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XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP    Boldogasszony hava    2010. JANUÁR

Január 10. (vasárnap)
Január 12. (kedd)

00
Január 23. (szombat) 15

00
Január 23. (szombat) 10
Február 13. (szombat)
Február 14. (vasárnap)

00Február 15. (hétfõ) 15

VÉRADÁS (9-16 óráig az iskola Hunyadi úti épületében)
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
Mária mennyegzõje (Közös imádság a dr. Manga János Közösségi Házban)
Vers- és Népdaléneklõ verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szécsényben
XIV. Jótékonysági bál, melyet a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes szervez
IX. Idõsek farsangja
Óvodai farsangi mulatság

Ára: 150,-Ft

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

                  Állandó munkatársak:
         Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, 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!

,,Újesztendõben, míg új, illik bizakodnod; rászolgáltál-e, nem-e: majd kisül ó-idején.
Jégen meztélláb ne igen járj; fûteni hasznos; csönget a házmester - borravalót ne felejts.’’

Csanádi Imre: Kalendárium - Boldogasszony hava

Az alábbi verssel kívánunk
minden kedves olvasónknak

BOLDOG, BÉKÉS
ÚJ ESZTENDÕT!

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntõ 
újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívbõl ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy,
mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. -
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!

 

Új remények  felé

Íme, egy újabb év, egy újabb kihívásokkal, tervekkel teli esztendõ. Mindig megújuló 
„évkönyvünk” kifürkészhetetlen titkokat rejteget a számunkra: megoldásra váró 
lehetõségeket; célokat, melyeket el kell érnünk; harcokat, melyeket meg kell vívnunk; 
s reményeket, melyeket folyton táplálnunk kell. Mondják még, hogy az új év gyakran a 
nagy újrakezdések, a dolgok újragondolásának az ideje.

Úgy vélem, a változás jót tesz az embernek… Valahányszor egy számunkra addig 
ismeretlen dologgal, feladattal, emberrel vagy eseménnyel találkozunk, úgy érezzük, 
újjászületünk. Kibújunk a burokból, mely azelõtt féltve óvott bennünket, és 
elindulunk egy addig még járatlan ösvényen.

Az új év is egyfajta kitaposatlan ösvény mindenki számára, mert nem tudjuk, mit 
tartogat számunkra a jövõ. Hiszen megéltünk már egy századfordulót, válságot és 
jobb idõt, rémképet és reményt, valamint sok-sok kérdést, mely válasz nélkül maradt.

Mit szeretnénk hát látni ebben az esztendõben? Kíváncsiságom ezen kérdésre 
sarkall, melyre Madách így válaszol: „Ne kérd tovább a titkot, mit jótékonyan takar el Isten 
keze, vágyó szemed elõl”! Nemes lelkû ez a kéz, mely eltakarja elõlünk a jövendõt, mert 
bizony sokan összeroppannának, ha ismernék mindazokat a megpróbáltatásokat, 
melyek rájuk várnak ebben az esztendõben. Isten, mindannyiunkat megóvott ettõl a 
félelemtõl, és megteremtette számunkra azt a lehetõséget, hogy hittel és reménységgel 
tekintsünk a jövõbe.

Mégis, ha a világ minden embere választhatna, gondolom, semmi esetre sem 
szeretnének látni olyan dolgokat, mint az elmúlt esztendõkben, melyben volt 
viszálykodás, meg nem értés, szeretetlenség és sajnos rengeteg képmutatás. A világ 
minden emberének végre rá kellene ébrednie arra, hogy szükségünk van egymásra és 
szükségünk van reménységre!

Nem lehet jóságunk mércéje az, amit nem teszünk meg, amit megtagadunk, amit 
elutasítunk, akit kirekesztünk. Az legyen a mércénk, amit kedvünkre ölelünk, amit 
teremtünk, és akit befogadunk. Hiszen 2010-ben is szükségünk lesz egymásra! 

Az Új esztendõ elhozta nem csak az új bizonytalanságokat, de az új lehetõségeket és a 
háromszázhatvanöt napi reménységet is. 

Azt kérem Önöktõl, hogy az elõttünk álló évben, években bízzanak egymásban, 
hogy tiszta lelkiismerettel foghassunk össze községünk fejlesztése érdekében, a 
lehetõségek megragadásában és kihasználásában. Most nem az erõk megosztásában, 
emberi indulatok felkorbácsolásában kell partnereknek lennünk, hanem abban, hogy 
igazi közösséget alkossunk.

Végül szerkesztõségünk nevében kívánom, hogy az újesztendõben Isten gazdag 
áldása, jósága és szeretete legyen és maradjon községünk minden családjának 

vendége. Kívánunk egyéni életükben, szeretteiknek, közösségeiknek egészséget, 
békés Új esztendõt, és megtartó, bizakodó Reményt.

Juhász Enikõ

 

Két ünnep közötti
labdarúgó tornák a rimóci 

sportcsarnokban

A Rimóci Sport Egyesület és az Egészséges Rimócért Alapítvány 
szervezésével, a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 
támogatásával három teremlabdarúgó tornát rendeztünk december 
28-29-30-án a rimóci sportcsarnokban.

Rimóc Kupa „Amatõr”
00December 28-án 10 -tól a sportcsarnokot bérlõ csapatok játékosai, 

akiknek nincs játékengedélye a bajnokságban, nevezhettek a 
tornára. Négy csapat mérte össze tudását, melyek közül a Syscon 
Kft. csapata magabiztos játékkal ismét megvédte címét.

Eredmények: Vörösördögök - Rimóci Favágók 3-4
Uni-Cum Laude Bt. - Syscon Kft. 1-5
Rimóci Favágók - Uni-Cum Laude Bt. 8-4
Vörösördögök - Syscon Kft. 1-6
Rimóci Favágók - Syscon Kft. 4-7
Uni-Cum Laude Bt. - Vörösördögök 9-3
(ezt a mérkõzést óvás miatt a
Vörösördögök csapata nyerte) eredmény 0-3

Végeredmények: 1. Syscon Kft. 3 3 0 0 18-6 9 pont
2. Rimóci Favágók 3 2 0 1 16-14 6 pont
3. Vörösördögök 3 1 0 2 7-10 3 pont
4 Uni-Cum Laude Bt. 3 0 0 3 5-16 0 pont

Legjobb kapus: Kalosi Ferenc (Vörösördögök)
Gólkirály: Fodor Róbert (Syscon Kft.

Tapsi-Hapsi Kupa
00December 29-én 10  órai kezdettel csak rimóci csapatok 

nevezhettek. Az elõzõ évekhez képest, jóval több csapat 
jelentkezett a tornára. A Nyúl-Dzsörzi csapat a döntõben szoros 
küzdelemben legyõzte a háromszoros bajnok Brazilok csapatát.

Eredmények:
A csoport: Brazilok - Favágók 9-1

Hamasz - Spanyolok 12-1
Brazilok - Hamasz 7-4
Favágók - Spanyolok 2-5
Hamasz - Favágók 8-2
Brazilok - Spanyolok 7-0

Csoporteredmény: 1. Brazilok 3 3 0 0 23-5 9 pont
2. Hamasz 3 2 0 1 24-10 6 pont
3. Spanyolok 3 1 0 2 6-20 3 pont
4. Favágók 3 0 0 3 5-22 0 pont

B csoport: Nyúl-Dzsörzi - Lúzer FC 6-4
Jägermaister - Nyúl-Dzsörzi 2-12
Jägermaister - Lúzer FC 1-9

Csoporteredmény: 1. Nyúl-Dzsörzi 2 2 0 0 18-6 6 pont
2. Lúzer FC 2 1 0 1 13-7 3 pont
3 Jagermaister 2 0 0 2 3-21 0 pont

5-6. helyért: Spanyolok - Jägermaister 12-1 Végeredmények:
3-4. helyért: Hamasz - Lúzer FC            6-3 1. Nyúl-Dzsörzi
1-2. helyért: Brazilok - Nyúl-Dzörzi      4-5 2. Brazilok

3. Hamasz
Legjobb kapus: Molnár Gábor (Hamasz) 4. Lúzer FC
Gólkirály: Percze Zoltán (Hamasz) 5. Spanyolok
Legjobb játékos: Rácz Iván (Brazilok) 6. Jägermaister

7. Favágók

Rimóc Kupa „Profi”
00December 30-án 8  órai kezdettel indult útjára a labda a tornán, ahol 

igazolt játékosok is nevezhettek. Már az elsõ mérkõzéstõl kezdve 
végig kiegyenlített, izgalmas, sportszerû mérkõzéseket játszottak, 
ahol nagyon kevesen múlott, hogy nem a másik csapat lett a gyõztes. 
A döntõbe bejutott három hazai csapat nem tudta itthon tartani a 
kupát.

Eredmények:
A csoport Rimóc - Varsány I. 2-2 büntetõkkel 3-2

Szécsény II. - Club Classics 1-3
Rimóc - Szécsény II. 3-2
Varsány I - Club Classics 0-2
Rimóc - Club Classics 5-4
Varsány I. - Szécsény II. 2-4

Csoporteredmény: 1. Rimóc 3 2 1 0 10-8 8 pont
2. Club Classics 3 2 0 1 9-6 6 pont
3. Szécsény II. 3 1 0 2 7-8 3 pont
4. Varsány I. 3 0 1 2 4-8 1 pont

        B csoport Brazilok - Varsány II. 5-2
Szécsény Ifi - Favorit 1-3
Brazilok - Szécsény Ifi 3-1
Favorit - Varsány II. 7-0
Brazilok - Favorit 6-2
Varsány II. - Szécsény Ifi 2-4

Csoporteredmény 1. Brazilok 3 3 0 0 14-5 9 pont
2. Favorit 3 2 0 1 12-7 6 pont
3. Szécsény Ifi 3 1 0 2 6-8 3 pont
4. Varsány II. 3 0 0 3 4-16 0 pont

Elõdöntõ: Rimóc - Favorit 0-0 büntetõkkel 1-2
Club Classics - Brazilok 1-2

Döntõ:
3-4. helyért: Rimóc - Club Classics 1-1 büntetõkkel 1-2
1-2. helyért: Favorit - Brazilok 8-3

Végeredmény 1. Favorit
2. Brazilok
3. Club Classics
4. Rimóc
5. Szécsény Ifi
Szécsény II.
7. Varsány I.
Varsány II.

