
Már négy hónapja történt, hogy átléptem a
rimóci általános iskola küszöbén. De ezzel nem pusztán egy ajtón
mentem be, hanem átléptem egy olyan világba, amely számomra
még nem létezett.
Tanárrá válni számomra nem csak annyit jelentett, mint megfelelni
egy szerepnek, és betölteni egy státuszt a társadalomban.
Ilyenkor az emberre hihetetlen nagy felelõsség hárul.
Én úgy gondolom, ez manapság az egyik legnehezebb szakma. Nem
írom le, hogy miért, tudja ezt a kedves olvasó is. Nekünk,
tanároknak példát kell mutatnunk a gyerekek elõtt. Ami engem
elszomorít, az az, hogy a jövõ generációja a példaképeket általában a
„szennylapok’’ címlapján megjelenõ ,,celebek’’, a média világában
,,bohóckodó sztárok” jelentik. Akikrõl mi tudjuk - õk nem biztos -,
hogy valójában semmi olyat nem képviselnek, ami egy ember
számára értékesnek mondható. De fel kell vennünk a harcot és meg
kell mutatnunk nekik a helyes útra vezetõ keskeny ösvényt.
Kovács Norbert

1954-ben születtem Salgótarjánban. Édesapám
bányász volt, édesanyám háztartásbeli.
Általános iskolát szülõfalumban, Dorogházán
végeztem, gimnáziumba Budapestre jártam, a
fõiskolát Egerben végeztem el matematikafizika szakon.
1978-tól 1983-ig tanítottam Szécsényben a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
1984-tõl pályát változtattam magánvállalkozó lettem. Nemzetközi
fuvarozással és építõiparral foglalkoztam 2009 nyaráig.
1987-tõl vagyok a Szécsényi Ipartestület elnöke. Itt legtöbbet felnõtt
képzéssel, oktatással, tanácsadással, balesetvédelemmel
foglalkoztam. Elvégeztem egy felsõszintû vállalkozási
szaktanfolyamot is Budapesten.
Aktívan részt vettem a környék iparosainak kis- és középvállalkozóinak szervezésében, irányításában.
2009 szeptemberében Rimócon a Szent István Általános Iskolában
vállaltam pedagógus állást. Itt tanítok folyamatosan minden felsõ
tagozatos gyermeknek matematikát, fizikát és kémiát.
Ha egészségem engedi, innen szeretnék nyugdíjba vonulni, majd
egyszer.
Bakos László
Kovács Adrienn pedagógus a következõ lapszámban mutatkozik be.
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Készültünk az ünnepre Adventi koszorúkészítésAdventi koszorúkészítés

ISKOLAI HÍREK

Bemutatkoznak az új pedagógusok
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Bûnmegelõzés
Napjaink bûnügyi statisztikái azt mutatják, hogy egyre nõ a
fiatalkorú bûnözõk száma, s egyre több olyan bûncselekményt
követnek el, melyben gyakran iskolás a sértett. Ennek jegyében
november 13-án a rimóci Polgárõrség szervezésében
bûnmegelõzési elõadáson vettek részt az általános iskola felsõs
tanulói. Az elõadást Dankóné Szecsei Diána, a szécsényi
rendõrkapitányság munkatársa tartotta.
Elõadásában szólt azokról a társadalmi csoportokról, melyek a
legvédtelenebbek a sérelmükre elkövetett bûncselekményekkel
szemben. Ilyenek az idõsek, de különösen a gyerekek. Õk a
legkiszolgáltatottabbak akár a családon belüli erõszak, akár az utcai
támadások tekintetében.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a kihívó viselkedés, öltözködés,
az alkohol és drogfogyasztás „melegágya” az erõszakos
cselekedeteknek. A feltûnõen viselt ékszerek, az õrizetlen
értéktárgyak „felhívást” jelentenek a lopásra.
Az elõadás közbeni beszélgetés során a gyerekek hozzászólásaiból
kiderült, hogy jól látják mit nem szabad, mire kell odafigyelni, de a
mindennapokban mégis sokszor felelõtlenül, meggondolatlanul
cselekednek, nem számolva a következményekkel.
Az elõadás végén egy tanulságos filmet nézhettek meg a
gyerekek.
Köszönjük a Polgárõrségnek az elõadás megszervezését!
Bízunk abban, hogy ez a jó kezdeményezés meghozza az
eredményét, s diákjaink komolyan elgondolkoznak a hallottakon és
okulnak a bemutatott esetekbõl.

A mostanra már hagyománnyá vált Adventi koszorúkészítõ
délutánt ismét megrendeztük 2009. november 28. a plébánia
Közösségi Termében. Nagyon örültünk neki mikor láttuk, hogy
a gyerekek szüleikkel folyamatosan érkeznek! Addig-addig míg
már a terem teljesen megtelt és 25 fõs létszámmal elkezdõdhetett
a program. Jó volt látni, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a
szülõk is próbáltak minél szebb koszorúkat készíteni! A
program zárásaként az Atya megáldotta a koszorúkat!
Reméljük, hogy ez a délután nem csak nekünk (szervezõknek),
de a résztvevõknek is ugyanolyan jó felkészülést jelentett a
közelgõ ünnepekre.
A Rimóci Ifjúsági Közösség nevében
Jusztin Katalin

Az idén már a IV. alkalom, hogy megrendezésre került az Adventi
koszorúkészítés, melyet a plébánia közösségi termében tartottunk.
Nagy izgalommal vártuk a gyerekeket és felnõtteket egyaránt. Már
1 órával a rendezvény elõtt nagy készülõdésben voltunk, melynek
meglett az eredménye, mert sokan jöttek el és sok szép és különleges
koszorút készítettünk közösen. Nagy meglepetésünkre és
örömünkre Attila atya arra kérte a résztvevõket, hogy az elkészült
Adventi koszorúkat vigyük fel a templomba és helyezzük el a
fõoltáron, hogy az esti szentmise keretében megáldhassa õket. A
szentmise után mindenki boldogan vitte haza a megáldott Adventi
koszorúját, hogy otthon meggyújthassa rajta az elsõ gyertyát.
Remélem, jövõre is ugyan ennyien, vagy még többen leszünk,
akik idõt szánnak egy közös programra.
Koczka Anett

2009. november 21-én rendkívüli közgyûlést tartott
az egyesület. Megbeszélés folyt az idei, valamint a
jövõ évi pályázatokról, lehetõségekrõl. Péter Zsolt az
egyesület elnöke beszámolt arról is, hogy
rendelkezésünkre áll 100 ezer forint, amit az OPSZ-tõl kaptunk és
felhasználását rábízta a helyi szervezetre. Egyhangú szavazattal
fogadta el a tagság annak a lehetõségnek a felvetését, hogy ezen összeg
50 %-át arra fordítsuk, hogy a Szent István Általános Iskola azon
diákjai, akik magatartásukkal, szorgalmukkal és közösségi
munkájukkal példával járnak diáktársaik elõtt, egy egynapos budapesti
kiránduláson vehessenek részt. Az egyik fõ program a Bûnügyi
Múzeum megtekintése lesz. Erre 2009. december 10-én kerül sor.
Feladatok és egyéb teendõk megbeszélése után Kiss János
mentõápoló tartott egy tartalmas és érdekes elõadást az
elsõsegélynyújtásról, melyet ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
Ezen elõadás keretén belül a bátrabbak egy ambubabán próbálták ki a

befúvásos lélegeztetést. Ezt követõen egészségügyi
totót töltöttünk, mely arra tért ki, hogyan kell a
leggyakrabban elõforduló baleseteknél ésszerûen
és szakszerûen helytállni. Sokakban merült fel az a
gondolat, hogy ilyen elõadás lehetne a munkahelyeken és az iskolában
is. Fontos lenne megismerni, esetleg feleleveníteni ezeket az
ismereteket.
A közgyûlés második felében Vágvölgyi Géza r. fõhadnagy
közremûködésével beszéltük át a polgárõrökre háruló feladatokat,
kötelezettségeket és jogokat, amit újabb teszt, a Bûnmegelõzési Totó
kitöltése követett.
Vélemények, érvek, ellenérvek megvitatásával zárult a közgyûlés.
Tudatjuk a lakossággal, hogy az Országos Polgárõr Szövetség
akciót hirdet, melynek ideje 2009. december 12 célja a bûnmegelõzés
a közterületeken, valamint a lakosság biztonságérzetének javítása.

