
RIMÓCI ÚJSÁG16  2010 ÁPRILIS

XVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP    Szent György hava     2010. ÁPRILIS

30Április   3. (szombat) 15
Április   4-5.

00Április   9. (péntek) 14
30Április 10. (szombat) 15

Április 7-14 (szerda)
Április 11. (vasárnap)

00 00Április 13. (kedd)   7 -11
Április 15. (csütörtök)
Április 17. (szombat)

00Április 17. (szombat) 16
00Április 24. (szombat) 16

Április 24. (szombat)
Április 25. (vasárnap)

00Április 30. (péntek) 10

SBTC-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
HÚSVÉT
Szent István Általános Iskola szavalóversenye
Nagybátony-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
Országgyûlési Képviselõ Választás 1. forduló
Ebek veszettség elleni védõoltása
ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ
IFJÚSÁGI FÓRUM
Rimóc-Szurdokpüspöki bajnoki labdarúgó mérkõzés
Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Országgyûlési Képviselõ Választás 2. forduló
A Gyerekház anyák napi ünnepsége

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!

,,Pingál hó-rácsot, szirom-örvényt, zöldre zimankót - Április ez, nem más, szürrealista svihák.
Gépkocsival hordat trágyát jó gazda manapság; antennákra nyerít két repesõ gatyaszár.’’

Csanádi Imre: Kalendárium - Szent György hava

Csanád Béla: Nagypéntek

Vitatkoznak az utcasarkon,
csoda volt-e a napsötétedés,
igazságtalan volt-e Pilátus,
vagy csak egyszerûen gyáva volt.

Egyesek szerint az sem érthetõ,
miért hasadt ketté a templom függönye,
s ha valóban nem az Isten Fia Õ
miért õrzik a sírját a katonák.

Van, akit semmi más nem érdekel,
csak saját öröme és bánata.
A kocsmában áldomást iszik Barabás,
Cyrenei meg vállsebeit mosogatja.

De a százados hangja megremeg,
mikor jelentést tesz az eseményrõl,
és Kaifás úgy érzi, mintha fázna,
hiába dörzsölgeti száraz kezeit.

Jézus csak néhány csöndes szót beszélt
a kereszten, majd így kiáltott: 
Beteljesedett!
S lehajolt fõvel meghalt.
Ezután már egyedül az Istené a szó.

Isten nem várat magára sokáig,
harmadnapon felkelti holt Fiát.
A végsõ szó övé minden vitában,
kezdetben és örök idõkön át.

Assisi Szent Ferenc: Uram!

Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyûlölet van,
oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk,
nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk,
születünk meg az örökkévalóságra!
Ámen.

Egy 2000 éves üzenet

Húsvét eredetével sok helyen foglalkoznak, történetét is sok forrásból ismerhetjük már. 
 A húsvét a keresztény vallás egyik legrégibb és legjelentõsebb ünnepe. A Biblia 

szerint Jézus - pénteki keresztre feszítése után - a harmadik napon, vasárnap feltámadt, 
megváltotta ezzel minden ember bûnét, feltámadásával pedig gyõzelmet aratott a halál felett. 
Sokan nem tudják, hogy a húsvét eredetileg zsidó ünnep, az egyiptomi szabadulás ünnepe volt. Az 
Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy 
frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az õ házukat "elkerülte".

De vajon mit jelent számunkra MA Jézus feltámadásának ünnepe? Egyáltalán jelent-e 
valamit, van-e a XXI. század embere számára elfogadható, követhetõ üzenete? Határozottan 
állíthatom: igen, van… Bárcsak mindenki értené!

A húsvéti ünnepkör számomra mindig egyfajta kettõsséget hordoz magában: gyász és ünnep, 
bánat és öröm, igazság és hazugság átélését egyszerre. Ha a Szentírás ezen ünnepre vonatkozó 
történetére gondolok, újra szembefordul egymással néhány fogalom: születés és élet, szenvedés 
és halál. Ezekbõl a szavakból font koszorút az idõ kétezer évvel ezelõtt, hogy egy igaz ember 
fejére tegyék, aki sziklaszilárd akaratával és megingathatatlan kitartásával legyõzhetetlennek 
bizonyult, feltámadt, így szolgáltatva örök tanulságot a mindenkori ember számára.