Gólkirály: Kelecsényi Gábor (Favorit)
Legjobb kapus: Csizmadia Ádám (Club Classics)
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Két ünnep közötti labdarúgó tornák képekben

A ,,Syscon Kft.’’ csapat, az ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa I. helyezettje A ,,Rimóci Favágók’’ csapat, az ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa II. helyezettje

A ,,Nyúl-Dzsörzi’’ csapat, a Tapsi-Hapsi Kupa I. helyezettje A ,,Favorit’’ csapata, a ,,Profi’’ Rimóc Kupa I. helyezettje

A ,,Brazilok’’ csapat, a Tapsi-Hapsi Kupa II. helyezettje A ,,Brazilok’’ csapat, a ,,Profi’’ Rimóc Kupa II. helyezettje

A ,,Hamasz’’ csapat, a Tapsi-Hapsi Kupa III. helyezettje A ,,Club Classics’’ csapat, a ,,Profi’’ Rimóc Kupa III. helyezettje

testületi ülésen hallgatták meg a képviselõk. A beadott pályázatok a Önkormányzati hírek
meghallgatás és egyéb információk birtokában a képviselõk dr. 2010. január 01-tõl az önkormányzatunk hivatala ismételten 
Hegedûs Istvánnak szavaztak bizalmat. Az új jegyzõ határozatlan polgármesteri hivatalként mûködik tovább, miután Nagylóc kivált 
idejû kinevezésére 6 hónapi próbaidõ kikötésével kerül sor. a körjegyzõségbõl. Ennek megfelelõen a képviselõ-testület 
Kívánunk az új intézményvezetõnek erõt, egészséget, továbbá meghirdette a hivatal vezetõi (jegyzõi) állást, amire határidõn belül 
kitartást és sikereket a munkában!         Beszkid Andor polgármesterhárom pályázat érkezett. A pályázókat a december 29-én megtartott 

GÉPJÁRMÛADÓ
Személygépkocsi esetében a gépjármûadó mértékének változása:
Az adó alapja: a személygépjármû teljesítménye kw-ban kifejezve.
Az adó mértéke:
-gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 300.-Ft/kw-ról 345.-Ft/kw-ra
(2007,2008,2009,2010 években gyártott)
-gyártási évet követõ  4-7.naptári évben  260.-Ft/kw-ról 300.-Ft/kw-ra
(2003,2004,2005,2006 években gyártott)
-gyártási évet követõ  8-11.naptári évben 200.-Ft/kw-ról 230.-Ft/kw-ra
 (1999,2000,2001,2002 években gyártott)
-gyártási évet követõ  12-15. naptári évben 160.-Ft/kw-ról 185.-Ft/kw-ra
(1995,1996,1997,1998 években gyártott)
-gyártási évet követõ 16. és az azt követõkben 120.-Ft/kw-ról 140.-Ft/kw-ra 
(1994, és ettõl korábbi években gyártott)
Tehergépjármû esetén a gépjármûadó mértékének változása:
Alapja: a tehergépjármû saját tömege (önsúlya+ raksúlya) 50%-a  kg-ban 
kifejezve.
Mértéke: Minden megkezdett 100 kg után 1200.-Ft/kg-rõl  1380.-Ft/kg ra 
módosul.
A légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, 
tehergépjármû, autóbusz esetén az adó nem változik, marad 1200.-Ft/kg, 
ha az adózó gépjármûve  rendelkezik a közlekedési hatóság által kiadott 
hatósági bizonyítvánnyal, és ezt a tényt az önkormányzatnál bejelenti.

IPARÛZÉSI ADÓ
Az adó mértéke:
a, ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység esetén
piaci és vásározó kiskereskedelem folytatása esetén  0 Ft/nap
építõipari tevékenység folytatása esetén           3000 Ft/nap
b, állandó és az ideiglenes jellegû iparûzési 
tevékenység esetén                                      1,5 %

Bevallások benyújtása:
2009.évrõl az önkormányzat adóhatóságához kell 
benyújtani 2010.05.30-ig. 
2010.évrõl már az APEH-hez kell benyújtani (2011.05.30-ig)

Adó megfizetése:
A korábban kiadott fizetési meghagyás alapján az 
önkormányzati adóhatóságnak a számlájára kell 
megfizetni a 2010. évi elõleget 2010.03.15-ig.
Továbbiakban az APEH-nak kell az iparûzési adó 
megfizetni.
A fenti változásokat részletesen a 2009.évi LXXVII. 
törvény tartalmazza.

KOMMUNÁLIS ADÓ

5.000.-Ft/ ingatlan /év

ADÓVÁLTOZÁSOK 2010. JANUÁR 1-TÕL

Intézményi mûködési bevételek
Helyi adók 
Pótlék, birság
Átengedett egyéb központi adók
Egyéb sajátos bevétel
Sajátos felhalmozási és tõkejellegû bevétel
Önkormányzat költségvetési támogatása
Mûködésre átvett pénzeszközök
Felhalmozásra átvett pénzeszköz
Kamatmentes kölcsön törlesztés
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla
Elõzõ évi kv. átfutó bevételek visszafizetése
Hitelfelvétel mûködésre
Hitelfelvétel (fejlesztési hitel)
Elõzõ évi pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Elõ-
irány-

zat 

III. negyed-
éves

teljesítés
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések 
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatások
ÁFA (vásárolt termékek szolgáltatása)
Különféle dologi kiadások
Elõzõ évi maradvány visszafizetése
Egyéb folyó kiadások
Szociális ellátások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Beruházások
Felújítások
Mûködésre átadott pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszközök kiadása
Kölcsön nyújtás felhalmozásra (lakosság)
Függõ kiadások
Ktv-i felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
Kiadások összesen:

11202

6150

300

73272

1311

2400

154011

26000

75260

300

0

0

17370

18300

16000

401876

11202

7063

435

57302

809

827

155280

23588

3645

190

19403

-11252

0

13152

16110

297655

Tárgyévi kv. átfutó bevételek 0

Tejesítés
%-os

mértéke
100,00%

114,85%

145,00%

78,20%

61,71%

34,46%

100,82%

90,72%

4,84%

63,33%

71,87%

100,69%

74,07%

2010 évi
koncep-

ció
13700

7225

500

74613

900

2450

183700

8000

193675

300

0

0

25000

18254

0

528317

-99 0

Elõ-
irány-

zat 

III. negyed-
éves

teljesítés
112890

36800

27775

2212

26675

10500

8700

0

3000

27900

276

37720

56510

43750

2100

401876

78913

22527

18102

1668

15911

7304

8207

2904

2756

24349

239

15090

28442

33533

0

275047

200

Tejesítés
%-os

mértéke
69,90%

61,21%

65,17%

75,41%

59,65%

69,56%

94,33%

91,87%

87,27%

86,59%

40,01%

50,33%

76,65%

68,44%

2010 évi
koncep-

ció
155196

47966

27176

2680

25800

13746

17824

4256

24250

330

16018

183821

1500

2100

528317

0 200

-5409

16110

4401 90,41%

0

0

54544868

0

200

0

Rimóc Község Önkormányzatának 2009. III. negyedévi költségvetési beszámolója
és a 2010 évi koncepciója

Jótékonysági bál - 2010
Az idei jótékonysági bál is a hagyományoknak megfelelõen hamvazószerda elõtti szombaton, február 13-án lesz megtartva. Negyedik éve 
szintén hagyomány már, hogy a községben mûködõ valamelyik civil szervezet rendezi a bált. Ebben az évben a Rimóci Hagyományõrzõ 
Egyesület a bált rendezõ szervezet. A korábbi gyakorlatnak megfelelõen az Egészséges Rimócért Alapítvány díjmentesen bocsájtja 
rendelkezésre a sportcsarnokot, s mint az elmúlt három évben, az intézmények most is megadják azt a segítséget, amit a korábbi rendezõknek. 
(fõzés, terem díszítés, hangosítás, étel szállítás).  
Kérem, hogy lehetõségéhez mérten mindenki támogassa a bált és amennyiben teheti vegyen is részt rajta. További információért lehet keresni az 
egyesület tagjait, mindenekelõtt Percze Piroskát a Szociális Boltban és Bablena Ferencet a dr. Manga János Közösségi Házban.      Beszkid Andor
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által kiírt 
úgynevezett III. tengelyes pályázatok eredményeirõl 
olvashattunk már elmúlt lapszámunkban és a megyei 
hírlapban is, most itt is szeretnénk közreadni azokat a nyertes 
pályázatokat, amelyek sikerrel vették a pályázat beadásával, 
hiánypótlásával és elbírálásával kapcsolatos akadályokat.

Ki kell emelni, hogy a program utófinanszírozott, ami azt 
jelenti, hogy a megítélt támogatást a pályázóknak meg kell 
elõlegezniük, továbbá mikro-vállalkozás esetén 35 % saját 
erõt, illetve az önkormányzatnak az áfát kell majd biztosítania 
a támogatás mellé.

Reméljük, ezeket a nehézségeket is áthidalják majd a nyertesek, a megvalósítás sikeres lesz, így új munkahelyek jönnek 
létre, megszépült templommal, Szent Erzsébet térrel gazdagodik községünk és új szolgáltatásokkal bõvül vendégházunk! A 
nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Vincze Nikolett

Sikeres rimóci pályázatok

A nyertes rimóci pályázók egy része a nyilvános eredményhirdetésen

Új Magyarország 
Vidékfejlesztési 

Program jogcíme

Megítélt
támogatási

 összeg
Pályázó Fejlesztés

Gépi földmunka fejlesztése. Beszerzésre kerülõ 
eszközök: targonca, rakodó villa.

Villanyszerelõ vállalkozás fejlesztése.
Kisgépek beszerzése.

Gazdasági épület átépítése technológiafejlesztése.

Tésztagyártó üzem létesítése.(gépsor beszerzés).
A vállalkozás 12 féle tészta gyártására lesz képes.

Szent Erzsébet tér kialakítása

Templomtetõ felújítás

A Varsányi úti vendégház szolgáltatásinak 
bõvítése (pihenõ- és szabadidõs épület létesítése).

Mócsány Béla vállalkozó
Hársfa út 13.

Virág Tibor vállalkozó

Faerk Bt.

Rimóci Tészta Kft.

Rimóc Község Önkormányzata

Rimóci Egyházközség

„Rimóc Községért” Alapítvány

Mikro-vállalkozás 
fejlesztés

Mikro-vállalkozás 
fejlesztés

Mikro-vállalkozás 
fejlesztés

Mikro-vállalkozás 
fejlesztés

Falumegújítás és fejlesztés

Vidéki örökség megõrzés

Turisztikai tevékenység 
ösztönzése

1.331.200 Ft

1.119.398 Ft

7.765.434 Ft

45.710.126 Ft

4.422.316 Ft

20.254.751 Ft

16.505.572 Ft

Rimóci pályázók által megnyert támogatások összege az ÚMVP-bõl:                                                                                      97.108.797 Ft

Gondolatok:
sík a túloldalon volt, tõlem örökre elszakítva, örökre elérhetetlenül. És ha 
éjjel viharok jártak, ha a lezúduló víz állandó, hideg moraját elnyomta a 
megtépázott fenyves erdõ szenvedélyes, fájdalmas zúgása, vagy ha a 
törékeny ház tetõzete között felerõsödött az álmatlan éj ezernyi 

Magány megmagyarázhatatlan hangja, olyankor ágyamban hánykolódva 
reménytelen, forró álmodásba merültem az életrõl. Dühöngtem, s úgy 

Azok a hetek ott fönn majdhogynem életem legszebb hetei 
éreztem, szánalmas álmodozó vagyok, akinek legszebb álma is csupán egy 

voltak. Szívtam a tiszta, erõs levegõt, ittam a patakok jéghideg 
könnyû szappanbuborék csillogása, miközben körülöttem a világban ezrek, 

vizét, láttam a meredek hegyoldalakon legelészõ nyájakat, 
mások erejük tejében nyújtják ki kezüket az élet megannyi koronája felé.

melyeket fekete hajú, csendes álmodozásba merült pásztorok 
Megjegyzés: Vannak egypáran, akiknek nem ártana így magukba vigyáztak, hallottam néha viharokat átvonulni a völgyön, s 

szállni, mert teljesen el vannak telve önmaguktól. szokatlanul közelrõl néztem farkasszemet a ködökkel és a 
fellegekkel. Megfigyeltem, hogy a kövek hasadékában apró, finom, UI: Loved by few, hate by many.
színpompás virágok nyílnak, és sokféle nagyszerû moha nõ, szép 

Könyvespolcodra ajánlom:idõben a hegyen felfelé, míg túloldali magaslat fölött meg nem 
James Jones: Most és mindörökké I - II.pillantottam a távoli, de tisztán kirajzolódó, magas hegycsúcsok 