Oláh Katalin

Rimóci polgárõrök
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Rigó Viktória és Molnár László
2009. június 6.

Herceg Adrienn és Vincze Roland
2009. augusztus 22.

Molnár Irén és Markó Norbert
2009. szeptember 19.

Kormány Lívia és Varga Zoltán
2009. szeptember 5.

Házassági évfordulók
60 éves házasok
Vincze Béla - Percze Piroska 1949. okt. 19.
Kanyó Béla – Kiss Mária
1949. nov. 7.
50 éves házasok
Vizoviczki Bertalan – Golyán Ilona Irén
1959. október 3.
Kobela András – Vincze Erzsébet
1959. október 24.
Jusztin Péter – Rigó Mária
1959. október 27.
Vincze Sándor – Vizoviczki Erzsébet
1959. október 28.
40 éves házasok
Balázs Sándor – Beszkid Piroska
1969. május 3.
Rigó Ferenc – Balázs Terézia
1969. szeptember 27.

30 éves házasok
Laczkó János – Tóth Mária
1979. május 12.
Vizoviczki László István – Vincze Piroska Mária
1979. május 12.
Mócsány István – Beszkid Terézia Piroska
1979. május 19.
Percze Bertalan – Kanyó Erzsébet
1979. június 2.
Horváth István – Jusztin Irén
1979. június 30.
Balázs János – Árva Erzsébet 1979. szept. 1.
Balázs Tibor Zoltán – Holecz Teréz
1979. szeptember 1.
Kiss Tibor – Rigó Mária
1979. szept. 15.
Pásztor Antal – Percze Mária Piroska
1979. október 13.
Jusztin István – Varga Katalin 1979. okt.27.
Virág Vince Károly – Percze Eszter
1979. december 8.

Gál Gellért és Balázs Tímea
2009. október 3.
25 éves házasok
Csemer Gyula – Ruska Erzsébet
1984. február 15.
Bangó Lajos – Shell Ágnes
1984. április 6.
Révai Attila – Király Erika
1984. május 11.
Szûcs József – Kiss Erika
1984. május 11.
Tóth Róbert – Árva Mária
1984. augusztus 24.
Jusztin István – Holecz Eszter Terézia
1984. szeptember 14.
Kõmíves Gyula László – Árva Irén
1984. szeptember 21.
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Budapesti kirándulás képekben
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„Cum Deo pro Patria et Libertate!”
„Istennel a hazáért és szabadságért!”
Ez állt II. Rákóczi Ferenc zászlajának egyik felén, míg a másikon a
Rákócziak címere. Mint az elõzõ számunkban hírül adtuk, útjára
indult az „Irodalmi õsz” programsorozatunk.
Tanulóink hetekkel ezelõtt kézhez kapták a feladatsort, az
Irodalmi naplót. Az idei téma: Kuruc kori mondák, kuruc kor és a
Rákócziak.
A cél egyrészt komplex ismeretszerzés volt: történelmi,
irodalmi ismeretek, dalok, korabeli öltözék, fegyverzet,
építkezés, pénzhasználat stb. Másrészt célként hazaszeretetre
nevelést is legalább ennyire fontosnak tartottuk.
A pályázati felhívást az elmúlt évek hagyományait követve
megküldtük a varsányi és a ludányhalászi általános iskoláknak,
és örömmel vettük, hogy ebben az évben is elfogadták
meghívásunkat.
Ezen elõzmények után a pályázati munkák leadását követõen
került sor a programnyitó eseményére, a Rákóczi-kiállítás
megnyitójára 2009. november 18-án iskolánk Szécsényi úti
épületében.
A kiállítást Beszkid Andor polgármester úr nyitotta meg, aki
beszélt a kuruc-labanc összecsapások „rimóci eseményeirõl”,
hogyan védték meg gyerekkorukban a hazát A Tenkes kapitány
címû akkor vetített film hatására; hogy hazaszeretetüket
példázta: senki sem akart labanc lenni.
A megnyitót az 1. és 2. osztályos kisdiákok mûsora
színesítette, ezután tekinthették meg az érdeklõdõk a kiállítás
anyagát, mely két részbõl tevõdött össze: egyrészt II. Rákóczi
Ferenc életérõl, a szabadságharcról szólt, másrészrõl a napló
mellékleteként a gyerekek által készített rajzos anyagokból:
- korabeli térkép a Rákóczi-szabadságharc helyszíneivel,
- fantáziarajz Szécsényben a Borjúpáston lezajlott
országgyûlésrõl,
- korabeli fegyverek,
- egy Rákóczihoz kapcsolódó történet illusztrációja.
Be kellett mutatni a csapatoknak a Rákóczi zászlót, a fotót
arról, hogy a csapat látogatást tett a Rákóczi- szobában.
Az illusztrációs anyagot a színpadi bemutató alkalmával is
megtekinthették az érdeklõdõk a Dr. Manga János Közösségi Ház
elõterében.
A csapatversenyt követõen a színpadi bemutatóra már
osztályonként készültek tanulóink. Nagy elánnal kezdõdött meg a
szintén nem kis feladatot jelentõ munka: a bemutatni kívánt
történet kiválasztása, dramatizálása, szereposztás; a jelmezek, a
díszletek elképzelése és elkészítése. És a próbák, próbák, próbák…
Míg mi, pedagógusok a tanulóink szellemi épülésén dolgoztunk,
a szülõi munkaközösség a gyerekek ellátását szervezte. Az SZMK
ülésén a szülõk döntöttek arról - november 23-ai határozatuk szerint -,
hogy õk gondoskodnak a büférõl, amelyben szülõk által sütött
süteménnyel és üdítõvel frissítettek mindannyiunkat.
November 27-én már tetõfokára hágott az izgalom. A tanítást
követõen szülõkkel, gyerekekkel telt meg az iskola, akik az
osztályfõnökkel közösen készítették a sminket és öltöztették a
gyerekeket.
A felkészülés a közönség visszajelzése szerint mindenkinek jól
sikerült, hiszen valamennyi produkció nagy tapsot kapott.
Az értékelés és a díjazás a feladatoknak megfelelõen különkülön történt: napló, mellékletek és a színpadi bemutató.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Az eredmények:
Napló kategória:
Díj: egy-egy könyv
I. helyezett: „Rákóczi leányai” 7. o.
· Gál Kitti
· Virág Jenifer
II. helyezett: „Kis Rákócziak” 7. o.
· Balogh Dávid
III. helyezett: „Rákócziak” 6. o.
· Kormány Dávid
· Péter Fruzsina
· Laczkó Dávid
· Rigó Bertold
· Rácz Péter
· Vizoviczki Lolíta
· Virág Sándor
Illusztráció:
3 tagú zsûri értékelte a rajzos feladatokat: Oláh Katalin - rajz
szakos tanár néni, Palánki Boglárka tanító néni - vizuális nevelés
mûveltségterülettel és Pásztor Antalné, Marika néni az Idõsek
Klubja vezetõje.
II. helyezett: „Rákóczi vitézei” 4. o.
· Csemer Olívia
Díj: rajzeszközök:
· Juhász Gergõ
I. helyezett: „Labancok” 8. o. · Kelemen Gergõ
· Ocsovai Ramóna
· Erdélyi Anita
· Percze Roberta
· Hadzsi Enikõ
· Péter Gabriella
· Kormány Elizabet
· Szoldatics Dávid
· Oláh Krisztián
· Virág Tifani
· Virág Rodrigó
III. helyezett: „Rákóczi katonái: 3. o.
· Bablena Blanka
· Bagoly Gábor
· Balázs Laura
· Német Rebeka
· Petrovics Anna
· Ulviczki Petra
Színpadi elõadás:
Ugyancsak 3 tagú zsûri végezte a nem könnyû feladatot:
Garamvölgyi Andrea, a szécsényi mûvészeti iskola „Andi
színjátszósai” csoport vezetõje, Beszkid Andor polgármester úr és
Kiss János képviselõ úr! Mint fent szó volt róla, itt már osztályonkénti
produkciót értékelt a zsûri.
I. helyezett:
4. osztály
II. helyezett:
8. osztály
III. helyezett:
6. osztály
A helyezettek jutalma egy-egy torta volt, amit a jól végzett közös
munkáért közösen fogyaszthattak el a nyertesek.
A zsûri kiadta - a közönségszavazatokat figyelembe véve - a
legjobb nõi és a legjobb férfi alakítás díját is. Az elõbbit Vizoviczki
Lolíta, az utóbbit Virág Rodrigó érdemelte ki. Az õ jutalmuk
ugyancsak egy-egy könyv lett.
A helyezést el nem érõk vigaszdíjban részesültek: mindenki az
elvesztett energiát egy-egy tábla csokoládéval pótolhatta.
A pályázatban részt vevõknek szívbõl gratulálok, hiszen
mindannyian nyertesei ennek a programnak! Köszönöm minden - a
programsorozaton bármilyen feladatot végzõ - kollégának, az iskola
összes dolgozójának munkáját! Köszönöm a zsûrinek a megfontolt
döntést! Köszönetemet fejezem ki mindazon szülõknek, akik
mellettünk álltak és segítettek a rendezvény sikeressé tételében!
Remélem, a záró esten mindenki jól érezte magát, sikerült egy kis
színt vinni a hétköznapok szürkeségébe; közelebb hoztunk a
szülõket és a gyerekeket egymáshoz, és feltöltõdve tértek haza azzal
az érzéssel, hogy jó volt együtt lenni!
Kiss Józsefné igazgató
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És mely, melyek voltak azok, amelyek
kevésbé voltak érdekesebbek, vagy
nehezebbek voltak?
- Hát talán a kertészet és a filozófia óráktól
állt legmesszebb az érdeklõdésem, illetve a
legnehezebb az elsõ félévben tanult
agrokémia volt, de még ezekkel együtt is
minden félévben 4,4 és 4,9 között volt az
átlagom.
Szakirányt is kellett választanotok?
- Igen, több lehetõség közül én a falusi
turizmus és a vidékfejlesztési szaktanácsadás
szakirányokat választottam.
Gyakorlatra is kellett menned?
- Igen, többször is. Elsõ nyáron az egyetem
osztott be minket, így akkor egy
lovardában, és egy növénynemesítõ
vállalkozásnál voltam 1-1 hetet.
Ta n u l m á n y a i d h o z k a p c s o l ó d ó a n
kerültél más cégekkel is kapcsolatba?
- Igen. A vezetési ismeretek elsajátítása
miatt a szécsényi Tommy Invest
Elektronikai Kft.-nél is voltam, ahol
kérdõívet töltettem ki és egy tanulmányt
kellett írni a cégrõl. Vállalat-gazdaságtan
óránkhoz egy vállalkozás egész éves tervét
kellett megcsinálni 2 féléven keresztül,
amelyhez az induló adatokat az
érsekvadkerti Agroméra Zrt.-tõl kaptam
meg. Illetve vidékfejlesztési óránkhoz
kapcsolódóan két hetet a szécsényi Helyi
Vidékfejlesztési Irodánál is töltöttem.
Ha jól tudom, vadgazda-mérnök is leszel?
- Igen. A tanulmányaim alatt indították ezt
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az 5 féléves képzést, amely egy plusz
felsõfokú szakképesítést ad. Heti 2 órás
elfoglaltság volt ez, de nagyon tetszett, sok
érdekes dolgon részt vehettem, és
megismerhettem.
Például?
- Például agyaggalambot is lõttünk és ehhez
kapcsolódóan is kellett gyakorlatra
mennünk. Én Szécsényben voltam, az
ottani vadgazdálkodási körzetrõl írtam
dolgozatot.
Utolsó éves vagy és már elkészült a
diplomadolgozatod is. Mi volt a témád?
- A dolgozatom címe: „Egy hátrányos
helyzetû kistelepülés, Rimóc vidékfejlesztési eredményei és tapasztalatai az
EU tagságunk óta”. A témát még tavaly
kiválasztottam. Ez év szeptemberében
jelentkeztem a kari TDK-ra dolgozatommal, amelyet a tanárok értékeltek, majd
okt.27-én elõadás formájában is be kellett
mutatnom a kar vidékfejlesztés-turizmus
szekciójában.
Van már eredmény? Hogy sikerült?
- Igen, van eredmény, a 2. lettem a
szekciómban. Ez azt jelenti, hogy
továbbjutottam a 2011-ben megrendezésre
kerülõ országos TDK-ra (OTDK) a
dolgozatommal, továbbá mint diplomamunkára megajánlották az 5-t. Így most az
utolsó év után már csak a védés és az
államvizsga van hátra.
További tervek?
- Mivel a karunk az OTDK-n is a II. legjobb