Ezért is lényeges, hogy húsvét ne csak külsõségekben legyen fontos számunkra, ne csak 
tárgyakban nyilvánuljon meg, inkább a lelkünkben tegyünk rendet. Érdemes önvizsgálatot 
tartanunk, hiszen csak önneveléssel építhetõ meg az emberiségünk, és erre az alapra építhetõ a 
hitünk. Ezzel tisztában kell lennünk, csak így érhetünk el változást. Lelkünk nemcsak óhajtja, de 
kész is erre a változásra; éppen rohanó világunk kényszeríti rá. Embernek kell lenni, embernek 
kell maradni, még ebben az egyre inkább embertelen,  világban is. 

Sajnos napjainkban számtalanszor találkozunk az emberi viszonyulás megannyi változatával: 
sok a szeretni képtelen, kicsinyes, alakoskodó, önös érdekeit hajtó hamis ember, akiket meg kell 
tanítanunk szeretetet adni és azt elfogadni. Talán ez húsvét legfontosabb üzenete. Azonban sokan 
nem is tudják, hogy  Örök kérdés marad, hogy mi, 
gyarló emberek mennyire tudjuk valóra váltani Jézus kétezer éves üzenetét. Mennyire tudjuk 
megélni ebben a rohanó világban Isten akaratát, ránk hagyott földi zálogát: a jó cselekedeteket!

Mindezt összegezve a jézusi szeretet kell áthassa egész valónkat. Az õt követni akaró lelki 
érzés kell elhatalmasodjon rajtunk. Éppen ezért a Jézusi eszmét nem elárulni kell ,,júdási’’ módra, 
hanem védelmezi, megélni és átadni az utókor számára is. 

Bíztassuk hát önmagunkat ezen példák követésére. Bíztassuk egymást a családban, 
közösségeinkben, munkánkban, az élet minden területén, hogy ne múljanak el a napok csak úgy, 
maradandó értékek nélkül. Hiszen:

„Jézus mondta: Isten országa bennetek van, s körülöttetek. Nem fából és kõbõl épült házakban.

Hasítsd szét a fát, és én ott leszek; emeld fel a követ, és megtalálsz.”
Juhász Enikõ

Mit is 
kell tudnunk róla?

a gépek zajától elkábított

ezt a titkot bizony mind magunkban hordozzuk.

Földi Attila: Nagyon értékes gyõzelmet szereztünk az õsz sikercsapata 
ellen. Sikerünket a most házasságot kötött Kovács György 
játékosunknak ajánljuk.
Komár Gábor: Lélektelen játékkal, az akarat minimális jele nélkül 
három gólszerzési lehetõséget kínáltunk a gólérzékeny Horváth 
Zsoltnak, aki élt a kínálkozó lehetõséggel. A bírói játékvezetés kritikán 
aluli volt, de nem tudatos. Jobbulást kívánok a megsérült Varga 
Gábornak.                                                                                    Ifi: 3-4

Szertár, raktár és kiszolgáló tér a régi öltözõ helyén!

A használhatatlan állapotban lévõ 
régi öltözõ lebontása március 22-
én megkezdõdött. A bontást az 
önkormányzatnál dolgozó köz-
munkaprogramban résztvevõk 
végzik. Az új épület már nem a régi 
funkcióját látja majd el.
Belsejében kialakításra kerül a 
szurkolói mosdó és WC, valamint 
raktár és olyan fedett rész, amely 
alá esõ esetén be lehet állni. Az 
építkezés legnagyobb részben 
társadalmi munkával valósul meg, ezért bárminemû felajánlást  - 
munkaerõ, nyersanyag, stb. - szívesen fogadunk. A felajánlásokat 
Vincze Barnánál személyesen vagy telefonon (06 30/748-39-68) lehet 
megtenni.