Nemzetközi sikerkönyv! A II. világháborúról szóló legjelentõsebb mû, kékes árnyait és üdvözülten fénylõ, ezüst hómezõit. A 
az amerikai hadsereg regénye. Hõsei közkatonák, egy gyalogosszázad, gyalogösvény egy helyen kis forrásból eredõ, vékony csermely 

amelyben a gyûlölet mély szakadékai választják el egymástól a nedvesítette meg, itt napfényes idõben mindig száz kis kék pillangó 
legénységet. Lélekölõ, pokoli világ, de fel-felcsillan az emberi melegség, a telepedett le hûsölni, melyek még a lépteimre is alig rebbentek fel, 

humor hangja is. Olvasása felejthetetlen élmény!ha megzavartam õket. Halk, gyöngéd szárnyrezegtetéssel 
kóvályogtak körülöttem, mint a selyemsuhogás. Amióta ismertem Minõségi zene kedvelõinek:
õket, csak napsütésben jártam ezen az úton, és mindannyiszor House Of Lords: Cartesian Dreams
ünnepnap volt nekem. Ha jobban belegondolok, nem is volt azaz Profi zenészek anyaga. A zenekar a régebbi hard - aor stílusát 
idõ tökéletesen kék és napos és ünnepi, amilyennek az megõrizve, több dalban csendülnek fel blues-os rock'n'roll témák. 
emlékeimben látszik. Nemcsak ködös, esõs napok, de hó és hideg, Frenetikus billentyûs szólamok az egekbe emelnek.
valódi ítéletidõ, komisz napok követtél egymást bennem. Nem James Christian éneke még mindig a régi. Jimi Bell gitárjátékát csak 
voltam szokva a magányhoz, és amint az elsõ pihenésemen túl csodálni lehet. A hangszerelés monumentális. A banda ezúttal is magasra 
voltam, akin, amelytõl menekültem, néha megint rémisztõ tette a mércét. Fanatikusoknak egyenesen kötelezõ!
közelségbõl nézett rá. Voltak hideg esték, mikor csak ültem apró 

Boldog Új Évet Kívánszobácskámban, pokrócot a térdemre terítettem, és fáradtan, 
Lõrik Sándorvégtelenül átengedtem magam gondolataimnak. Mindaz a másik 

Gólyahír:         Oláh Emília  - 2009.11.30.

Szülõk: Bangó Cintia és Oláh Dávid

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

1923-2009V V
Az akció végén elmondhattuk, hogy Országos polgárõr akció
eredményes délutánt és estét zártunk.

Az Országos Polgárõr Szövetség kezdemé- A Rimóci Polgárõr Szövetség ezúton 
nyezésére 2009. december 12-én országos szeretné megkérni a falu lakosságát, hogy 
polgárõr akció volt az egész ország területén, melybe aki teheti adója 1%-át ajánlja fel eredményesebb 
településünk polgárõrei is aktívan bekapcsolódtak. A mûködésünk érdekében! Adószám: 18642902-1-12
délután folyamán 14 órától 20 óráig a közhangulat javítása és Segítségüket elõre is köszönjük. Végül településünk minden 
a közbiztonság érdekében láttunk el aktív szolgálatot a lakójának eredményekben gazdag boldog új évet kívánnak 
körzeti megbízottal közösen. az egyesület tagjai.                                    Kissné Dudok Gabriella

A számok tükrében ez úgy néz ki, hogy taglétszámunk 50 
fõ. Ebbõl pedig 26-án tevékenyen hozzájárultak az akció 
eredményességéhez.

Az akció kezdetekor az Országos Polgárõrség vezetõje 
telefonon felhívta összes egységének vezetõjét, hogy így 
erõsítse meg az akció jelentõségét.

A Rimóci Kobak Egyesülettel való együttmûködés 
jegyében 14 órától 16 óráig a falun kívül  Szécsény és Rimóc 
között közös szemétszedésre került sor. Ezzel azt a tényt 
szerettük volna erõsíteni, hogy egy tisztább környezetben 
sokkal jobban érzi magát az ember.

Ezután 2-4 fõs csoportokban a falubejárást folytattunk. 
Ennek keretében fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy 
megfigyeljük melyik ház udvaránál található fenyõfa. Erre 
azért volt szükség, hogy megelõzzük azt, ami az elmúlt év 
ilyen idõszakában nagyon sûrû panasz volt, hogy a 
Karácsony közeledtével sok helyrõl ellopták a fenyõfákat. 

„Egy könnycsepp a szememben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
Egy fénykép, mely õrzi emléked,
Egy nap, mely elvitte életed.
Én szívembe véstem egy szót és egy nevet.
A szó: szeretlek! A név pedig a Te neved!’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak,

akik drága férjem

VIRÁG LÁSZLÓ
(FIGARÓ)

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek. Részvétükkel mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
                                                                    Gyászoló feleség

V
Virág László

1952-2009

Rácz Natália  - 2009.12.04. Szülõk: Bangó Bernadett és Rácz Gábor

Ocsovai Bálint  - 2009.12.09.
Szülõk: Dudok Ágnes és Ocsovai Norbert

Vincze Viktória  - 2009.12.20.
Szülõk: Hurják Mónika és Vincze Zoltán

              Rimócról - Szécsénybe Szécsénybõl - Rimócra
Hétfõtõl - Péntekig:

Hétfõtõl - Péntekig: 6:00, 6:20, 7:15, 9:50, 11:40, 13:20, 14:30, 15:40, 16:35, 18:35, 
5:15, 6:15, 6:35, 7:30, 10:10, 12:10, 13:35, 14:45, 16:10, 22:25, 23:23
16:45, 20:17, 22:35, 23:32 Szombaton:

5:19, 6:00, 7:25, 9:50, 13:40, 23:55Szombaton:
Vasárnap:5:25, 6:15, 7:40, 12:10, 13:55, 16:10
7:25, 13:45, 18:35

Vasárnap: 5:15, 8:55, 17:00
Szécsény BRG-tõl - Rimócra Hétfõtõl - Péntekig: 20:09

Iskolai elõadások napján: 14:15 Iskolai elõadások napján: 14:00

15:40; 18:35; 
0:04; 

 

BUSZMENETREND

Rimóci Újság hirdetési díjai 2010-ben: 

1/8 oldal               400 Ft
¼ oldal    800 Ft
½ oldal 1.600 Ft
1 oldal 3.200 Ft

Kérjük azokat, akik a 2009-es hirdetéseik díjait még nem 
rendezték, mielõbb tegyék ezt meg a Szociális Boltban.

A Rimóci Újság ezentúl csak névvel is ellátott hirdetéseket közöl le.
Rimóci Újság szerkesztõsége

Kalocsai házi paprika továbbra is 
folyamatosan kapható!
Érdeklõdni: 06-20/436-4983

Kiss Istvánné (Rimóc, Bem apó u. 4.)

Helyesbítés:

az elõzõ lapszámból kimaradt az alábbi  jubiláló házaspár

40 éves házasok:

Bartos István - Gyenes Emerencia 1969. október 18.

Az érintettektõl és azoktól, akik esetleg még kimaradtak,
ezúton is elnézést kérünk!

Péter Zsolt a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke akció elõtti eligazítást tart
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a szemétszedõket. Az eredmény 9 kobakos, 8 Hát igen. Újra és újra össze kell szedni. 
polgárõr és több mint 10 zsák szemét, és ami a December 12-én a Kobak Egyesület tagjai 
lényeg: tiszta utak.                    Beszkid Jánosnéhány helyi polgárõr segítségével újra 

összeszedték a szemetet Szécsénytõl Rimócig 
el kell mondani, hogy a környezetünk, a és több belterületi útszakaszon is. Az 
természet védelme közös ügyünk. Senki nem összeszedett szemetet Kormány Zsolt 
mondhatja, hogy õt ez nem érinti, õt ez nem kisteherautóval szállította be a településre. 
érdekli! Gyermekeink jövõjét nem szabad Ebben az évben ez volt a negyedik 
kockáztatni!szemétszedési akció. Hihetetlen, de a szemét 

Az viszont örvendetes, hogy egyre többen „újratermelõdik” az út két szélén. Ha egy 
ismerik fel, milyen problémákat okoz a kicsit elgondolkodunk az elõbbi mondatokon, 
szemét. Persze nem minden szemét, ami felmerül a kérdés, vajon kik dobálják szét újra 
annak látszik. Biztosan sokan hallottak már az és újra a szemetet? Nem nehéz kitalálni, hogy 
úgynevezett szelektív hulladékgyûjtésrõl. Ez a szemét nagy részét a Rimócon lakó 
a háztartásokban keletkezett hulladék embereknek „köszönhetjük.” Aki a kiürült 
újrahasznosítását segíti elõ, mivel a üdítõs flakont, sörös dobozt a kocsi ablakán 
szétválogatott hulladékból új termékek kidobja, aki a döglött állattal teli zsákot az út 
készülnek. Már most is lehetõsége van menti árokba teszi, nem gondolja, hogy saját 
településünk lakóinak, hogy a mûanyag-életterét, környezetét, faluját mérgezi meg? 
flakont, az alumínium dobozokat a Most legutóbb a darázsdói patakban 
futballpálya mellett lévõ faháznál lerakják. megdöbbentõ látvány fogadta az önkéntes 
Havonta egyszer a Kobak Egyesület szemétszedõket. Egy levágott marhafejet és 
teherautóval összegyûjti a lakóktól a szelektív négy marhalábszárat találtunk. A jobb érzésû 
hulladékot. Idõszakonként az elektromos ember nem talál szavakat. Vajon hogyan 
hulladékot is elszállítjuk. A december 12-i került mindez a patakba? Csak találgatni 
szemétszedési akció végén a Polgárõr lehet. Lopták, levágták és a felesleges 
irodában kávé, gyümölcs és szaloncukor várta részeket így próbálták eltüntetni? Újra és újra 

Újra és újra...

Egyszer volt, hol nem volt…

…mert hát valóban volt, hogy 1995. novemberében 
megjelent az elsõ Rimóci Újság, még ugyan nem a mai 
terjedelmében, de már ugyanazzal a tudattal. 

Köszönhetõ ez annak a négy fiatalembernek, akik saját 
ötleteik alapján útjára bocsátották. A jelenlegi szerkesztõk a 
múlt év november végén ünnepelték születésének 14. 
évfordulóját. Felelevenítve a kezdeteket, megelevenedtek régi 
szép emlékek és néhai kudarcok is. Tudom, hogy a legjobb 
szándék mellett néha mi is hibázunk, de sohasem bántó 
szándékkal. Ez nem az újság, hanem a szerkesztõk hibája. 
Védelmünkre legyen mondva társadalmi munkában 
végezzük feladatunkat.

2010-ben bizony már a XVI. évfolyamába lép újságunk. 
Születésétõl fogva folyamatosan szépül és bõvül, bár még nem 
olyan, mint egy színes képes magazin, de azért a miénk.

A jövõre való tekintettel szerkesztõ társaim nevében is 
kívánok neki nagyon sok évfolyamot, érdekes tartalmat, 
hiteles tájékoztatást és nem utolsó sorban sok olvasót. 
Az olvasóknak pedig Boldog Békés Új Évet és sorsfordító 
Szebb Jövõt!                                                                 

 Vincze Attila

A szánkó

A mi generációnk már csak hírbõl ismeri (néhányan talán 
találkoztak  is vele a régi padlásokon),  a tõlünk fiatalabbaknak alig 
ismerõs a szó: grenya. Remélem, sokukban édes emlékek idézõdnek 
fel e szóval együtt, ami nem volt más, mint a mai szánkók elõdje, csak 
kevésbé esztétikus és kicsit súlyos is volt, de a miénk. Bár én is csak 
hallomásból ismertem nagyszüleink szánkóját, de sok történetet és 
elbeszélést hallottam, hogy milyen jól is siklott, és hogy milyen 
hatalmasakat lehetett esni vele. Fõleg ha többen is ültek rajta. Mert 
legalább hárman-négyen mindig voltak rajta.