24 órás ultramarathon, Aulnat (Franciaország)
2009. november 7-8-án Közép-Franciaország Aulnat nevû
kisvárosában indultam életem elsõ 24 órás ultramarathoni
futóversenyén. Nagy elvárásaim voltak, hiszen egy jó eredménnyel
akár a jövõ évi világbajnokságra is kijuthattam volna, de a 12 órás
OB-n elért 113 km-es teljesítményem is
ígéretes volt a 24 órás versenyre vonatkozóan.
11-kor kezdõdött a verseny, 10 körül a rajtnál
voltam, eszegettem, iszogattam, próbáltam
leplezni a túlfûtött izgatottságomat. Hamar
eltelt a rajtig hátralévõ egy óra, közvetlen a rajt
elõtt még feltûztem egy „kolléga” rajtszámát,
és aztán már láttam is, amint a helyi
polgármester rajtpisztolyt tart a kezében.
Miután az eldördült, útnak indultunk: egy teljes
nap futás várt ránk. Szép egyenletes, 6 perces
tempóban futottam (ez pontosan 10 km/h
sebességet jelent). A taktikámat úgy építettem
fel, hogy ne foglalkozzak a többiekkel. Ezt
azért kellett leszögezni és minél inkább
tudatosítani önmagamban, mert a 170 fõt meghaladó mezõnybõl 7
versenyzõ rendelkezett már világbajnoki részvétellel, közülük 5-en
képesek voltak 230 km fölötti eredményre, 3-an 240 fölötti
eredményre is. Legjobbjuk VB 15. hellyel büszkélkedhet.
A taktikára visszatérve: fontosnak tartottam, hogy a
futóképességemet a lehetõ legtovább fenntartsam, és ne járjak úgy,
hogy 15-16 óra után már csak sétálgassak. Ezt úgy próbáltam
elérni, hogy minden óra elsõ 3 percét végigsétáltam. Ezt nagyjából
7-8 órán keresztül meg is valósítottam, utána áttértem egy kicsit
más jellegû taktikára, és félóránként sétáltam 2-3 percet. Ez nagyon
hatékony volt, s a 18-19. óráig kiválóan mûködött.
Folyamatosan frissítettem: az elsõ 6-7 órában kizárólag saját
anyagból (egyéni izotóniás italok, gél, leves, müzliszelet, stb.). A 8.
óra környékén látogattam meg elõször a frissítõasztalt. Elég nagy
választékkal találkoztam, s legnagyobb örömömre csapolt sört is
felfedeztem, amibõl egy decit gyorsan meg is ittam, s ez sokat
segített. Ezután minden körben megálltam egy kis frissítésre, ettem
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helyen szokott végezni, sokan bíztatnak,
hogy jelentkezzek Phd (posztgraduális
doktori) képzésre is. Ezt még nem
döntöttem el. Az egyetem után szeretnék
elsõsorban a környéken munkát keresni. A
vidékfejlesztés területén maradnék
leginkább, például szívesen foglalkoznék a
falusi turizmussal is egy olyan
önkormányzatnál, ahol fejleszteni akarják
ezt a területet, de nincs rá ember, vagy
éppen még el sem kezdtek foglalkozni a
témával. Most is ezzel a témával
foglalkozom. A rimóci vendégházak
népszerûsítése, kihasználásának nagyobb
lehetõségeivel kapcsolatban készítek
tanulmányt az egyik órámra. Vagy egy
település vidékfejlesztésével sem lenne
rossz foglalkozni.
Rimóci terveid?
- Egyenlõre hétfõtõl csütörtökig Debrecenben vagyok… Szívesen foglalkozom
dolgozataimban, tanulmányaimban
Rimóccal vagy a kistérséggel és most, hogy
megalakult a Rimóci Ifjúsági Egyesület,
amelynek én is tagja lettem, próbálunk mi is
részt venni a település életében. Jó példa volt
erre a falunap megszervezésének segítése is,
amely szerintem jól sikerült, sokat tanultunk
belõle.
Köszönöm Gina az interjút, a sikereidhez gratulálok, eredményes utolsó évet,
államvizsgát és utána olyan munkahelyet
kívánok, amilyet szeretnél!
Vincze Nikolett