Vereséggel kezdték csapataink a 

2009/2010-es bajnokság tavaszi fordulóit
Edzõmérkõzés

Varsány-Rimóc 0-3 (0-0)
Varsány, vezette: Bárány József

Varsány: Baráth- Virágh, Vámos, Rigó, Horváth P - Király Sz., Bárány 
B., Fábián, Horváth B. - Havasi, Baranyi (csere: Tiszttartó, Varga Z., 
Petrovics, Bárány J.)
Rimóc: Vincze G. - Kuris, Mócsány, Puruczki (Kómár), Hodúr (Csernák) 
(Bablena) Oláh Zs (Laczkó), Árva, Kelecsényi, Lovász (Bangó N.) 
Vincze B. (Bangó R.), Cserni (Márton)          Gól: Márton (2) Bangó R.
Magyar Kupa mérkõzés

Dejtár-Rimóc 2-2 (2-0)
Dejtár, vezette: Dolnegó (Dobsonyi, Béres)

Dejtár: Benicski - Kertész (Hársfalvi), Maczkó M., Szorcsik, Csókási 
Nándori, Trubin, Szvák (Csabai), Babcsány-Maczkó F.(Lázár), 
Baranyi (Kürtössy)
Rimóc: Vincze G.-Kuris, Mócsány, Rádi, Kelecsényi-Árva, Lovász, 
Bangó A. (Hodúr), Bangó N. (Cserni) Márton, Bangó R. (Vincze B.) 
Góllövõ: Babcsány, Baranyi, ill. Vincze (2)
Az elajándékozott elsõ félidõ után nem bírt csapatunk a jól védekezõ 
Dejtárral. Sok helyzetünk adódott, de ezeket sorra elhibáztuk, s Vincze 
Benjámin 2 gólja kevés volt a továbbjutáshoz, mert döntetlennél az 
alacsonyabb osztályú csapat jut tovább.

17. forduló: Rimóc - Berkenye 1-0 (0-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Kristóf Péter (Fazekes A., Nagy J.) /pest 

megyei játékvezetõk/
Rimóc: Oláh T. - Komát, Kuris, Mócsány, Hudur - Laczkó Zs. (Cserni), 
Lovász, Kelecsényi, Bangó N.  Márton (Bangó A.), Vincze (Laczkó T.)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Berkenye: Koszta - Nyikos, Hannus, Szunyogh (Dombovári), Földvári  
Rottenbacher (Kabai), Fábri, Nagy Bedócs - Koszty (Beálló), Zsibok
Edzõ: Fule Antal   Gól: Nyikos  Sáraga: Komár, Hodur, Lovász, Bangó 
R., ill. Hannus, Földvári, Nagy,    Piros: Zsibok    Jók: Oláh T., 
Kelecsényi, Bangó N, ill. Koszta, Földvári, Dombovári, Nyikos
Jó iramú, küzdelmes, kemény mérkõzésen a gyõzelemért mindent 
megtettek a csapatok, de helyzeteiket sorra elhibázták. Már úgy nézett 
ki, hogy 0-0 lesz az eredmény, A végjátékban a hazaiak 2 méterrõl az 
üres kapu fölé lõttek. A vendégek válasza a 89. percben szöglet utáni 
kavarodásból Nyikos közelrõl a kapuba talált, így a végén õk 
örülhettek a 3 pontnak.
Komár Gábor: A döntetlen szagú mérkõzésen kevesebb helyzetbõl az 
ellenfél egy védelmi hibát értékesített és elvitte a 3 pontot.
Füle Antal: Nehéz mérkõzésen vagyunk túl. A csapatom rengeteg 
hibával játszott ma, de küzdeni tudásból jól vizsgázott.              Ifi: 3-4

18. forduló: Karancsberény - Rimóc 3-2 (3-1)
Karancsberény, 150 nézõ, vezette: Váraljay (Bozó, Gyetvai)