Az én elsõ szánkóm már a modern karos kategóriába esett, a 
második meg már igazi nagy volt, ketten is elfértünk rajta. Ehhez 
hasonlót kaptak idén a gyerekeim is, de mire megkapták, a hó tovább 
is állt. Nosztalgiázva néztem a fa alatt álldogáló szánkót és eszembe 
jutottak a 20-25 évvel ezelõtti telek. A Békás-tó, amikor még volt 
minek befagynia benne, a kicsúszkált jégpályák, a nádas, meg az 
egymás fején szétmorzsolt ,,bambuszok’’, meg hógolyók. A 
testnevelés órák nem is szólhattak másról, mint a hógolyózásról, meg 
csúszkálásokról. Emlékszem, hogy a nagy zsivajban, szegény Veres 
Attila igazgató bácsink hangja csak elenyészõ hangfoszlány volt. 
Mintha most is hallanám… Aztán a szánkózási szokásaink is 
merõben eltértek a maitól. Minden ,,szögnek” megvolt a maga jól 
bevált helye, nekünk a varsányi szurdok, meg az izgalmasabb és 
veszélyesebb varsányi rét, mert ott mindig volt egy-két igen 
kifinomultan elkészített ugrajtató. Az ügyesebbek akár borulás 
nélkül is áthajtottak rajta. Soha nem ketten-hárman mentünk, mert 
akkor mi lányok, soha nem lettünk volna megmosdatva, ami hát ugye 
hozzá tartozott a téli divathoz. Ciki volt, ha ez elmaradt, bár a 
sikítozásunkat otthon is hallották. Aztán bejáratott helyek voltak még 
a faluban a Kurázs-, meg a Kukú- és a Cigánydomb is. 10 - 15 gyerek 
is csúszkált egyszerre. Persze ez akkor volt, amikor még a 
templomba is gyalog jártunk. Fõleg hóban. Aztán a külsõ részeken az 
én emlékeimbe él még az Orom-lyuk és a Kopaszvár is, ahová akár 
délután az osztály együtt is szervezett szánkózást. Persze másoknak 
más jut majd eszükbe, de remélem sokukban mosolyog a lélek, 
amikor felidézik a saját gyerekkoruk emlékeit. 

Vajon az én gyerekeimnek lesz emlékük a szánkóról? Vagy 
csupán annyi, hogy ezzel mentünk és jöttünk az oviból? 
Megmosdatják majd a lányomat, amolyan lovagias módon, mint 
engem? És én mit érzek majd ilyenkor, felháborodást, vagy csak 
egyszerû és elnézõ mosollyal veszem tudomásul? Nem tudom… 
Legyen bárhogy, de azt kívánom, 30 év múlva õk is álljanak a 
karácsonyfa mellett, és könnyes szemmel nézegessék majd a 
gyerekeik ajándékát (bármi legyen is az), mert eszükbe jut saját 
gyerekkoruk édes emléke…                                     Kaluzsa Mónika

Két Kobak tag (Árva Róbert és Vincze Barna),
akik polgárõrök is egyben

N Y U L A C S K A  H Í R E K
December 6-án délután meghallottuk, hogy a házunk elõtt Gondoltunk egy nagyot… csenget a Mikulás!
Rettentõ izgatottságunkban alig tudtunk cipõt, kabátot venni, és már 2009-ben Miklós napján nagy meglepetés készült. Mint a 

szaladtunk is, hogy személyesen találkozzunk az igazi Mikulással.
mesében, a Mikulás csengõs hintón, ajándékokkal teli 

A kapu elõtt állt és csodálatos volt! Hintón érkezett, krampuszok 
puttonnyal keresett fel minden óvodást otthonában. 

és apró gyerekek kísérték. Csilla néni is vele volt, hogy biztos el ne 
Ez az ötlet már régóta megfogalmazódott bennünk, de ennek tévedjen. Névre szóló ajándékot adott és pontosan eltalálta, hogy 

megvalósítására csak idén nyílt lehetõségünk egy pályázati milyen könyvet szeret az én kisfiam! „Mert a Mikulás mindent tud!”  
forrás felhasználásával. mint késõbb a kisfiam megjegyezte. A gyerekem szólni nem igazán 

A szervezésben és a lebonyolításban a Rimóci Ifjúsági tudott, mert szájtátva csak nézte-nézte az IGAZI MIKULÁST! 
Egyesület segítségét kértük, melynek tagjai nagy örömmel és Pedig készítettük a pohár tejet, amivel meg szerette volna kínálni a 
még nagyobb lelkesedéssel vállalták a felkérést. télapót, de a nagy meglepetésben elfelejtõdött! Aztán már ment is, 

Ez úton köszönjük a „Mikulásoknak és a manóknak”, az aktív mert nagyon sok gyerekhez el kellett jutnia, de mi csak álltunk a 
részvételt és a vidám, játékos hozzáállást. kapuban, pedig már rég eltûnt a szemünk elõl!

A kisfiam melléhez szorítva ajándékát, egyre csak hajtogatta: Köszönet a Polgárõröknek is a Mikulás-napi közremûködésükért.
,,Anya! Tényleg az Igazi Mikulás volt! ‘’Felkértünk néhány szülõt, hogy fogalmazza meg véleményét 

Köszönet mindazoknak, akik ekkora élményben részesítették a a „házhoz jövõ Mikulásról”.
gyerekeket! Végre Rimóc utcáin is ténylegesen végigment a 
Mikulás! Köszönjük Télapó!                     Várkutiné Dobiásik AnikóA házhoz jövõ Mikulás

Nagyon nagy meglepetés volt a gyerekeknek, mikor meglátták a A házhoz jövõ Mikulás nagyon remek és csodálatos ötlet volt. A 
Mikulást. Annyira örültek, hogy ugráltak örömükben. Szóval ez gyerekek meglepõdve és örömmel vették át az ajándékot. Reméljük 
nagyon nagy meglepetés volt a számukra.                  Bangó Klaudialesz még ilyen alkalom a rimóci óvodában. Meglepõdve hallgattuk, 

mikor Irénke óvónéni bejelentette, hogy mit terveznek a Nyulacska 
Másnap aztán öröm volt látni a gyermekarcokat, amikor itt az óvodásainak, aminek nagyon megörültünk. Szeretném utólag a 

óvodában újra találkoztak a Mikulással, aki az óvodai hagyományhoz magam részérõl és remélem a többi szülõ nevében is megköszönni 
híven a csoportokba is hozott csomagot és játékokat.ezt az örömet a gyerekeknek.                                       Balázs Orsolya

Adventi készülõdés

Az óvodában nemcsak a gyerekekkel, hanem a 

szülõkkel is készülõdtünk karácsony ünnepére. 

Munkadélután keretében lehetõség nyílt arra, hogy 

saját maguk által készített díszekkel, dekorációkkal 

tegyék még meghittebbé az otthonukat.

A felhasznált eszközöket, anyagokat az óvoda 

biztosította. 

A közös munka mindig erõsíti a szülõ - pedagógus 

közti kapcsolatot.

Óvónõk
Készülnek a díszek

A fiatalok Mikulás csapataMunkában a Mikulás

A Rimóci Újság szerkesztõségének jelenlévõ tagjai
(A képrõl hiányzik: Benkó Péter Beszkid Jánosné, Kiss Józsefné

Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella)
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ISKOLAI HÍREK
Bemutatkozás A leginkább várt megmérettetés a december 4-én a rimóci 

Sportcsarnokban megrendezésre került Mikulás Kupa volt. Ezen azok A nevem Kovács Adrienn. Salgótarjánban 
a rimóci gyerekek vehettek részt, akik 1995 után születtek és a rimóci születtem és azóta is itt élek az édesanyámmal 
Általános Iskola tanulói. Itt 7 csapat nevezett: Karancsság, Szécsény, és édesapámmal. Édesapám varsányi 
Varsány, Nógrádmegyer, Magyargéc, Nagylóc és Rimóc. A fiaink származású, édesanyám pedig rimóci. Innen a 
viszonylag gyenge kezdés után összeszedték magukat és addig kötõdés ehhez a kedves községhez.
küzdöttek, míg végül megnyerték a tornát. A gólkirály is a hazai Tanulmányaimat a salgótarjáni Madách 
csapatból került ki, Pásztor Balázs vehette át a különdíjat.Imre Gimnáziumban végeztem történelem és 

Legjobb kapus: Tóth Bence /Szécsény/ matematika szakon. Ekkor szerettette meg 
Legjobb mezõnyjátékos: Balázs Roland /Varsány/velem akkori osztályfõnököm a történelmet, 
Helyezések: 1. Rimóc, 2. Karancsság, 3. Szécsény, 4. Varsány, társadalomismeretet. A gimnázium elvégzése 
                    5. Nógrádmegyer, 6. Magyargéc, 7. Nagylóc.után rögtön jelentkeztem a Szent István Egyetem Alkalmazott 
Csapattagok: Kormány Dávid, Balogh Dávid, Rácz Péter, Oláh Bölcsészeti Karára, Jászberénybe, ahová elsõre felvételt is nyertem 

Krisztián, Pásztor Balázs, Bangó Patrik, Rácz Norbert és Bada Viktor.történelem szakra. Nagyon nehéz négy év állt elõttem, de sikeresen 
Miénk lett az aranyérem, gratulálok a csapatnak! Csak így tovább megszereztem a diplomám. A fõiskolai évek alatt felkeltette 

fiúk!                                                 Kovács Norbert testnevelõ tanárérdeklõdésem a grafológia. Párhuzamosan a tanító képzõvel 
tanulmányokat folytattam az íráselemzésrõl is. Elsõsegélynyújtó elõadás az iskolában

Sajnos a diplomám megszerzése után nem sikerült elhelyezkednem a 
Az elõzõ számban olvashattak kedves olvasóink a Polgárõr szakmámban, ezért pályázatot nyújtottam be a salgótarjáni Tesco 

Hírekben, hogy Kiss János mentõápoló elõadást tartott az Vodafone viszonteladói pontjához, ahol sikeres felvételi után 
elsõsegélynyújtásról a polgárõröknek. Ezt az elõadást polgárõrként értékesítõként dolgoztam 1 éven át. Ezek után értesültem a faluban 
magam is végighallgattam. Az elmélet és a gyakorlati bemutató után lévõ megüresedett állásról, önéletrajzomat el is juttattam az iskolába. A 
kértem Kiss János urat, hogy - amennyiben lehetõsége van rá - hasonló község bizalmat szavazott nekem és szeptember 1-jétõl betöltöttem a 
tájékoztatást tartson az iskola dolgozóinak is. Kiss János nyitott volt a megüresedett állást. Osztályfõnöke lettem a mostani 3. 
felkérésre, és idõpont egyeztetést követõen, az iskola minden osztályosoknak. Ebben az osztályban tanítom a magyart, és a 4. 
dolgozója jelenlétében 2009. december 15-én sor került az elõadásra. osztályosok egyik felének az angolt. Társam Vinczéné Percze Gizella, 
Bizonyos helyzetek és teendõk kapcsán felvetõdõ kérdésekre kapott akire minden helyzetben számíthatok, és megszerzett tapasztalatait 
válaszokból még alaposabb információkhoz jutottunk; pl. a különféle igyekszik átadni nekem, mint pályakezdõnek.
sérülések: eszméletvesztés, sebellátás, újraélesztés stb. területen. Ezt Becsengetés óta több hónap telt el és kijelenthetem, nagyon jól érzem 
követõen gyakorolhattuk az újraélesztés módját is egy ambubabán.magam az iskolában, mind a gyerekekkel, mind a pedagógus társaimmal.