is sok narancsot, bagettet, mindenfajta energiaforrást, s elkezdtem
teázni is, ami az álmosság legyõzésében nyújtott óriási segítséget. A
legfontosabb és legnagyszerûbb ekkor az volt, hogy még egyáltalán
nem éreztem magam fáradtnak. 100 km-hez úgy érkeztem, hogy csak
10-15 perccel maradtam el egyéni csúcsomtól, 12 órát is 111-112 kmrel zártam. Sajnos itt elérkeztem a verseny legnehezebb
idõszakához: leszállt az éjszaka, és én
elkezdtem álmosodni.
Az álmosságot rengeteg teával, illetve a
verseny utolsó hat órájában háromszor 5 perc
alvással sikerült legyõznöm, és szép
fokozatosan, de azért lassan gyûltek a km-ek, s
amikor egy-egy kerek számhoz értem, még
nagyobb erõt éreztem magamban. Nagy
élmény volt a 150-en túljutni, és ekkor még
korcsoportos negyedik voltam. Helyezésemet
tekintve folyamatosan jöttem elõre, s volt egy
olyan szakasz is, amikor a 14. helyen álltam!!!
Pár szó az idõjárásról. Röviden szólva
borzasztó volt. Esett az esõ, egy óráig a szél is
erõsen fújt, és hideg volt. Az esõ szerencsére
éjjel nem esett, „csak” nappal borzolta az ember idegszálait. A
verseny vége felé pedig már mintha dézsából öntötték volna. A pálya
fele földes-salakos borítás volt, a másik fele aszfalt. A földes-salakos
részen bizony elég mély sár lett a 24 óra végére, ez igencsak
megnehezítette a haladást. Nem is a haladást, de szerintem, ha
nem a Rimóc környéki földutakon és erdei ösvényeken edzenék,
bizony nagyon megviselte volna a lábamat. Így hozzá voltam
szokva, de valószínûleg aszfalton sokkal többet tudtam volna.
A versenyt 181,140 km-es eredménnyel zártam, a 170 indulóból a
23. helyen végeztem, a felnõtt korosztály (18-40 év) 5. helyén.
Köszönöm mindenkinek a szurkolást, és azt, hogy bízott bennem!
Legközelebb jövõre indulok ultramaratoni versenyen, de már most
elkezdem a felkészülést, hiszen ez egy olyan sport, ahol nem lehet
hosszú heteket kihagyni, illetve jövõre megpróbálom a 200 km-es
álomhatárt elérni, illetve a fõ versenyem az UltraBalaton lesz, a
Balaton körbefutása (212 km).
Csapó András
További információ: http://csapobandi.cjb.hu/
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HELYI FIATALJAINK I. rész
Újabb rovatot indítunk újságunkban, amelynek célja a felsõfokú tanulmányaikat végzõ helyi fiataljaink bemutatása.
Sokan, sok helyen tanulnak községünkbõl különbözõ fõiskolákon, egyetemeken, de nincs, illetve alig van információnk
róluk. Ki, hol, milyen szakon végez, mit tanult, mit szeretne csinálni, mik az elképzelései? Szeretnénk tehát õket egy kicsit
megismerni, bemutatni, mellyel nemcsak a fiatalabbak pályaorientációját segítjük, hanem talán az õ elhelyezkedési
esélyüket is növelhetjük. Elsõként egy 22 éves vidékfejlesztési agrármérnök hallgatóval, Mócsány Georginával
beszélgettem, aki a napokban sikerrel szerepelt a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Tudományos Diákköri Konferenciáján (TDK).
Honnan jött ez az érdeklõdés, miért épp
erre a szakra jelentkeztél?
- Elõször nem tudtam, mihez kezdjek a
gimnázium elvégzése után, így a felvételi
tájékoztatóban találtam rá a vidékfejlesztési szakra, amelyet a gödöllõi,
illetve a debreceni egyetem hirdetett meg.
Akkor még nem tudtam, mi a vidékfejlesztés,
és mit is lehetne vele kezdeni, de az, amit az
interneten olvastam és másoktól is hallottam,
felkeltette érdeklõdésemet, egyre több
lehetõséget láttam benne. Én elõször a
távolság miatt Gödöllõre akartam
jelentkezni, de a gimnáziumunk akkori
igazgatója Gyarmati Attila ajánlotta nekem
a Debreceni Egyetemet, így végül azt
választottam. Elmondhatom, hogy jó
döntés volt, és nem bántam meg. Az iskola
méltó lehet hírnevére.
És a város, Debrecen, hogy tetszik?
- Nagyon szép város, szeretek ott lenni, csak
kár hogy a távolság olyan nagy. Szerencsére
vasárnap és pénteken Salgótarjánból
közvetlenül megy busz Debrecenbe és
vissza, de Egeren keresztül is könnyen el
lehet jutni. A csoporttársaimmal jó csapatot
alkotunk, szoktunk közösen bulizni, a
Nagyerdõn bográcsozni, szeretem õket. A
kollégium az Agrártudományi Centrum
épületeivel egy kerítésen belül van, így
korán kelni sem kell. Az 5. félévben
túlestünk a „Felezésen”, az utolsó félévben
pedig a „Sárgulás” vár ránk.
Felezés és Sárgulás? Mit jelentenek ezek?
- A „Felezés” az öt éves tanulmányaink
felénél, tehát 2,5 év után, az 5. félévben van,
amikor egy teljes héten keresztül az 5.
féléves diákoknak szerveznek a hallgatók
és tanárok egyaránt programokat, bulikat. A
„Sárgulás” pedig az utolsó évesekrõl szóló
hét, ami pedig a végzõs hallgatók
ünneplésérõl szól. Az utolsó félévben, tehát
tavasszal majd minden végzõs sárga pólót
kap, így lehet felismerni, hogy õk már
utolsó évesek. Ezen a héten is számos
nagyon jó program van. Ilyen például az
árverezés, amikor a tanárok személyes
tárgyaikat, vagy akár egy dolgozatnál plusz
10 pontot felajánlanak a diáknak, és ezekre
lehet licitálni. Van, aki felajánlja a bögréjét,
van, aki egy bográcsolást. Ezen a héten
vannak versenyek, de nagy sikere van a
„Sárgulási bálnak” és a felvonulásnak is.
Ilyenkor szinte az egész város tudja, hogy
„sárgulnak” már az agrárosok az egyetemen.
Ismertél már valakit, aki ezen a szakon
végzett?
- Nem sajnos, akkor ez még annyira új volt,
hogy nem is végeztek ezen a szakon,