Karancsberény: Ravasz - Simon (Babka G.), Aranyi, Varga (Torják), 
Zsély D. - Szõke Sz., Babka T., Racs, Szõke L. (Létrai) - Szõrös 
(Freistág), Horváth (Pásztor)                                     Edzõ: Földi Attila
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Csernák, Hodúr  Kelecsényi, Árva 
(Bangó A), Bangó N., Cserni  Márton, Vincze (Bangó R.)
Játékos-edzõ: Komár Gábor  Gól: Horváth (3), ill. Kelecsényi, Márton.
Sárga lap: Szõke Sz., ill. Oláh, Kelecsényi, Márton, Vincze.
Jók: Ravasz, Aranyi, Varga, Zsély D., Babka T., Racs, Horváth, ill. 
Kelecsényi, Márton.
Sok játékos enerváltan játszott, akarat gyenge teljesítményt nyújtott, a 
végén összeszedtük magunkat, de ez kevés volt a döntetlenhez.

A 2009/2010-es serdülõ bajnokság sorsolása

  8. forduló: május   2. 11:00 Rimóc - Szécsény
  9. forduló: május   9. 11:00 Rimóc - Héhalom
10. forduló: május 16. 11:00 Rimóc - Bercel
11. forduló: május 23. 11:00 Rimóc - Szügy
12. forduló: május 30. 11:00 Rimóc - Romhány
13. forduló: június   6. 11:00 Berkenye - Rimóc
14. forduló: június 13. 11:00 Rimóc - Palotás

A bajnokság állása

  1. Szécsény 17 11 1 5 32-21 34 pont
  2. Karancslapujtõ 17 10 4 3 56-16 34 pont
  3. SBTC 17 9 5 3 47-17 32 pont
  4. Nagybátony 17 9 4 4 46-29 31 pont
  5. Rimóc 17 9 3 5 30-13 30 pont
  6. Romhány 17 9 3 5 26-31 30 pont
  7. Tar 17 9 2 6 33-31 29 pont
  8. Palotás 17 9 1 7 33-31 28 pont
  9. Pásztó 17 7 4 6 33-30 25 pont
10. Berkenye 17 7 3 7 28-22 24 pont
11. Mátranovák 17 7 1 9 25-39 22 pont
12. Szurdokpüspöki 17 5 6 6 20-29 21 pont
13. Karancsberény 17 5 4 8 24-26 19 pont
14. Héhalom 17 4 4 9 26-30 16 pont
15. Bercel 17 2 1 14 16-54 7 pont
16. Szügy 17 1 0 16 15-76 3 pont
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gólyahír: Bada Ivó - 2010. 03. 02.

Szülõk: Bada Tamás és Radics Tünde
Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

V
Gondolatok:

tehát lendület és harc. Már bekövetkezett az „ész trónfosztása”. Hallod 
milliók énekének hangját, saját maguk történetét dalolták.
Hol áll meg az ész, és mikor jön az öldöklés? Az élet olyan küzdelem, 
amely a gonosz és a tiszta szeretet erõi között zajlik. Álmaid és 
emlékezeted kifinomult képességei visszaszorulnak az éjszaka mély Kinyilatkoztatás
sötétjébe. A világosság már eljött, hogy megvilágítson minden embert. 

(újrakiadás) Bízzál reményeidben, mert bennük zajlik a kapu, mely az örökkévalóságra 
nyílik. Reménykedj egy új, szebb és jobb világban!Az értelmes, éber nem láthat a jövõbe, a múltba, hanem csak az 