Mindannyian örömmel vettük, hogy vállalta a bemutatót, sok A gyermekek nagy szeretettel vártak és úgy érzem elfogadtak. Igen 
hasznos ismerettel gazdagodtunk. Ezúton is köszönöm pozitív lényegesnek tartom a tanórán kívüli foglalkozásokat, kirándulásokat mind 
hozzáállását és munkáját!                                 Kiss Józsefné igazgatókészségek kialakítása, képességek fejlesztése valamint a felzárkóztatás 

és tehetséggondozás céljából. Legtöbb idõmet ezért velük szeretném Gyûjtsünk ajándékot!
tölteni, így a faluban élõ nagymamámhoz költöztem a hétköznapokra. 

A Magyar Vöröskereszt ebben az évben is meghirdette 
Ezzel együtt sikerült leküzdeni a Salgótarján-Rimóc távolságot.

ajándékgyûjtési akcióját. Az így összegyûlt ajándékokat a rászoruló 
Terveim között szerepel a jövõ ifjúságának a múlt titkait továbbadni, 

családokhoz, nagycsaládosokhoz, hátrányos helyzetû családokhoz 
a gyerekeket az életre felkészíteni, a tapasztalataimat, tudásomat 

juttatják el karácsony alkalmából.
átadni.

Iskolánk diákönkormányzata vállalta, hogy részt vesz ebben az 
Célom egy olyan stabil munkahelyen, hosszútávon fiatalos 

akcióban. Néhány diák segítségével végigjártuk az osztályokat, 
környezetben dolgozni, ahol munkámmal hozzájárulok az iskola 

plakátokat készítettünk  még novemberben - , elmondtuk mi a célunk, 
sikereihez.                                                                Kovács Adrienn

szeretnénk mi is segíteni. Néhány kisgyereket „megérintett” a feladat. 
Iskolai labdarúgás Elkezdtek gyûlni a játékok, plüss figurák, kirakók….!

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség által rendezett labdarúgó Ezek láttán mások is felbuzdultak és a játékkupac egyre nagyobb lett. 
tornákon a rimóci tanulók igen jól szerepeltek. Olyannyira, hogy pár nylon zsákot megtöltöttünk velük.

November havában 3 tornán indultak csapataink. A 3 alkalomból Köszönjük mindazoknak, akik segítettek, akik hozzájárultak ahhoz, 
kettõnek mi adtunk otthont. Többek között a rimóci Sportcsarnokban került hogy más kisgyermekek is csillogó szemmel, boldogan ülhessenek 
megrendezésre 2009. november 11-én szerdán az I. korcsoportosok szenteste a karácsonyfa alatt.                          Kuruczné Rados Beatrix
megmérettetése, ahol a 3 résztvevõ csapat közül /Szécsény, 
Endrefalva, Rimóc/ a rimóci gyerekek hozták el az aranyérmet. DROGPREVENCIÓ

Csapattagok: Mócsány Patrik, Laczkó Máté, Czerovszki Bence, Iskolánk környékét is elérte a kábítószer veszélyének elõszele.
Ulviczki Petra és Rácz Adrián. ,,JOBB A BAJT MEGELÕZNI”  így gondolkodott a Rimóc  

00Ezek után került sor a nagylóci viadalra november 17-én kedden 13 -kor Polgárõr Egyesület elnöke, Péter Zsolt, amikor elõadásra invitálta a 
a nagylóci Sportcsarnokban, amelyben a II. korcsoport volt érdekelt. szécsényi rendõrkapitányság bûnügyi osztályának csinos elõadóját, 

Itt öt csapat küzdött meg egymással, és a mieink kiválóan Dankóné Szecsei Dianát.
szerepeltek. Nagyon kevésen múlt, hogy mi nyerjük meg a tornát, de Ötven perces elõadáson és beszélgetésen vettek részt iskolánk felsõ 
sajnos nem sikerült, így hát be kellett érnünk a 2. hellyel. De emiatt tagozatának tanulói. Nem meglepõ! A téma nem volt ismeretlen 10-16 
egyáltalán nem szomorkodtunk. Büszke voltam a csapatra és öröm volt éves gyermekeink számára. Aktívan vettek részt fiaink-lányaink a 
nézni, hogy milyen szívvel és lélekkel játszott Bada Norbert, kötetlen beszélgetésben.
Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, Jusztin Milán, Mócsány Patrik, Füves cigi, extazi tabletta, nyalóka, bélyeg….stb, mindegyikhez volt 
Juhász Gergõ, Rácz Adrián, Péter Fruzsina, Virág Tifani és Vizoviczki néhány szavuk,  ami arról gyõzött meg bennünket felnõtt hallgatókat, 
Lolíta is, aki elhozta a legjobb lány játékosnak járó díjat is. A csapatok hogy otthon vannak e sötét birodalom bugyraiban.
helyezése a következõ sorrendben alakult: 1. Nagylóc, 2. Rimóc, 3. Figyelmeztetõ jel valamennyi felnõtt számára, foglalkoznunk kell 
Endrefalva, 4. Varsány, 5. Nógrádmegyer. ezekkel a dolgokkal. A szülõk beszélgessenek gyermekeikkel! 

00Egy nappal késõbb 18-án 13 -kor a rimóci Sportcsarnokban a III. Legyenek õk a kezdeményezõk! Ne csak akkor siránkozzanak, mikor 
korcsoportosok mérhették össze erejüket. 8 csapat vett részt a tornán, ájultan viszik haza „féltett, dédelgetett egyetlen kincsüket”!
ahol a 4. helyen végeztünk, a középmezõnyben. Az ördög itt rázza mérgekkel telt köpenyét. Ne engedjük fiataljaink 

Csapattagok: Kormány Dávid, Bangó Patrik, Pribelszki Zsolt, Bada közelébe a vén pipást. Mindenki éberen figyelje környezetét és azonnal 
Norbert, Beszkid Mátyás, Rácz Norbert, Bada Viktor és Vizoviczki cselekedjen, kérjen segítséget, ha kell.
Lolíta, aki ez alkalommal is magáénak tudhatta a legjobb lány Ez nem szégyellni való dolog. Ez maga az élet vagy halál, gondoskodás, 
játékosnak járó különdíjat. éberség, figyelem.  Mindenki higgye el, MEGÉRI!         Bakos László

Nem is gondolnánk, hogy életünkben milyen fontos szerepet játszanak a számok. Belegondolt már egyszer is a kedves olvasó, hogy mi 
lenne velünk a számok nélkül? Csak néhány példa a mindennapi életünkbõl. Az órákat, a buszmenetrendet, éveinket, méreteinket, a 
boltban vásárolt áruk forintjait, az autóval megtett kilométereket és még hosszan lehetne sorolni, mi mindent fejezünk ki a számokkal.
Most településünk elmúlt egy évének érdekesebb és számunkra fellelhetõ számait szedtük egy csokorba. Íme:

Rimóc a számok tükrében 2009-ben

Egyesület ez évi ünnepségét is. A Az önkormányzat eredetileg tervezett 
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány bevétele 2009-re 377.450.000 Ft volt. Az 
pályázatán a sport egyesületünk a két ünnep Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
közötti labdarúgó kupák megrendezésére mikro-vállalkozások fejlesztésére kiírt 
55.000 Ft-ot nyert. Az önkormányzat a pályázatán 55.926.158 Ft-nyi támogatást 
Bursa Hungarica felsõoktatási pályázat nyertek el rimóci fejlesztésekre a 

vállalkozások. A „Legyen jobb a keretében havi 18.000 Ft-tal támogatja 
azokat a rimóci fiatalokat, akik valamelyik gyerekeknek Rimócon” címû pályázat 
felsõoktatási intézményben tanulnak és megvalósításához 33.605.310 Ft összegû 
pályáztak az ösztöndíjra. Az új falubuszunk t á m o g a t á s t  n y e r t ü n k ,  m e l y n e k  

k ö s z ö n h e t õ e n  t o v á b b  m û k ö d h e t  eddig 11.751 kilométert tett meg. 780 
éves településünk elsõ testvértelepülése, községünkben a Gyerekház. A Rimóci 

52620.254.751 Dlutow község  kilométerre van Egyházközség  Ft támogatást 
nyert a templomtetõ felújítására, mely a Rimóctól. 451 szavazat került leadásra 
következõ évben meg is valósulhat. A településünkön az Európai Parlamenti 
„ R i m ó c  K ö z s é g é r t ”  A l a p í t v á n y  választásokon, míg a Rimóci Újság ez 
16.505.572 Ft támogatást nyert a varsányi évben összesen 190 oldalon jelent meg. A 
ú t i  vendégház  s zo lgá l t a t á sa inak  település elsõ Nyilvánosság Napja nevû 
fejlesztésére. „Szervezetten a hatékony és rendezvényén 97 fõt regisztráltak a 
eredményes munkavégzés érdekében!” szervezõk. A falu legidõsebb embere, Rozi 
címmel 12.027.000 Ft-ot nyert el néni áprilisban 94 éves lett. Az Idõsek 
ö n k o r m á n y z a t u n k ,  h i v a t a l á n a k  Klubja  á l ta l  szervezet t  hasznosi  
f e j l e s z t é s é r e ,  m í g  a z  ó v o d a  

kiránduláson 87-en, míg a szentkúti 
akadálymentesítésére 11.999.331 Ft-ot. 1166 59 bérmálkozók száma volt , hanem az idén kiránduláson -an vettek részt.  éves 
Ez évben gépjármûvel is gyarapodott 

volt a legidõsebb szentkúti gyalogbúcsús az a bíróság bejegyezte a 11. civil szervezetet 
településünk, hiszen 10.149.200 Ft-ot 56 résztvevõ közül. 56 támogatója volt az is a Rimóci Ifjúsági Egyesületet. 10 éve nyertünk falubusz vásárlására. Az iskola 

iskolai jótékonysági bálnak. A második alakult meg a vízi-közmû társulat a csatorna Hunyadi úti rekonstrukciójára ez évben 
testvértelepülésünk, Kalonda 33 km beruházás végrehajtására. Mindössze 9 gólt 8.000.000 Ft-ot, térfigyelõ kamerák 
távolságra van községünktõl. A futball jól kapott felnõtt labdarúgó csapatunk az õszi 

elhelyezésére 4.524.589 Ft-ot, míg a ment focistáinkank az idén, a felnõtt szezonban, és szintén 9 csapat fõztjét 
Szent Erzsébet tér kialakítására 4.422.316 focicsapatunk az õszi szezonban 28 gólt kóstolhatta a zsûri az idei szüreti 
Ft-ot nyert önkormányzatunk. 2009-ben 

rúgott .  24  gyermek jár  óvodánk rendezvény fõzõversenyén. A Nyulacska 
egyesületeink összesen 1.594.000 Ft-ot 8.24 Óvodában  alkalommal rendezték meg a Cseresznye-nagycsoportjába. Ez évben -
kaphattak az önkormányzattól a megkötött 

8.21 Kicsik Farsangi bálját és  alkalommal en születtek és -en haltak meg Rimócon. szerzõdések alapján. A nyár folyamán 
720 volt Idõsek Napja is.  éves volt a Az önkormányzat képviselõ-testülete -beadott pályázaton 1.058.000 Ft-ot nyert 