amikor én elkezdtem. Most is átszervezik
ezt a szakot, összevonták és most már
gazdasági és vidékfejlesztési szak lesz.
Hogy érzed, segített neked az egyetemi
tanulmányaid során, hogy gimnáziumból érkeztél?
- Úgy érzem igen, mivel gimiben biológia
és matematika fakultációra jártam, így
nekem a gazdasági matematika is könnyebb
volt. Segítség volt az is, hogy nem kellett
idegennyelvet tanulnom, nyelvtanárhoz
járnom, hisz a gimiben megcsináltam az
angol középfokú nyelvvizsgát, amely a
diploma megszerzésének feltétele is.
Tudom, hogy a csoporttársaim közül
többen ez miatt most bajban vannak, és
külön felkészítõ tanárhoz járnak.
Milyen tantárgyakat tanultatok?
- Sok olyan tantárgyunk volt, amelyet a
közgazdászok tanulnak, szoktak is „utálni” a
közgázosok, hogy „eltanuljuk” az õ
szakmájukat is. Így volt például
makroökonómia, mikroökonómia, pénzügy,
számvitel, statisztika, gazdasági matematika,
üzleti kommunikáció tantárgyunk, de pl. volt
állattan, növényélettan, állategészségtan is…
Fõleg elsõ két évben voltak inkább agráros
tantárgyaink, a 3. évtõl pedig inkább a
vidékfejlesztéshez kapcsolódóak.
Hogy érzed, mely vagy melyek voltak a
leghasznosabb, legérdekesebb tantárgyak?
- Úgy érzem a leghasznosabb a
vidékfejlesztés és a regionális gazdaságtan
tantárgy volt, a legérdekesebb talán az
állategészségtan, amelyen az állatorvos
tanárunk érdekes történetekkel színesítette
az órát.

A TDK a Tudományos Diákkör
rövidítése. Elõzménye, hogy a
felsõoktatási intézményekben korábban
egy-egy vezetõ oktató köré gyûlve több
hallgató végzett tudományos kutatómunkát. Mára a legtöbb esetben valóságos
"körrõl" ugyan nem beszélhetünk, de a
lényeg - az oktatott tananyag rutinszerû
gyakorlásán túlmutató, tudományos
igényességû, vezetett munka megmaradt. A kutatás témáját
legtöbbször az oktató határozza meg és
közvetett (pl. tanszéki hirdetmény) vagy
közvetlen (a hallgatók megszólítása)
módon verbuvál a téma iránt érdeklõdõ
hallgató(ka)t, aki(k) rövidebb-hosszabb
idõn keresztül foglalkozik/foglalkoznak a
felvetett feladat megoldásával.
A TDK munka eredményeinek bemutatására a minden egyetem TDK Konferenciát
rendez. A Konferencián való részvétel
feltétele a végzett munkát összefoglaló
dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli
elõadás megtartása. A dolgozat beadását
rendszerint fél-egy éves kutató munka elõzi
meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat,
esetleg külföldi részképzésben végzett
munka alapján is összeállhat olyan anyag,
amibõl dolgozat születhet.
A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente
megrendezésre kerülõ országos
konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.
TDK-dolgozat készítésének számos
elõnye van. Az egyik az erkölcsi - és
részben anyagi - siker, amit a házi - vagy
különösen az országos - konferencián elért
helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a
posztgraduális (doktori) képzésre való
jelentkezésnél és sok esetben az
elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka
sok esetben a diplomatervben folytatódik,
a dolgozat tekinthetõ egy elõzetes
diplomatervnek is. Ugyancsak nem
elhanyagolható az a tapasztalat, amit az
elõadásra való felkészülés és maga az
elõadás jelent.
A dolgozatot egy független bírálóbizottság adott szempontok alapján minõsíti.
Az elõadásokat a kari szervezésû
szekciókban zsûri elõtt kell megtartani. A
zsûri is pontoz. A dolgozatra és az
elõadásra adott pontok összege alapján
állapítja meg a zsûri a sorrendet és tesz
javaslatot a kiadandó díjakra.

NYULACSKA HÍREK
ESEMÉNYDÚS NOVEMBER
Kalandozás egy titokzatos világban
2009. november 12-én óvodánk kirándulást szervezett Budapestre a
gyerekek és szüleik részére. A programok kiválasztásánál elõtérbe
helyeztük az óvodásaink életkori sajátosságait. Így esett a választásunk
két tartalmas úti célra.
Az elsõ úti célunk a Camponaban található Tropicariumba vezetett,
amely Közép-Európa legnagyobb tengeri akváriuma. Itt
megcsodálhattuk természetes környezetükben a kígyókat, leguánokat,
skorpiókat, a trópusi madarakat, a cápákat és a több száz színpompás
édes és sós vízi halat. Felejthetetlen élményt nyújtott mindannyiunk
számára a „tengeri alagút”, ahol közvetlen közelrõl figyelhettük meg a
hatalmas cápákat, tengeri élõlényeket.
Figyelembe véve a gyerekeknél a játék és a szabad mozgás
fontosságát, a délután további részét a Kölyökparkban töltöttük el. Ez
egy nagy, fedett játszótér, ahol a gyerekek számára közkedvelt ugráló
várak sokasága található.
Bízunk abban, hogy legközelebb is lehetõségünk nyílik hasonló
kirándulás szervezésére.

Egy kis pihenõ a Kölyökparkban

Közlekedj okosan!
Ebben a hónapban is folytatódott a helyes közlekedési szabályok
ismeretének bõvítése a rendõrök és polgárõrök közremûködésével. A
nagycsoportosaink részére Dankóné Szecsei Diána tartott színes és
érdekes elõadást, ahol játékos foglalkozás keretében gyakorolták a
biztonságos közlekedést. Különösen felhívta figyelmüket arra, hogy
idegenekkel ne álljanak szóba és ne fogadjanak el tõlük semmit.
Eredményesnek tartjuk az ilyen jellegû foglalkozásokat, ahol
szakavatott emberektõl is kaphatnak új ismereteket.

Csoportkép a bevásárlóközpont elõtt

Kobakos nap az óvodában
A Rimóci Kobak Egyesület egy bábjátékkal egybekötött
ismeretterjesztõ foglalkozást tartott a gyerekeknek. A bábjáték fõhõse
Röfi volt, akinek a háza körül rengeteg szemét gyûlt össze. A
gyerekeknek segíteni kellett Röfinek a házát kitakarítani. A ház körüli
hulladékokat fel kellett ismerniük, kitalálták milyen anyagból készült,
ill. a különbözõ anyagok számára készült kukák közül ki kellett találni,
hogy mi melyikbe való. Ezt követõen a különbözõ újrahasznosítható és
természetes anyagokból (mûanyag, flakon, fa, stb.) készült
hangszereket kaptak a gyerekek, amelyek segítségével „zenekart”
alakítottak és csoportonként egy-két dalt közösen elénekeltek. Röfi
házát megtisztítva felhívták figyelmüket, hogy mennyivel szebb és jobb
Játékos foglalkozás közben a nagycsoportosok
a tiszta környezet, ill. ötleteket adtak ahhoz, hogy a környezetükben található
Show, ami show
hulladékokból milyen érdekes játékokat, eszközöket lehet készíteni.
Köszönjük a Kobak Egyesület részérõl Beszkid Jánosnénak, Kaluzsa Ezzel a címmel tartott elõadást nálunk Pepe bohóc, aki társaival együtt
Mónikának és Vincze Nikolettnek az érdekes és tanulságos szórakoztatta a gyerekeket. Nagy élmény volt óvodásaink számára ez
foglalkozást!
az elõadás, hiszen több napon át megjelenítették játékukban.
Bízunk benne, hogy az együttmûködésünknek lesz még folytatása.

A ,,zenekar’’ és a Kobakosok

A bohócok a gyerekek segítségét is kérték a ,,tréfákhoz’’
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Bablena Ferenc

Szõrös Anasztázia
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Ki mit tudott? 2009. október 30.

TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban

KI MIT TUD volt a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésének keretében. Vártuk ezt a programot, mert
még sosem csináltunk hasonlót, nem tudtuk, hogy mire készüljünk, számítsunk. Elõzõ este a díszítést
készítettük el, a töklámpásokat. Jó szórakozás volt, a Közösségi Ház nagytermét megszállta a sütõtök
illata. Az elkészült töklámpások voltak a következõ napi KI MIT TUD-on a színpad díszítései.
Másnap már korán megérkeztek a jelentkezõk. Az Egyesület 1-2 lelkes tagján és a kisebbség sok lelkes
tagján kívül más rimóci fiatal sajnos nem jelentkezett, tisztelet a kivételnek, Rácz Petinek. Végül 20
nevezõvel és 5 zsûrivel megkezdõdött a verseny. A nézõtér tele volt a fellépõk hozzátartozóival és az
érdeklõdõkkel. A mûsor menetét idõnként meg kellett szakítani a csend és a rend helyreállítása érdekében, de
ettõl eltekintve jó hangulatban telt az este. Láthattunk több elõadásban
hastáncot és cigánytáncot, valamint BMX bemutatót, hallhattuk
szappanoperák dalait és a Szomorú vasárnapot zongorakísérettel.
A zsûri tagjai voltak: Beszkid Andor polgármester úr, a zsûri
elnökeként, Jusztin Péterné, Jusztin Edina, Percze Gábor és Rácz Iván.
Nekik az újság hasábjain keresztül is szeretnénk megköszönni közremûködésüket.
Sokféle mûfajú és minõségû produkció közül végül megszületett az
alábbi eredmény:
1. Bablena Ferenc - yoyo trükkök
2. Szõrös Anasztázia - hastánc
3. Csemer Diána - cigánytánc
Mindhárman ajándékkosarat és oklevelet vehettek át a zsûri
elnökétõl, majd az Ifjúsági Egyesület vezetõsége megköszönte a zsûri
tagjainak a közremûködést.
Szeretnénk minden évben megtartani ezt a programot és reméljük,
hogy egyre többen jönnek majd el bemutatni és megnézni is.

Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan élnek most, mit jelent számukra
a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt
rimóciak történetét.

Csemer Diána

Mócsány Georgina

Megtiszteltetésnek érzem, hogy a Rimóci
Újságban emlékezhetek csodálatos
szülõfalumra.
1951-ben születtem Rimócon. Ebben a
palóc faluban nõttem fel, itt tanultam járni,
beszélni, írni, olvasni, itt jártam iskolába.
Gyermekkoromat, és persze velem egykorú
társaimét is meghatározták a paraszti
hagyományok, a palóc kultúra, a munka, és a
család iránti megbecsülés. Természetesen
gyermekként ezeknek a fogalmaknak más
jelentésük volt, mint késõbb felnõttGolyán Tibor
korban…
Felejthetetlen, a mai gyerekek számára szinte hihetetlen
élményekben volt részünk az ,,ejnye-bejnyét'' érõ csínytevésektõl,
a reggeltõl estig tartó focimeccseken át, az ,,alvégi'' gyerekekre
jellemzõ vagányságokig.
Fiatal éveim meghatározó élménye a falu focicsapatában való
szereplés, ami nem csupán sportsikerekrõl, teljesítményrõl szólt,
hanem elismerés, megtiszteltetés volt oda bekerülni. Örökre szóló
barátságok szövõdtek.
Tizennyolc éves koromban elszakadtam a szülõfalumtól.
Középiskola után a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi
Fõiskolai Karán tanultam, majd katonaéveimet Keszthelyen
töltöttem. Rövid idõre visszatértem a helyi termelõszövetkezetbe,
ágazatvezetõ beosztásba.
1979-ben nõsültem. Házasságomból két gyermek, egy lány és
egy fiú született. Mindketten felnõttek már.
Lányom a médiában televíziós mûsorszerkesztõként dolgozik, a
fiam dj, producer. Mindketten Budapesten élnek.
Közel harminc éve élek Salgótarjánban. 1979-ben kerültem a
városba, de nem szakadtam el a ,,földtõl'', hiszen továbbra is
agrármérnökként dolgoztam, emellett az akkori Oktatási
Igazgatóság tanára voltam.
A rendszerváltást követõen a médiában (Nógrád Megyei Hírlap,
Nógrádi Krónika, Népszabadság), majd köztisztviselõként a

IKON és FESZÜLET KIÁLLÍTÁS
Nem csak a közönség, hanem a zsûri is jól szórakozott

Az elõkészületek nagyon vidáman teltek

Szécsényi programajánló
December 3. csütörtök 14.30-tól Mikulás futás az óvodásoknak, iskolásoknak, idõseknek, fiataloknak
December 5-6. szombat-vasárnap egész nap házhoz megy a Mikulás!
Házhoz rendelhetõ Mikulás és krampuszai adhatják át az ajándékokat a gyerekeknek
December 9. szerda 10.30 és 14.00 órától Gyerekszínház
Kipp-Kopp karácsonya c. elõadást tekinthetik meg az óvodások és a kisiskolások
December 12. szombat 18 órától az Iglice Néptáncegyüttes jótékonysági bálja
Jegyek vásárolhatóak az együttes vezetõitõl és tagjaitól
December 19. szombat 18 órától Karácsonyi koncert
- Fellépnek az Erkel Ferenc Vegyeskar és az Iglice Néptáncegyüttes. A belépés ingyenes.
December 20. vasárnap 10 órától az Iglice Néptáncegyüttes vezetésével adventi kézmûves foglalkozás
December 27. vasárnap 17 órától
A Rózsavölgyi Márk AMI szécsényi tagintézményének színjáték tanszakos diákjainak elõadásában a
„Valahol Európában”c. musicalt tekinthetik meg Garamvölgyi Andrea rendezésében
December 31. csütörtök Szilveszteri bál
Fõvárosi színházi elõadásokra szervezünk csoportokat
2009. december 4. péntek 15 órától (indulás 12.30-kor)
Szép nyári nap-a Neoton musical az Operettszínházban
Jegyárak: 5000, illetve 5500 Ft
2010. január 8. péntek 19 órától Vámpírok bálja a Magyar Színházban Jegyár: 9800 Ft
Karácsonyi Könyvvásár az aulában november 25-tõl a készlet erejéig.
Úszásoktatás
Csoportot szervezünk a salgótarjáni uszodába heti két alkalommal A bérlet ára 5000 Ft (12 alk.) + útiköltség/alk.

Rózsafûzért
készítettünk
2009. október 25.-én a Rimóci Ifjúsági
Közösség a plébánia közösségi termébe
hívott minden kicsit és nagyot rózsafûzért készíteni, különbözõ anyagokból.
Nem túl nagy létszámmal, de annál
lelkesebben készítette a kis csapat minden
tagja saját olvasóját. A délután végén
mindenki használhatta különleges olvasóját egy közös imádság elvégzéséhez.
Nekem nagyon tetszett ez a délután,
mert az ilyen alkalmak összehozzák a
közösséget, és a közös imádsággal
hitünket is erõsíthetjük.
Remélem, legközelebb többen leszünk.
Kanyó Evelin

Ezúton szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
az IKON és FESZÜLET kiállítás
megnyitójára,
melyre 2009. december 6-án,
a 11 órai szentmise után,
az Idõsek Klubjában kerül sor.
A kiállítás 2009. december 6. és
2010. január 10. között lesz
megtekinthetõ az alábbi
idõpontokban:
- hétköznapokon 8-16 óráig,
- vasárnapokon a szentmise elõtt fél órával
és a szentmise után 13 óráig
- elõzetes bejelentkezés esetén a fentiektõl eltérõ
idõpontban is
(elõzetes bejelentkezés: 32/388-504 vagy 06-30/620-1243).
Ezúton is köszönjük a kiállítás idejére biztosított
feszületeket!
A szervezõk

Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál, illetve az APEHnél dolgoztam. 2007-tõl nyugdíjas vagyok.
A szülõföldhöz való kötõdést meghatározza a szülõkkel való
kapcsolat is. Sajnos, amióta ez a kötelék megszûnt, a rokoni szálak
is lazultak, a hazalátogatás egyre alkalomszerûbbé válik.
Azért, ha lehet, felkeresem a rokonokat, barátokat, és a temetõt
sem hagyom ki. Fontos, hogy csendesen lerójam a kegyeletet
szeretteim sírjánál. Kifelé menet némi vigaszt nyújt a temetõ
csendje, a virágok, az ápolt, rendezett rimóci temetõ. Az
elkerülhetetlen korosodással az emlékezés során életre kel a múlt,
az élet emlékei.
Olyan ez a múltidézés, mint egy mesés utazás. Az emlékezéssel
életre kel mindenki, aki aki már nem lehet velem.
Ahogy telnek, múlnak az évek, egyre több mindenre emlékszem;
hangokra és kedves arcokra.
Ha most a régi idõkbõl elém állna valaki, csöppet sem csodálkoznék,
és biztosan megállapítanám, hogy nem változott semmit.
Nekem a régi barát ugyanaz az ,,alvégi'' vagy rimóci gyerek
marad, aki pajtásom volt egykoron.
Sajnálattal és szomorúsággal tölt el, ha azt hallom, hogy
szülõfalumban életük teljében lévõ fiatalemberek haláláról szól a hír.
Az emlékek egyébként is egyre szépülnek. Felnõttként értékelem
a sikerekben gazdag iskoláskoromat, a sok-sok sportélményt
nyújtó remek focimeccseket, s egyre szebbnek látom a gyermek és
ifjúkoromat.
Jólesõ büszkeség tölt el a falu gyarapodása láttán; hogy
odafigyelnek, óvják, mentik a hagyományokat és az épületeket,
amelyek a faluképet is meghatározzák. Mindez a faluközösség
érdekeit szolgálja, hiszen ,,múlt nélkül nincs jövõ'', s nélküle
gyökértelenné válik a jelen.
Az, hogy a rimóci falu népe kemény, erõs, ,,nyakas” emberekbõl
áll, biztosítja, hogy a terveket a jövõben is megvalósítják majd.
A rimóci táj nekem a legszebb, semmihez sem fogható. Szeretem
a hegyeit, (Hegyalja, Szélhegy, Jutka, Magashegy, Oromlyuk…), a
patakokat, mezõket, rokonokat, barátokat, az ottani embereket!
Golyán Tibor

Rimóci Újság elõfizetési díja 2010-ben
1.800,-Ft/év
Postán kézbesítve 3.000,-Ft/év
Az újság továbbra is elõfizethetõ a Szociális Boltban.
Hirdetési díjak 2010-ben
1/8 oldal
400,-Ft
1/4 oldal
800,-Ft
1/2 oldal
1.600,-Ft
1 oldal
3.200,-Ft

Tisztelt Autóstársak!
Az iskola Hunyadi úti épülete elé kikerült a megállni tilos tábla. Kicsit
trükkös az elhelyezése! Azért írom így, mert páran a tábla elé
parkolnak, azt hiszik, hogy ott megállhatnak. Lehet, hogy már rég
tanulták a kreszt. Ugyanis: ,,40.§ (5)h) Tilos megállni…
útkeresztezõdésben(!) és az úttestek széleinek metszéspontjától
számított 5 m távolságon belül, ha közúti jelzésbõl más nem
következik.'' Márpedig semmiféle tábla nem engedi ott a parkolást…
Sajnos már kezdik feszegetni ezt a ,,határt'', van, aki eddig is a dombról
legurulva, a Temetõ utcába befordulva a keresztezõdésben állt meg a
furgonjaival, nem érdekelte, hogy a többi autós hogyan tud
közlekedni… Jó lenne figyelni egymásra!
Üdv. J. B.
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Rimóci Jubiláló Véradók 2009.

2009. november 27-én 17 órakor Szécsényben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában került sor a jubiláló véradók ünnepségére,
melyre településünkrõl összesen 17 fõ kapott meghívást. Közülük sajnos csak 7 fõ jött el a rendezvényre, így õk vehettek részt a
tiszteletükre rendezett mûsoron, vacsorán és a rimóciakat ért meglepetésen. A mûsor folyamán ugyanis Vagner Mátyás, a Salgótarjáni
Területi Vérellátó, (volt) területvezetõ fõorvosa bejelentette, hogy a jubiláló rimóci véradókon kívül a véradási aktivitásáért községünket is
kitüntetik. (A fõorvos úr levelét lentebb olvashatják.) Az ezért járó oklevelet dr. Kalász László Észak-magyarországi regionális igazgató,
fõorvos adta át a településünket képviselõ Beszkid Andor polgármesternek.
Ezekkel a sorokkal szeretnénk köszönetet mondani mi is Vagner Mátyás fõorvos úrnak, a rimóci véradások alkalmával nyújtott munkájáért,
türelméért, odafigyeléséért, amellyel irántuk volt. Érezhettük törõdését, hiszen mindenkihez volt egy-két jó szava, láthattuk, hogy az
esetleges rosszul lévõkhöz milyen aggodalommal sietett. Új munkahelyéhez kívánunk sok sikert!
Most pedig köszöntjük mi is a jubiláló véradóinkat az alábbi versrészlettel: „A véradók különlegesek, nem kell hozzá külön tudomány, azért
élnek, hogy segítsenek, hogy élet gyõzze le a halált.”
Vincze Nikolett

40-szeres véradók:
Balázs István (Bem apó út 43.)
Bartos István (István király útja 74.)
Vincze Bertalan (Varsányi út 83.)
30-szoros véradók:
Bogár József (Magashegyi út 28.)
Laczkó Anzelm (Bem apó út 35.)
Percze István Flórián (Mikszáth út 11.)

25-szörös véradók:
Bablena Attila (Nefelejcs út 7.)
Szabó Jánosné (Akácos út 8.)
Sztrémi Attila (Kossuth út 18.)
Vincze Tibor (Varsányi út 105.)
Vinczéné Percze Gizella (Bem apó út 37.)
Virág Norbert (Jókai út 3.)
Virágné Czupkó Erzsébet (István k.ú.26.)

20-szoros véradók:
Beszkid Jánosné (Bem apó út 49.)
Laczkóné Balázs Erika (Jókai út 6.)
Vincze József (Jókai út 4.)
Vincze Tiborné (Kiskert u. 14.)

Rimóc - 2009-ben az ország
legbuzgóbb véradó települése

A rimóci jubilálók közül néhányan

Nagy örömmel gratulálok, és fejezem ki tiszteletemet a település
minden véradójának és lakosának abból az alkalomból, hogy Rimóc
2009-ben elnyerte az ország legaktívabb véradó települése címet. Ez azt
jelenti, hogy a település lakosságához viszonyítva Rimócon adták a
legtöbb egység vért az év folyamán. A három és fél alkalommal, mikor
vért gyûjteni voltunk a faluban összesen 292 egységet vettünk le. Három
és „fél”, mert az õszi véradáson annyian jelentek meg, hogy nem tudtunk
mindenkit megszúrni és egy hét múlva ismét ki kellett jönnünk
pótvéradásra.
Ma, amikor az emberség és a segíteni akarás egyre jobban kihal, ez
olyan példamutatás, amelyre mindenkinek oda kell figyelnie. Mindig
emlékezni fogok arra, hogy az ünnepi mise után a plébános úr és a hívek
együtt jöttek át; azokra az elsõ véradásukra jövõ fiatalokra, akiket szüleik
hoztak magukkal és segítették át az elsõ szúrás félelemén; a közösen vért
adó párokra és családokra; a véradás utolsó órájában vért adó és az aznapi
adatokról érdeklõdõ polgármester úrra. Igazi közösségi összefogás volt
minden alkalom, közös ünnep, mindig öröm volt ide jönni. Büszke vagyok
arra, hogy Rimócon dolgozhattam és megismerhettem az itt élõ embereket,
a falu véradóit.
Köszönettel tartozom az önkormányzatnak, hogy biztosította számunkra a
véradás helyszínét, az iskola gondnokának és segítõinek, akik mindig
kitakarítottak utánunk, és Dr. Horváthné Németh Évának, a Vöröskereszt
véradásszervezõjének. Az elért sikerhez az õ munká-juk is hozzájárult.
Vagner Mátyás Salgótarjáni Területi Vérellátó, (volt) területvezetõ fõorvos