álmodozó, vagy beteg ember látja és ismeri ezeket. Könyvajánló: Vavyan Fable: Álmok tengere
A törvények egyre- másra csõdöt mondanak. Ami fent van, olyan, Egy réges- régen varázsálomba süllyesztett, legendás király, akit visszasír 
mintha lent volna, és fordítva. Ami a láthatatlan a világ bármely a nép. Egy hõs harcos, aki hitevesztettségéért hosszú raboskodással fizet. 
pontján játszódik, az tulajdonképpen lent folyik, nagyon is mélyen, Egy nyelves- szájas lány, legendabéli hõsök rajongója. Egy 
lelkünk legmélyén, örökre zárt mélységben. Bennünk tisztaság kényszermunkára itélt óriás, akit a hajtókerékrõl vágnak le. Egy megalázó 
van, törekedjél a tökéletességre. De ne próbálj emberi mivoltodból fogságból szabadított sárkány. Két szökött harcszolga, egyikük férfi, a 
megszabadulni! Ebben úgyis csak vesztes lehetsz. Fontos a hatalom másik nõ.
megértése, melyet, ha rosszul használsz, biztos többet ártasz vele, Velük vannak az istenek és a magasabb mágia. Mindenki más ellenség! 
mintha nem járnál templomba. De nem kerülheted el, hogy fejlõdj, Egy történet a barátságról, hitrõl, szerelemrõl, bûvöletrõl, kalandról és 
és bejárt utakon végig is menj. Ha becsületes vagy, célba jutsz (vagy bitorlókról. Csak fantasy rajongóknak!!!
nem!). Milliószor kell csalódnod, nap mint nap. A világban élsz. 
Senki sem képes egy ugrással kiszabadulni világából, és azután a CD a polcodra: Gamba Bomb: Tales from the grave in space klasszikus, 
semmibe menekülni. Az ember és világa elválaszthatatlan. A vegytiszta thrash metal, sci- fi és horror témájú szövegekkel. Szilaj, 
tulajdon lelkednek kell evezni földalatti tavak, és folyók vizein át az intenzív tempók. Tömény riffözönök.
örök ismeret vizeire. A 80-as évek szellemiségében találja mindezt a 2010-es felfogásban. Ez a 
Minél tovább forgatod e gondolatokat, annál inkább rájössz arra az harmadik LP-jük. Exodus rajongóknak kötelezõ!
igazságra, hogy a lét mögött a halál rejtõzködik. A világban a lét Lõrik Sándor

VÁrva Bertalan
1924-2010

Rácz Ottó Ádám - 2010. 03. 24.
Szülõk: Rácz Ottó és Balázs Olga

Az ülésterembõl 

2010. március 26-án tartotta a képviselõ-testület soron következõ rendes 
ülését. A pénteken 18 órakor kezdõdõ ülésen jelen voltak Golopi Károly, 
Juhász Vincéné, Kiss János, Pásztor Antalné, Vincze Attila, Vinczéné 
Percze Gizella, települési képviselõk, Beszkid Andor polgármester, Dr. 
Hegedûs István jegyzõ. Az ülésrõl távol maradtak: Beszkid János, 
Holeczné Petrovics Irén, Laczkó Anzelm képviselõk. 
Az elsõként tárgyalt napirend az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl 
szóló beszámoló volt. Az írásos elõterjesztést szóbeli kiegészítés követte, 
majd kérdések és válaszok. A vitát követõen a képviselõk egyhangúlag 
elfogadták az elõterjesztést és a részét képezõ körjegyzõségi 
költségvetésrõl szóló beszámolót. (A beszámoló fõbb számait a következõ 
újságunkban olvashatják.)
Második napirend keretében a 2010-es költségvetés tervezetét tárgyalta a 
testület. Több kérdés és a fejlesztési elképzelések alapos megismerése 
után az elõterjesztést egyhangúlag fogadták el a képviselõk, azzal, hogy a 
megnyert támogatások által biztosított fejlesztések mindegyike kerüljön 
megvalósításra. Ennek érdekében minden lehetséges bevételt növelõ és 
kiadást csökkentõ intézkedésre sort kell keríteni. (A költségvetés fõbb 
számait a 1. számú táblázat tartalmazza.)
A harmadik napirendként tervezett beszámoló a Rimóc Polgárõr 
Egyesület elnökének betegsége okán elnapolásra került, ezért ennek 
helyébe az étkezési nyersanyag norma és a szociális szolgáltatási díjak 
megállapításáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása lépett. Az 
elfogadott díjak (2. sz. táblázat) 2010. április 01-tõl lépnek életbe.
Negyedik napirend a falugyûlés (Nyilvánosság napja) megtartásának 
körülményeirõl szólt. A közösen kialakított álláspont szerint ennek ideje 
2010.05.16. délután 3 óra. A rendezvény a dr. Manga János Közösségi 
Házban kerül megtartásra.
Egyebekben meghallgatták a képviselõk Esztergom Város 
Polgármesterének levélben küldött állásfoglalását az ivóvíz közmû 
vagyon önkormányzati tulajdonba vétel körülményeirõl, a lehetséges 
jövõbeni lépésekrõl, ill. köszönetnyilvánítását önkormányzatunk 
együttmûködéséért.
Továbbiakban elfogadta a testület az EU Önerõ Alaphoz benyújtandó 
pályázatról szóló elõterjesztést. A pályázat lényege, hogy az EU-s 
alapokból már megnyert támogatások mellé további támogatás nyerhetõ 
bizonyos feltételek megléte esetén. Önkormányzatunk jelenleg két 
fejlesztés kapcsán nyújthat be kérelmet, melynek sikeressége estén az 
óvoda akadálymentesítéséhez még 667 ezer, míg a Petõfi út felújításához 
további 931 ezer forint támogatás nyerhetõ az eddigiek mellé, felére 
csökkentve a saját erõ (önkormányzati pénz) szükségességét.
A folyó feladatok felõli tájékozódást követõen a képviselõ-testület zárt 
ülés keretében folytatta a munkát.
Az egyéni kérelmek megtárgyalását követõen 11 óra után ért véget a 
testületi ülés.                                                                        Beszkid Andor