620 legfiatalabb szentkúti gyalogbúcsús.  éve szor ülésezett ez évben. Közel  kg-ot az önkormányzat a gyerekek étkeztetésére. 
veze t t ék  be  az  in tézményes í t e t t  nyomott Szabó Jani bácsi ez évben Az iskolai jótékonysági bál is jól sikerült, 

5.19 szemétszállítást Rimócon.  alkalommal termesztett „dinnyetöke”.  fõ jár hiszen 654.175 Ft bevétel gyûlt össze. 
mentünk gyalog Herencsénybe, míg ez óvodánk Körte-középsõ csoportjába és az Szeptemberben 300.000 Ft-tal támogatta 

idén majdnem ennyi jó tanulója volt évben 4. alkalommal került megrendezésre az önkormányzat a helyi általános iskolai 
településünknek, ugyanis 18 fõ fiatalt a Plébániai Játszóházas Napok. A serdülõ diákok tankönyveit, hogy minden rimóci 
tüntethettünk ki az ünnepségen. Az õsszel focicsapatunk az õszi fordulóban 4. lett, gyerek ingyen kaphassa meg azokat. Ez 
17 lengyelországi vendéget fogadott évben összesen 207.647 Ft-ot ajánlottak míg a felnõtt csapat a 3. helyen végzett. A 2. 
általános iskolánk. Az ez évi véradó fel helyi szervezeteink javára az adózók az fõzõversenyen az Idõsek Klubja csapatának 
ünnepségen Szécsényben 17 rimóci APEH kimutatása szerint. A Rimóc „szarikásája” bizonyult a legjobbnak a zsûri 

Polgárõr Egyesület a Nemzeti Civil Alap 216 döntése szerint. Ez évben  pedellust és év jubiláló véradó kapott kitüntetést.  
pályázatán 197.000 Ft-ot, a Rimóci Sport gyerek ballagott a Nyulacska Óvodából, végére 2 településõrt is foglalkoztatott 

akiknek képét a 15. évfolyamánál tartott Egyesület 175.000 Ft-ot, míg a Rimóci önkormányzatunk. Településünk 2  
Rimóci Újságban be is mutattuk. Az idén 119.000 kitüntetést is magának mondhat az idén. Az Kobak Egyesület  Ft-ot nyert 
15 fõt írattak be óvodánk Alma- „Év polgárõr” Egyesülete a Rimóc Polgárõr mûködésének segítésére. Összesen 84.400 

Egyesület lett, míg a véradások számát kiscsoportjába. Díjazhattuk a 14. „Rimóc euró támogatást nyert önkormányzatunk a 
tekintve is kitüntetõ oklevelet vehettünk át. Községért” Díjazottat is ez évben. Szintén hunyadi úti vendégház mellett egy palóc 
Így ezen a két területen felállhattunk a fõkötõ állandó kiállítótér megvalósítására. 14 iskolai ballagó és elsõáldozó volt 
képzeletbeli dobogó 1. helyére. És végül Az önkormányzat 60.000 Ft-tal támogatta községünkben, de a szüreti mulatságnak is 
már csak egy szám maradt: 0 Ft mûködési a Rimóci Hagyományõrzõ Együttest 14. alkalommal volt borversenye, melyen 

budapesti szereplése alkalmából és h i t e l l e l  m û k ö d ö t t  e z  é v b e n  i s  az elsõ helyezést Vincze Ferenc bora nyerte 
önkormányzatunk.ugyanígy 60.000 Ft-tal támogatta a el. A 13. jótékonysági bált a Rimóci Sport 

Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ                      Vincze Nikolett, Beszkid JánosEgyesület szervezhette. Nemcsak a rimóci 
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TÁVOLBÓL...  Rimóciak a nagyvilágban
 

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.

Köszönöm szépen a megtisztelõ felkérést, meglepve, de annál akik régóta szomszédaink - kedvesek, barátságosak, de a 
nagyobb örömmel írom ezeket a sorokat. lépcsõházunkban gyakran költöznek, több lakásban a lakóknak a 

Rimócon a Szécsényi út végén laktam 24 éves koromig. Itt nevét sem tudjuk. A városi élet kicsit más, nincs meg a Rimócon 
jártam iskolába, templomba. Most is szívesen emlékszem ezekre az megszokott közvetlen légkör: a „mindenki mindenkinek köszön” 
idõkre, kedves szomszédaimra, barátaimra, rokonaimra, kapcsolat.
osztálytársaimra és tanáraimra. Ezúton köszöntök mindenkit, aki Rendszeresen járunk Rimócra, a Karácsonyt, Húsvétot mindig 
emlékszik rám. itt töltjük, nem múlhat el iskolai szünet, hogy ne utazzunk 

Visszagondolva, amikor az iskolába vezetõ úton keresztül- szülõfalumba. Édesanyám és testvéreim mindig hazavárnak, 
mentünk a ligeten, egy sûrû erdõnek tûnt (most a szép szeretetük nagyon sokat jelent nekem. A gyerekeim itt élvezik a jó 
sportcsarnoknak ad helyet). Délutánonként a templomban vagy a levegõt, imádják a falusi életet: az állatok közelségét, hogy a 
parókián Margit néni segítségével a kiszenekar próbáin zenéltünk, gyümölcsöt a fáról leszedve lehet enni.
utána játszottunk. Esténként sötétedésig a sáncparton ültünk és Ha végigmegyünk a falun, örömmel látom, mennyi mindenben 
jókat beszélgettünk, nyáron a tarlón libát õriztünk, szalmakunyhót fejlõdik a település. Az új sportcsarnok, a felújított iskola, a 
építettünk. Emberségre, szeretetre tanított minket mindenki. könyvtár, a faluház, a vendégházak, mind az itt élõ emberek odaadó 
Minden gyereknek ilyen gyerekkort kívánok, mint az enyém volt munkáját dicsérik.
Rimócon. Sokszor elõfordul, hogy az országot járva rimóciakkal 

A középiskolát Salgótarjánban a KÖZGÉ-ben végeztem el, találkozunk, ilyenkor viccelve mondjuk „rimóci a világon 
ahonnan Vincze Gyöngyivel együtt minden hétvégén hazajártunk a mindenhol van”. Ez mindig jó érzés, megörülünk egymásnak, jókat 
kollégiumból. Aztán Szécsényben a SKÁLA áruház élelmiszer beszélgetünk. Bárhová kerülünk életünk során, arra mindig 
osztályán dolgoztam pár évet. büszkék vagyunk, hogy rimócinak születtünk.

1991-ben kötöttünk házasságot Vidu Pállal és mivel õ Mi mindig azt mondjuk a gyerekeimmel együtt, hogy HAZA 
Szegeden tanult, oda költöztünk. 4 évig kollégiumban éltünk, ahol megyünk, ha Rimócra indulunk.                              Balázs Gyöngyi
„egy fedél” alatt laktunk Vizoviczki Dezsõvel, aki nagyon szereti 
Rimócot, ismeri a környék minden dombját és völgyét. Én 
pénzügyi számviteli területen kaptam állást az Agroker 
mezõgazdasági kereskedõ cégnél, majd a Dreher Sörgyárak-nál 
dolgoztam könyvelõként hosszabb ideig.

A kollégiumban töltött évek után vettünk egy 1,5 szobás, 3. 
emeleti lakást, aminek nagyon örültünk, mert Szeged egyik 
legcsendesebb, belvároshoz közeli részén van. Sajnos 2 gyerekkel 
már elég szûkös, így most költözünk Szegeden a Tisza másik 
partján egy 4 lakásos sorházba, ahol mindenkinek lesz egy pici 
szobája és egy kis kertünk is.

Férjem tanár egy hódmezõvásárhelyi gimnáziumban, és a 
Telesportnál dolgozik. Veronika lányunk 11 éves, most próbálja a 
felsõtagozat újdonságait megismerni, megszokni. Armand fiunk 
elsõ osztályos, mindent kipróbál, amit csak lehet, jár focira, sakkra. 
Én a PICK szalámigyár pénzügyi osztályán dolgozok. A vevõi 
folyószámlákért és a cég kintlévõségeiért vagyok felelõs 4 fõs kis 
csapatatunkkal.

18 éve már, hogy Szegeden élek. Vannak jó barátaink, akikre 
mindig számíthatok és sok az ismerõsünk is. Az idõsebb emberek - 

Rimóci fiatal az országos yoyo bajnokság dobogósai közt!

December 12-én rendezték meg Budapesten a 7. Magyar Yoyo Bajnokságot. Ezen az országos megmérettetésen indult egy rimóci 
fiatal is, Bablena Ferenc, aki az októberi 'Ifjúsági Ki Mit Tud'-on is  yoyo trükköket mutatott be. A yoyot az extrém sportok közé 
sorolják, azért is mert nagyon kevesen ûzik. Érdemes tudni errõl a sportról, hogy a yoyosokat több kategóriába sorolják be, a 
szerint, hogy ki milyen stílusú trükkökkel foglalkozik szívesen.

Yoyo kategóriák:
1A: zsinórtrükkök              2A: zsinórtrükkök 2 yoyoval               3A: looping trükkök (amikor a yoyo gyakrabban visszatér a kézbe)
4A: Offstring (a zsinór nincs rögzítve a yoyohoz)
5A: Counterweight (a zsinór nincs rögzítve az ujjhoz, helyette egy ellensúly van rákötve)

A legelterjedtebb kategória az 1A, a magyar bajnokságon ebben kezdõ, haladó és profi szinten is megmérkõztek a sportolók, 
összesen mintegy hatvanan. Bablena Feri az 1A kezdõ kategóriában indult, mivel még csak négy hónapja vásárolta meg elsõ 
yoyoját. Ebben a kategóriában a meghatározott trükköket az adott sorrendben, két szabadon választott trükkel kiegészítve 
kellett végrehajtani. Feri egy hibát vétett, ezzel élete elsõ yoyo versenyén a zsûri pontozása alapján a dobogó harmadik helyét 
szerezte meg.

„Egy hiba miatt lecsúszni a dobogó tetejérõl nem kellemes, de számomra mégsem kudarc a 3. hely, hanem tulajdonképpen siker, 
és nagyszerû élmény volt a yoyo bajnokág.”-nyilatkozta Feri.