Beszkid Andor polgármester a település kitüntetésével

Percze István az ajándék átvétele közben
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Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
8. rész - Vendégszereplés Bujákon
A Gyöngyösbokréta mozgalom a
legnagyobb szabású rendezvénysorozatait
Szent István hetében, augusztusban
tartotta Budapesten. Emellett azonban az
országos rendezvényhez mérten kisebb, de
helyi mértékkel mérve jelentõs rendezvényeket szerveztek az ország különbözõ
helységeiben. A rimóci Gyöngyösbokrétások is részt vettek több, Rimóchoz
közelebb esõ településen rendezett
bokrétás eseményeken.
1935. augusztus 25-én, vasárnap Bujákon
rendeztek ünnepséget abból az alkalomból,
hogy Glatz Ferencet, a híres festõt, Buják
község díszpolgárává avatták. Erre az
alkalomra meghívták a rimóci, az õrhalmi, a
galgahévízi bokrétásokat, és természetesen a bujákiak is felléptek. Buják már az
legelsõ Gyöngyösbokrétán megjelent
Budapesten 1931-ben. Összesen hét
alkalommal szerepeltek. A Nógrád Megyei
Levéltár balassagyarmati részlegében, a
Palóc Múzeum iratai között lelhetõ fel az
alábbi meghívó, mely igen részletesen
tudósít az akkori eseményekrõl:
„Meghívó
Buják község közönsége f. évi augusztus hó
25-én, vasárnap, a magyar ruha viselet
propagálása, a magyar nemzeti eszme
öntudatra ébresztése és ápolása céljából, az
ezen mozgalom lelkes harcosa: Glatz Oszkár
festõmûvész úr Õméltósága, a Képzõmûvészeti
Fõiskola r. tanára községi díszpolgárává
választásával kapcsolatosan a díszpolgári
oklevél egyidejû átadása mellett, a Törekvés
dalárda, zenekara és turistái, valamint a
helybeli és szomszédos Gyöngyösbokréták
közremûködésével a vadregényes bujáki vár
alatt elterülõ erdei tisztáson mûsoros
Magyar Ünnepet
rendez, amelyre ezen sorsdöntõ idõben a
nemzeti eszme uralmát kívánó minden igaz
magyart Asszonyt és Urat családtagjaival és
jóismerõseivel együtt tisztelettel meghív a
Rendezõség.
Tájékoztató:
1. Tekintettel az ünnep jellegére és céljára,
kéretnek a magyar ruhával rendelkezõ
hölgyek és urak, hogy magyar ruhájukban
jelenjenek meg.
2. A magyar ruha ünnepély rendezési és
propagálási alap javára személyenkint 1
pengõ résztvételi díjat kérünk. Tekintettel a
nemes célt, felülfizetéseket köszönettel
fogadunk és nyugtázunk.

3. Az ünnepség alkalmával közös ebéd lesz
az erdei tisztáson, személyenkint 1 pengõ
50 fillér résztvételi díj mellett. Az ebéden
való résztvétel augusztus 15-ig a bujáki
körjegyzõségnek bejelentendõ. A
bejelentés meg nem jelenés esetén
fizetésre kötelez.
4. Elõzetes bejelentés esetén egyszerû
házaknál mérsékelt díj mellett éjjeli
szállásról gondoskodunk.
5. Hideg ételekrõl és italokról gondoskodunk.
6. Az ünnepély kedvezõtlen idõ esetén
fedett helyiségekben lesz megtartva.
7. A fúvós zenekar mellett kitûnõ cigányzenekar is rendelkezésre fog állani.
8. A rendezõség kéri a n. t. közönséget, hogy
az ünnepségen legkésõbb d. e. 1/2 10
órakor megjelenni szíveskedjen.
9. Társas résztvételre Budapesten a
Székesfõvárosi Népmûvelési Bizottság
/IV. Szép utca 5, félemelet 2 telefon 84529, 10 pengõs résztvételi díj mellett
amelyben az ebéd ára is benn foglaltatik/
és a Törekvés /IX. Kõbányai út 30/
jelentkezéseket elfogad. Társas
résztvételt megszervezi kívánó urak
esetleges felvilágosítás végett a bujáki
körjegyzõi hivatalhoz szíveskedjenek
fordulni.
Az ünnepély sorrendje.
1.
1/2 10 órakor a Hõsök
Emlékmûvének megkoszorúzása.
2. 10 órakor ünnepélyes zenés
nagymise a Törekvés ének és
zenekarának közremû-ködésével.
3. 1/2 12 órakor ünnepi díszközgyûlés
a járási fõszolgabíró úr elnöklete
mellett, amelyen Glatz Oszkár
festõmûvész úr Õméltóságának a
díszpolgári oklevél lesz átadva.
4. 12 órakor közebéd az erdei
tisztáson.
5. Ebéd után délután 4 óráig pihenõ.
/Vár látogatás, fényképezés, helyi
népviselet megtekintése, helyi
népmûvészeti kiállítás megtekintése stb./
6. 4 órakor a rimóci, õrhalmi, galgahévízi és
bujáki Gyöngyösbokréták bemutatója a vár
alatti tisztáson.
7. 5 órakor Glatz Oszkár festõmûvész úr
Õméltósága elõadása.
8. 6 órakor Török Rezsõ: Menyasszonytánc
címû egyfelvonásos dalos színdarabjának
szabadtéri elõadása bujáki lakosok által.
9. 7 órától tábortûz a vár alatti tisztásokon és
tárogató a vár fokáról.
10. Táncmulatság
reggelig.
A Magyar Híradó film
felvétele az ünnepélyrõl kilátásba helyezve.”
A Nógrádi Hírlap a fent
közölt meghívót 1935.
A u g u s z t u s 11 - é n ,
„Buják ünnepe” címmel közlölte.
A Bokrétások Lapja is
beszámolt a jeles
eseményrõl (1935.
augusztus):
„Buják: augusztus 25!
- Bujákon, Nógrád-

ban, nagyszabásu ünnepet készít elõ a
bujáki bokréta. Glatz Oszkár festõmûvészt,
a képzõmûvészeti fõiskola rendes tanárát, a
Magyar Bokréta Szövetség vezetõségének
lelkes tagját, aki körülbelül negyedszázada
tölti minden szabad idejét Bujákon,
festegetve ott, s aki végtelen szeretettel van
a bujákiak iránt, a
község díszpolgárává választotta. A
díszpolgári oklevelet
augusztus 25-én
adják át kitûnõ tagtársunknak, ez alkalommal lest hát nagyszabásu ünnep Bujákon, bokrétás, vendégbokrétákkal.”
Végezetül pedig egy
olyan rimóci személy
gondolatait idézem,
aki jelen volt Bujákon
1935. augusztusában:
„Másütt is voltunk
mink. Eljött Bujákról
egy kis alacsony
báró. A színházba
látott meg minket
Pesten. Az igazgató
úrhoz eljött. Volt itt
egy vasárnap délután. Az iskolaudvarban a bárónak bemutatót tartottunk,
ott volt a rezesbanda is. Bujákon, ott nem
mindnyájan voltunk. Csak egy lovaskocsi.
Justiny Bala bacsi volt akkor még lovas
kocsin. Az vitt el bennünket.
Elvitetett Bujákra. Csináltatott egy kis
színpadot az erdõ szélén. Három pár, vagy
hányan voltunk. Ott táncoltunk azon az
alacsony, kis színpadon. A csalogató táncot
táncoltuk.”
(V. R. 1914.)
Glatz Oszkár 1872. október 13-án született
Budapesten. Kossuth-díjjal és kiváló
mûvészi címmel is elismert festõ. A Szinyei
Merse Társaság tagja, a Magyar
Képzõmûvészek Országos Szövetsége
társelnöke, a Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskola tanára, 1925 és 1927 között a
fõiskola rektora volt.
Életének utolsó szakaszában Bujákon
találta meg azt a közeget, ahol igazán
alkotni tudott. 1958. február 23-án hunyt el
Budapesten. (www.bujak.hu)
Az eseményrõl készült képek a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeum fotótárából valók.
Köszönet Galcsik Zsolt levéltárosnak a
képek átengedéséért. Glatz Oszkár fotója
az eseményt követõ Rádió Újságban jelent
meg.