belül elsõ lettem, mivel sikerült két apróbb hibával végig-Megismételt yoyos siker
csinálnom. Ennek az is következménye, hogy a jövõben már 
legalább haladó kategóriában kell indulnom. A nap végén Március 13-án a Merlin színházban rendezték 

négy új yoyoval és rengeteg új ismerõssel gazdagodva tértem meg a 2. Budapest Yoyo Bajnokságot. 

haza. A környéken is terjed a yoyo népszerûsége, így a Mintegy 140 érdeklõdõ elõtt harminc yoyos 

versenyre is elkísért egy lelkes szécsényi amatõr sportoló. versengett. A lista alapján, amin a kötelezõen 

Mivel a térségben egyre több yoyossal találkozom, úgy teljesítendõ trükkök kerültek felsorolásra, a 

tervezem, hogy a közeljövõben szervezek egy amatõr versenyt. kezdõ kategóriában indultam. A Magyar Yoyo Bajnoksághoz 

Szerencsére a környezetemtõl már egyre több támogatást és viszonyítva az elvárások természetesen kicsit alacsonyabbak 

biztatást kapok, amit ezúton is köszönök!              Bablena Ferencvoltak, a verseny hangulata viszont jobb volt. Kategóriámon 

E L A D Ó
Közmûvesített, déli fekvésû telek

Rimócon a Balassi úton.

Érdeklõdni lehet:

Szitáné Mócsány Zsuzsa 06/30-398-2325

Civil szervezetek Szervezet 
adószáma

Rimóci Sport Egyesület

Rimóc Polgárõr Egyesület

Rimóci Kobak Egyesület

Rimóc Jövõjéért Közösség

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület

„Rimóc Községért” Alapítvány

„Rimóci Mûvészeti Oktatásért” Alapítvány

„Egészséges Rimócért” Alapítvány

,,Segítõ kéz'' Alapítvány

19928502-1-12

18642902-1-12

18642139-1-12

18639924-1-12

18636615-1-12

18634754-1-12

19162829-2-12

18637991-1-12

19162812-2-12

18630602-1-12

Ajánlja fel adója 1 %-át a rimóci szervezetek javára!

Honlapok az újság olvasóinak figyelmébe:

www.rimoc.hu - Rimóc honlapja

www.rimoc.eu - a rimóci hagyományõrzõk honlapja

www.rimoc.blog.hu - rimóc internetes beszámoló oldala

www.rimocise.uw.hu - a Rimóci Sport Egyesület honlapja

www.ifinyuszi.blog.hu - a Rimóci Ifjúsági Egyesület blogja

www.santafemusic.hu - a Santa Fe zenekar honlapja

www.fafaragaskanyo.uw.hu - Kanyó Balázs fafaragó 

honlapja

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú üres a házunk,
Most sem hisszük el, hogy hiába várunk.’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

drága halottunk

ÁRVA BERTALAN
(élt 86 évet)