Ezúton is gratulálunk az eredményéhez és a továbbiakban is sok sikert kívánunk neki!                                                   Vincze Ágota

A két már fent említett projekt mellett ilyen módszert alkalmaztunk Iskolai projektek
a lengyel testvériskola látogatásakor, illetve a karácsonyi ünnepi mûsor 

„Legalább annyira kell törõdnünk azzal, hogy hogyan tanítunk, szervezésénél is.
mint amennyire korábban azzal törõdtünk, hogy mit tanítunk”  írja A hatékonyság érdekét szem elõtt tartva, a tanév további részére is 
John Bruer Iskolák a gondolatért címû mûvében. terveztünk hasonlókat. A többi új módszerrel együtt alkalmazzuk napi 

A mai iskolai életben újszerû tanítási módszerek alkalmazása munkánkba folyamatosan beépítve.                   Kiss Józsefné igazgató
elengedhetetlenül fontos. A „hogyan tanítunk”-hoz újszerû tanítási 
módszerek pl: a csoportmunka, a kooperativitás, a differenciálás, Budapesti kirándulás
projekt, stb. A Rimóc Polgárõr Egyesület és az iskolai szülõi munkaközösség 

A projektpedagógiai módszer alkalmazása az integrált nevelés felajánlásának köszönhetõen 2009.12.10-én a Szent István Általános 
egyik korszerû, hatékony eszköze. Nemcsak a halmozottan hátrányos Iskola arra legérdemesebb tanulói jutalomkiránduláson vehettek részt. 
helyzetû tanulók haladását segíti, hanem a többi tanuló számára is az Az autóbusz kora reggel indult a fõváros felé az izgatott tanulókkal 
ismeretszerzés egyszerûbb módja. és kísérõikkel. Elsõ uticélunk a Bûnügyi Múzeum volt. A tárlókban a 

A projektmódszer fontos jellemzõje a komplexitás, egy-egy téma rendészeti szervek történetérõl, a nyomozók munkájáról, híres 
sokoldalú körüljárása, amellyel kialakul a tanulóknál az a hálózat, bûnügyekrõl, bûnmegelõzésrõl meséltek a kiállítási tárgyak. A 
amivel egy-egy ismeret, képesség sokféle helyzetben elõhívható, látnivalókra így emlékeznek a gyerekek:
vagyis az alkalmazható tudás kialakulásának egyik fontos tényezõje.  „A múzeumban Laci bácsi (egy nyugdíjas ezredes) vezetett körbe 

A sokféle, változatos tevékenykedtetés a különbözõ kompetenciák, minket. Nagyon sok érdekességet láttunk. Egyenruhákat, jelvényeket, 
személyiségvonások széles körét kiválóan képes fejleszteni: fegyvereket, jármûveket. Láttuk Kántort, a híres nyomozókutyát. 
- alkalmazható szaktárgyi ismeretek bõvítését, a minõségi tudás Felöltöztünk rendõrnek, kipróbáltuk a bilincset és a gumibotot. 

létrejöttét Nagyon érdekes volt!”
- a másokkal való együttmûködést, konfliktuskezelést, a A program a Népligetben folytatódott. Itt a Planetárium „Nap 

szocializációt gyermekei” címû elõadását tekintettük meg. 
-  tervezést, munkaszervezést, idõbeosztást „Egy hatalmas teremben a kupolás plafonra csillagászati filmet 
-  esztétikai érzék fejlõdését a különbözõ produktumok elõállításakor vetítettek. Mindenki tátott szájjal nézte. Sok mindent megtudtunk a 
-  segíti a szereplésekkor a lámpaláz leküzdését csillagokról, bolygókról, üstökösökrõl. Sajnos csak egy órás volt a 
-  felelõsségvállalást saját magáért és társaiért mûsor! Nagyon érdekes volt, szívesen elmennék máskor is!”
-  nyitottságot a világ dolgai iránt Hazafelé betértünk a kedvelt gyorsétterembe, ahol mindenki 
- információk kezelését, válogatását és kritikus felhasználását, a  csillapította éhségét és szomjúságát. Örömmel fogadtuk a cég apró 

kritikai gondolkodást, ajándékát, a „mekis” zászlót. Hazáig boldog gyerekzsivajtól volt 
-  az értõ olvasást hangos a busz, reméljük ezt már a sofõr bácsi sem bánja annyira! Este 
-  az elõzetes tudás mozgósítását élményekkel gazdagodva értünk haza.
-  problémaérzékenységet Köszönjük támogatóink önzetlen segítségét!            Bárány Árpád
-  kreativitást 
-  vitakultúrát: mások véleményének meghallgatását, tiszteletben tartását
- reális énkép kialakítását és lehetne még tovább is sorolni, de e sokféle 

terület is mutatja komplexitását.
A projektoktatás a tanulók érdeklõdésére, közös tevékenységére 

épít, megtanítja õket a társas helyzetekben való helyes viselkedésre. 
Nem csupán egy tanulási technika, hanem a megismerésnek egy olyan 
módja, amely az egész személyiséget formálja. A projekt módszer fõ 
értéke, hogy a projektmunka során folyó ismeretelsajátítás mellé 
fontosságban felzárkózik  a gondolkodási folyamat, valamint a 
gyakorlati tevékenységek során szerzett élmények, tapasztalatok 
szellemi és érzelmi hatása is. 

A projekt legfontosabb ismérve, hogy a személyiség egészének 
formálódására apellál; a projektoktatás egy tanulási  tanítási stratégia 
egy téma feldolgozására, aminek végeredménye mindenesetben egy 
szellemi vagy anyagi alkotás, produktum.

Iskolánkban az új módszer megismerésére az IPR bevezetése 
kapcsán nyílt lehetõsége a pedagógusoknak. Azóta több projektnap 
szervezésére került már sor. (Igaz, szakértõink elmondása szerint, mi 
már elõbb is alkalmaztuk ezt a módszert, csak nem neveztük nevén!)

A 2009/2010-es tanévben az elsõ projektprogramunk szeptember 
30-án a Mesedélután volt, Benedek Elek születésének évfordulójára 
emlékeztünk, amikor is tanulóink a mesemondó verseny elõtt a 
gyûjtõmunkát követõen mutatták be az általuk készített 
meseillusztrációkat, majd az általuk kiválasztott mesét megtanulták és 
mutatták be a Közösségi Házban.

Interdiszciplinaritás szerint - legtöbb esetben keverednek az 
iskolai tantervi tartalmak és az iskolán kívüli tartalmak  egy 
multidiszciplináris projektet valósítottunk meg az Irodalmi õsz 
programsorozatunkkal, ahol a téma feldolgozása különbözõ tantárgyi, 
mûveltségterületi kapcsolódáson keresztül zajlott. Iskolai szintû 
projekt volt, hiszen az összes (1-8.) évfolyam részt vett benne. 
Tanulóink csoportokban dolgoztak, egyrészt felelõsek voltak saját 
tanulásukért, az egyéni tanulás pedig összekapcsolódott a társakkal és a 
tanárokkal való együttmûködéssel. A kollektív tanulás minden esetben 
segíti a problémák jobb megértését, kezelését és a tudás más 
helyzetben való alkalmazását. A tanulóknak meg kell érteniük, hogy a 
csoportmunkára való képesség elengedhetetlenül szükséges lesz a 
jövõbeni életükben a munkahelyükön is! 

Ezért is alkalmaztuk eddig és alkalmazzuk ezután még gyakrabban 
többféle szinten  a projektmódszert iskolánkban.

Rimóci kirándulók a Bûnügyi Múzeumban

A Planetárium elõtt
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szintén ámulatba ejtettek bennünket. A társalgóban álló hatalmas „Mikulásgyár”
herendi vázán örömmel fedezték fel a gyerekek költõink, íróink 

A több éve mûködõ karácsony elõtti adományozó rendszert az idén is gondolatait és nevét. 
meghirdette az „A-Z Produkció”. Ebben az évben az iskolákat is Kifelé jövet a sok folyosót szinte labirintusnak érezték, úgy 
megkeresték, hogy a gyerekek figyelmét ráirányítsák a szolidaritás gondolták: õk itt biztosan eltévednének.
fontosságára, az együttérzésre hátrányos helyzetû társaik iránt; hogy már Az Országházból utunk a Mûcsarnok közvetlen közelében felállított 
gyerekkorban kialakuljon empatikus képességük, mely által a rászorulók Mikulásgyárhoz vezetett, ahol leadtuk az összegyûjtött ajándékokat, és 
felé irányuló segítségnyújtás kérés nélkül természetessé váljon. elfoglaltuk a két fûtött konténert, az öltözõnket. Rövid próbát követõen 

A gyerekekhez szóló felhívás, egyrészt egy játék küldésérõl szólt a meleg teával vendégeltek meg bennünket, majd szétnéztünk a 
Mikulásgyárba, másrészt pedig egy produkcióval is ki lehetett fejezni a felállított standoknál, és már öltöztünk is a fellépéshez. Mi, Betti tanító 
szolidaritást. néni és én gyorsan beletanultunk a népviselet felöltésének sorrendjébe 

A felhívásra iskolánk is jelentkezett nemcsak ajándékgyûjtéssel, a lányok frizurájának elkészítésébe.
hanem produkcióval is. Az ajándékgyûjtést a Diákönkormányzat Iskolánk mûsorát Pásztor Roland nyitotta és õt követte a Kukorgós 
bonyolította, illetve segítséget kértünk a fiataloktól. Vincze Zsolt a bemutatója a hatalmas fûtõtestekkel bemelegített színpadon.
Közösségi Házban fogadta a rimóci TV-ben is megjelenõ felhívásra A gyors átöltözést követõen hosszabb idõt töltöttünk el a felállított 
felajánlott játékokat. karácsonyi sátorban, ahol finom hamburgert, kürtõs kalácsot… 

Így indultunk útnak 2009. december 16-án fél 10-kor Budapestre. rengeteg apró-cseprõ dolgot vásároltunk, miközben a színpadon 
Az ajándékokat a Kukorgós iskolai hagyományõrzõ csoport 18 tagja nosztalgia zene szólt. A gyerekek nagy örömére belehallgattunk még a 

és Pásztor Roland 6. osztályos tanuló - aki rimóci népdalokat énekelt - Christal együttes koncertjébe is. Este 8 órára - folyamatos hóesésben - 
vitte a Mikulásgyárba. Felnõtt kísérõk voltak: Percze Piroska és Paluch értünk haza Rimócra.
Norbert, a csoport szakmai vezetõi, Kuruczné Rados Beatrix tanító Köszönöm mindazoknak, akik gyakorolták az önzetlen 
néni és én, mint az intézmény vezetõje, kapcsolattartó. segítségnyújtást, támogatták kezdeményezésünket!

Az iskola a fellépõket ajándékozta meg azzal, hogy plusz programot Köszönöm Borenszki Ervin képviselõ úrnak, hogy segítségünkre 
szerveztünk tanulóinknak, az Országház megtekintését. Fél 1-kor indult a volt az Országház megtekintésében!
vezetés a több mint 100 éves épületben. A gyerekek számára már a Köszönöm Beszkid Andor polgármester úrnak, hogy lehetõséget 
beléptetés maga is nagy élményt jelentett, némelyiküknél a biztonsági adott a fellépés megvalósulására.
kapun való áthaladást külön ellenõrzés követte egy-egy övcsat stb., miatt. Köszönöm Paluch Norbert és Percze Piroska szakmai vezetõknek a 

Csodálkozva nézték az Alsóházi termet, amit többen a tv-bõl felkészítést, és minden résztvevõ tanulónknak a hozzáállását!
nagyobbnak gondoltak. A fénylõ csillárok, a hatalmas szõnyegek Kiss Józsefné igazgató

kihúzását. 1-1 tombolatárgy sorsolásakor nagy volt az öröm. Akik nem Mikulás délután
nyertek, kicsit csalódottak voltak.

A felsõ tagozatos diákok egész héten már lázasan készülõdtek a Ezek után még folytatódott a tánc. A gyerekek este 7 órakor 
Mikulásnapi discóra. Csütörtök délután az alsó tagozatos, valamint az élményekkel gazdagabban mentek haza az iskolából.
5. és 6. osztályos tanulók részére a Dr. Manga János Közösségi Házban Kissné Dudok Gabriella
a Bíbuczi Gyermekszínház elõadásában a Pórul járt krampusz címû 
mesejátékot láthatták egy órában a gyerekek. Az elõadás részükre 
ingyenes volt. A társulat nagyon messzirõl, Békésrõl érkezett hozzánk. 
A mesejátékban a jó és a gonosz Mikulás személyiségjegyeit is 
megkülönböztethették a gyerekek.

Az elõadásra kisebb gyerekek is bejöttek, akik nagy érdeklõdéssel 
figyelték a mesejátékot. A színdarab végén a gyerekek nagy tapssal 
jutalmazták az elõadás szereplõit.