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban osztoztak.
                                                                    Gyászoló család

V

2. sz. táblázat Az étkeztetésért fizetendõ térítési díjak:

Nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak Gyermekétkeztetés:

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. március - A gyermekétkeztetésért fizetendõ térítési díj mértéke a nettó 
nyersanyagnorma ÁFÁ-val növelt összege.26-i testületi ülésén módosította az élelmezési nyersanyagnormák és 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 11/2008 (X.08) számú 
Felnõtt étkeztetésért fizetendõ térítési díj:rendeletét.

A módosítás értelmében a nettó nyersanyagnorma, illetve a fizetendõ a)  szociális étkeztetésben részesülõ személyek által fizetendõ térítési 
térítési díjak 2010. árpilis 1-tõl az alábbiak szerint módosultak: díj: bruttó  280.-Ft/adag

b.) önkormányzat intézményeinek alkalmazásában lévõ dolgozók térítési A nettó nyersanyagnorma:
díja: a nyersanyagnorma nettó költségének 118 %-a +Áfa/adag

Óvodában napi háromszori étkezés: 212.-Ft/nap
c.) a külsõ vendégétkezõk térítési díja: a nyersanyagnorma  nettó 

Általános Iskolában napi háromszori étkezés: 252.-Ft/nap költségének 181 %+ÁFA/adag
Menza  az óvoda konyhájáról 168.-Ft/nap

- Gondozási Központ konyhájáról 176.-Ft/nap Az ebéd házhozszállításának költsége: 
- szociális étkeztetés esetén:   50.-Ft/fõ/nap

Felnõtt étkeztetés a Gondozási Központ konyhájáról
- külsõ vendégétkezõk esetén: 100.-Ft/fõ/nap

- reggeli   56.-Ft/nap

- ebéd 176.-Ft/nap A házi segítségnyújtást és nappali ellátást igénybevevõk személyi 
- vacsora 136.-Ft/nap térítési díja nem változott.

1. sz. táblázat

Kivonat Rimóc Község Önkormányzatának

2010. évi költségvetésébõl

14785

80361

6950

157554

14360

17271

177

30950

104289

19724

26093

472514

Elõirányzott
összeg

Bevétel megnevezése

Intézményi mûködési bevételek

Önkormányzat sajátos mûködési bevételei

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tõke bevételei

Önkormányzat költségvetési támogatás

Elõzõ évi felhalmozási célú pénzmaradvány

Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány

Hártartás.Nyújt.e.felh.c.tám.kölcs.vtér.

Támogatási értékû mûködési bevételek

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

Fejlesztési hitel

Mûködési hitel

Bevételek összesen

141140

40600

30260

29500

42350

8950

27650

450

142660

3500

5454

472514

Elõirányzott
összeg

Kiadás megnevezése

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelõ járulékok

Készletbeszerzések

Szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

Szociális juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatások

Beruházások, felújítások

Mûködésre és felhalmozásra átadott pénzeszközök

Fejlesztési hiteltörlesztés

Kiadások összesen

adatok
ezer Ft-ban
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GYÕZELEM
A gyõzelem titka az Istennel 
való bensõséges kapcsolat. 
Ez a forrása minden külsõ 

és belsõ erõnek.

Ha  elfelejtenek, vagy el-
hanyagolnak, ha tudatosan 
mellõznek és te mindezt 
alázattal vállalod, és Uradnak 
hálát adsz minden sértésért és 
megaláztatásért, akkor 

az gyõzelem.
Ha a jót, amit teszel vagy tenni 
akarsz, mások kigúnyolják; ha 
vágyaid meghiúsulnak; ha a 
többiek pontosan azt teszik, ami 
neked nem tetszik; ha taná-
csoda t  semmibe  vesz ik ,  
nézeteidet nevetségessé teszik, 
s te mindezt zúgolódás nélkül, 
türelemmel, szeretettel el-
fogadod, akkor 