Pénteken ½ 3-tól izgatottan készülõdtek a délutáni programra. Mikor 
minden gyerek megérkezett, akkor eljött hozzánk „messzi földrõl” a 
Mikulás. Minden osztályba bekopogott, minden gyermeknek adott 1-1 
szaloncukrot és a csomag mellé 1-1 kedves, csak arra a tanulóra 
jellemzõ szót.

Ezek után kezdõdhetett a folyosón a tánc. Az 5. osztályban a régi 
hagyományoknak megfelelõen, szépen megterített asztalnál többféle 
süteménybõl és üdítõbõl válogathattak a gyerekek. A folyosón a 8. 
osztályosok büfét mûködtettek, ahol szendvicset, üdítõt, csokit, 
csipszet vásárolhattak a gyerekek.

A délután folyamán tombolát lehetett vásárolni. Szinte minden 
gyermek vásárolt belõle, így izgatottan várták a nyeremények 

Feszület és ikon kiállítás

„Keresztet a földön minden ember kap:
az egyik kisebbet, a másik nagyobbat.”

Gratuláltak és biztattak, tippeket adtak további kiállítások 
létrehozásához. Sokak véleménye az volt: nem is gondolná az 
ember, hogy ebben a kis faluban, milyen nagy értékek rejtõznek 
idõseknél és fiataloknál egyaránt. Külön tetszett a falunkban lévõ régi 
és új „keresztjeink” fényképei. A régi képek elõtt elgondolkozik az 

Az ikon és feszület kiállítás megnyitójára 2009. december 6-án az ember, hogy pár évtized alatt mekkorát fejlõdött a mi kis falunk. A 
ünnepi nagymise után került sor. A nagymisén résztvevõk az Idõsek több mint 20 ikon is nagy sikert aratott, többen vásároltak is belõle.
Klubja udvarán gyülekeztek, közben halk ünnepi zene szólt. Majd Ezúton szeretném megköszönni munkatársaimnak, hogy segítették 
megérkezett Urus Attila atya is, akit felkértünk a kiállítás létrehozni a kiállítást, a faluban lakóknak, akik a kiállítási tárgyakat 
megnyitására. Elsõként egy szavalat hangzott el, Vincze Nikolett felajánlották, Kolumbán Bernadett ikonfestõnek, akinek gyönyörû 
tolmácsolásában: Kerekes Károly: A kereszt címû verse. A vers képeivel még színesebbé tudtuk varázsolni a kiállítást.
hallatán szinte minden résztvevõ szemébõl kicsordult a könnycsepp, Köszönetet szeretnék mondani azoknak akik segítettek a 210 
mindenki a „saját keresztjére” gondolván. Ezután a gitárosok szép és feszület, 26 ikon és 17 kép elrendezésében, Urus Attila atyának, a 
megható éneke következett. A polgármester úr rövid bevezetõje után, polgármester úrnak, az ünnepségen szereplõknek és azoknak a 
Attila atya megnyitó beszédét követõen megszentelte és megnyitotta vendégeknek, akik a kiállítást megtekintették. A kiállítás 2010. 
a kiállítást. január 10-ig volt látogatható. Reméljük jövõre is újabb kiállításnak 

A vendégek csendben és megelégedettséggel nézték a kiállítást. lehetünk szervezõi és látogatói!                                
Mindenkinek volt egy-egy kedves szava a szervezõkhöz. Pásztor Antalné

kínáltuk õket. A mûsor végén a gyerekek bemutatkoztak: „Az emberi szív szeretetbõl áll össze,
elmondták a nevüket, kik a szüleik. Az idõsek így már könnyebben Adj ma egy darabot másoknak belõle.
tudták azonosítani õket, mert ha õket nem is ismerték, de a Ne félj, hogy elfogy, hisz neked is adnak,
szüleikrõl, nagyszüleikrõl már tudták, hogy kik õk.Ezért van értelme e gyönyörû napnak.”

Karácsonyi hangulatban telt a délelõtt, mindenki jól érezte 
Karácsonyi ünnepség az idõseknek magát. Voltak olyan idõs emberek is itt, akik már hónapok óta ki 

sem mozdultak otthonukból és most a rég nem látott ismerõsökkel Lázasan készülõdtünk 2009. december 18-án a karácsonyi 
kicsit elbeszélgethettek. Eljött a polgármester úr is, akinek nagyon ünnepségre. Az idõseket reggel a rimóci busszal szállítottuk a 
megörültek, egy-két szót vele is tudtak váltani.klubba, ahol süteménnyel, meleg teával vártuk õket. A karácsonyi 

Közben a feszület kiállítást is megnézték, némelyek örültek, mûsorral a helyi általános iskola alsó tagozatos osztálya készült. Az 
hogy az õ keresztjük is ott van a többi között. Dél körül eljött a elõadást csendben, meghatottan, könnyes szemekkel néztük. A 
búcsúzás ideje, egymástól elköszönve a busszal haza szállítottuk gyerekek mindenkinek kis angyalkákat ajándékoztak, melyet õk 
õket.                                                                       Pásztor Antalnékészítettek papírból. Cserébe szaloncukorral, süteménnyel, teával 
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Sportdélután képekben

Mikulás, Mikulás…
Mint minden évben idén is nagy izgalommal vártuk a Mikulást. Az alsósok december 

3-án tartották a Mikulás  délutánt, ami a megszokottól egy kicsit másként zajlott. 
00 Délután 14 órára a Dr. Manga János Közösségi Házba mentünk, ahol megnéztünk 

egy, a megtévedt krampuszról szóló zenés elõadást. A gyerekeknek nagyon tetszett a 
krampuszból Mikulássá elõlépett krampusz története. Sok bonyodalom után azonban 
megjelent az igazi Mikulás, aki teljesítette a gyerekek minden kívánságát. Majd egy 
órás mûsor után az iskolában folytatódott a délután. Mindenki a maga osztályába 
vonult, ahol terült asztalka várt minden gyerekre. A lakmározás után kezdõdött a buli, a 
zenét Árpi tanító bácsi szolgáltatta. Sokan ropták a táncot a jó zenére, de voltak 
olyanok is, akik inkább az osztályukban játszottak. Könnyen elérkezett a délután 
csúcspontja a tombolahúzás. Mindenki nagy-nagy izgalommal várta, mikor húzzák ki 
a nevét. Sokan voltak, akikre többször is ráragyogott a szerencse, de sajnos akadtak 
olyanok is, akik nem nyertek semmit. Õk egy kicsit el voltak keseredve, de azért 
megbíztattuk õket, hogy mi sem nyertünk semmit.

A rendrakás után mindenki kipirulva, izgatottan indult haza, hogy vajon az otthoni 
Mikulás meghozza-e a várva várt ajándékokat.                    Vinczéné Percze Gizella

A fiatalok mûsorral várták Szent Miklóst Akadtak, akik versenyen kívül önmaguk és a V. FELNÕTT VERS- ÉS
közönség szórakoztatására léptek fel. Beszkid PRÓZAMONDÓ VERSENY Andor Heltai Jenõ: Szabadság címû versét 
szavalta el, Bablena Ferenc Harsányi Lajos: Ki 

2009.  december 18-án már 5.  az úr? címû költeményét adta elõ, valamint a 
alkalommal rendezték meg a „Felnõtt zsûri elnöke, Kaluzsa Mónika is meglepett 
vers- és prózamondó versenyt” a Dr. minket egy verssel, melynek címe Veres Péter: 
Manga János Közösségi Házban. Ha nem lettél volna szálfa. 
Családias hangulatban várakoztunk az Miután meghallgattuk az elõadásokat, a zsûri 
elõtérben, míg minden versenyzõ tagjai, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné Erzsike 
megérkezett, aztán a helyünket elfoglalva, néni és Varga Bálint visszavonult és hosszas 
kíváncsian vártuk, hogy ki, milyen verssel tanakodás után meghozta döntését.
vagy mesével áll elõ. 1. Helyezést ért el Beszkid Veronika, 2. helyezést 

Három bátor versenyzõ állt ki a Vincze Ágota és a 3. helyezést Vincze Barna 
színpadra: Vincze Barna egy sipeki nyerte el. A díjazottak értékes könyveket 
népmesével, Vincze Ágota egy Mátyás vehettek át jutalmul.
király igazságtételérõl szóló népmesével Köszönjük a vers- és próza-mondóknak, hogy 
és Beszkid Veronika Márai Sándor: egy szép estét szereztek a résztvevõknek, 
Halotti beszéd címû versével örvendez- valamint a zsûri tagjainak a közremûködést.
tette meg a csekély létszámú, de annál Reméljük, jövõre több bátor vers- és 
lelkesebb közönséget. meseszeretõ vesz részt a rendezvényen!  a szervezõk

Még egyszer köszönjük nekik, valamint azoknak, akik fáradságot Karácsonyi koncert nem sajnálva eljöttek ünnepelni, és ne feledjük, hogy aki valamilyen jót 
cselekszik, az biztos, hogy egyszer visszakapja valamilyen formában!

December 27-én délután 4 órakor egy év kihagyás után újra a szervezõk
felcsendültek a templomban a vers, zene és ének hangjai. Szép 
számmal gyûltünk össze, nézõk és szereplõk egyaránt, hogy együtt, ily 
módon is megünnepeljük a kis Jézus születését. A mûsorban 
karácsonyi versek hangzottak el iskolások tolmácsolásában, 
felcsendült a zongora, gitár, furulya, orgona és nem utolsó sorban az 
ének hangjai, melyek megörvendeztették a hallgatóságot. A mûsorban 
fõleg a karácsonyi hangulatot idézõ versek, dalok, zenemûvek 
szólaltak meg. A fellépõk nagy izgalommal várták, mikor 
következnek, de annál nagyobb szeretettel adták elõ mûsorszámaikat.

Köszönetet szeretnénk mondani a fellépõknek és a segítõknek, 
akik a következõk voltak: Urus Attila, községünk plébánosa, Golopi 
Károly, Vincze Ádám, Bablena Dorina, Czerovszki Bence, Szoldatics 
Milán, Szoldatics Dávid, Ocsovai Ramóna, Kelemen Gergõ, Beszkid 
Mátyás, Laczkó Dominik, Balázs Laura, Holecz Zoltán, Vizoviczki 
Lolita, Vanya Bernadett, Szabó Boglárka, Szabó Zsófia, Bablena 
Blanka, Laczkó Martin, Pertovics Anna, Percze Roberta, Várkonyi 
Balázsné zongora tanárnõ, Bartos Barbara, Kanyó Evelin, Kanyó 
Adrienn, Jusztin Katalin, Kiss Anita, Beszkid Márk, Kaluzsa Mónika, 
Beszkid József, Bablena Ferenc, Mócsány Georgina, Beszkid Jánosné, 
Beszkid Máté, Vincze Barna és Vincze Gergõ.

2010. január 23. szombat 10.00 óra
Vers- és népdaléneklõ verseny a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szécsényben

20. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából egy térségi vers- és népdaléneklõ versenyre, melyre 
Kolozsvárról, Székelyudvarhelyrõl, Adáról, Fülekrõl, Ipolyságról is várnak versenyzõket a kistérség településeinek tanulói mellett. A 
jubileumi alkalommal egy rendhagyó irodalmi mûsorral is bõvül a rendezvény, melyet a helyi mûvészeti iskola diákjai szolgáltatnak. A 
kategóriák változatlanok: alsó és felsõ tagozatos, valamint középiskolai versmondók és népdaléneklõk jelentkezését várják!

A díjazottak könyvjutalomban részesülnek.

Az elsõ helyezett Beszkid Veronika
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