az gyõzelem.
Ha neked minden étel jó, azért 
mindig hálás vagy; ha minden 
ruházattal, minden társasággal 
és életkörülménnyel, a magá-
nyossággal, mindennel, ahogy 
Urad vezet megelégedett vagy, 
akkor 

az gyõzelem.
Ha mások rosszkedvét, in-
gerültségét, panaszkodását, 
minden rendszertelenségét, 
pontatlanságát, amelyekrõl te 
nem tehetsz, - bár azokat nem 
helyesled -, mérgelõdés és 
zúgolódás nélkül elviseled, 
akkor 

az gyõzelem.
Ha a körülötted lévõk különc-
ségét, lelki érzéketlenségét, 
saját hibáik iránti vakságát 
elnézed, ha másoktól minden-
féle üldözést elszenvedsz s 
mind elviseled úgy, amint azt 
Jézus Krisztus hordozta, akkor 

az gyõzelem.
Ha sohasem célod beszél-
getésben saját személyedet 
vagy munkádat, sikereidet 
kiemelni; ha nem vágyol mások 
ajánlására, dicséretére; ha 
szeretsz ismeretlen maradni, 
hogy Krisztusban elrejtett életed 
legyen, akkor  

az gyõzelem.
2 Korintus 6, 1-10; Róma 8,
35-39.

látom: igyekeznek gyorsan felnõni, minél Feltámadás
korábban minél többet tudni, elkápráztatni a 
felnõtteket. Valószínûleg ma nem találnék 

Mai szemmel mosolyognivaló egy 
egyetlen 8 évest sem, aki azt hinné, hogy 

kisgyerekkori élményem arról, miként is 
Jézus Krisztus pár hónap leforgása alatt 

tekintettem  a  karácsony és húsvét vallásos 
megszületett, megnõtt, meghalt és még fel is 

jellegét. Sokáig, talán 10 éves koromig is, azt 
támadt, ráadásul minden évben képes volt ezt 

képzeltem, hogy Jézus minden karácsonykor 
megismételni. Pedig képes! Csak felnõttként 

valóban újra megszületik, és néhány hónap 
elfelejtjük. Kamaszként megrettentett és 

múlva már felnõttként kereszthalált hal és 
félelemmel töltött el a szenvedés, a halál és a 

feltámad. Valóságosnak képzeltem ezt a szent 
feltámadás valósága is, legfõképpen az utolsó 

eseményt, ami minden évben újra és újra 
ítélet ,, nagy” feltámadása keltett félelmet. A 

megismétlõdik. Meg se fordult a fejemben, 
kisgyerek - a saját lányomon tapasztaltam - a 

hogy másként kell értelmezni, pedig az 
lehetõ legnagyobb természetességgel kezeli 

értelmes gyerek kategóriába tartoztam, és az 
mindezeket. Annak idején mindenkinek 

idõérzékelésemmel sem volt semmi baj. Ez a 
elmesélte, mi is történt dédipapával, hogy a 

naiv egyszerûség volt az, ami annyira 
testét betették a földbe, de majd fogunk még 

meghatóvá  te t te  nekem a  húsvé t i  
vele találkozni a feltámadáskor! Õ valóban 

szenvedéstörténetet, mert úgy sajnáltam 
hisz benne, hogy a halál csak egy állomás, 

szegény Jézust. A feltámadási esemény, és 
majd minden folytatódik egyszer. Mi azt 

leginkább maga a feltámadási körmenet pedig 
hisszük, meg kell õket védeni a halállal való 

valósággal megkönnyebbülést jelentett 
találkozástól, pedig õk nem félelemmel 

számomra. Valósággal örültem, pedig semmi 
tekintenek az elmúlásra, még a földbe-

kézzelfoghatót nem tapasztaltam, mégis 
helyezés tényét is egyszerû eseménynek 

hittem minden szót a húsvéti eseményekbõl. 
tekintik. Sajnálkoznak, együttéreznek, 

Szinte félelmetes, mennyire képes voltam 
felfogják a fájdalmat is, de sohasem félnek. 

beleélni magam. A felnõttkori beszélgetések 
Sem a haláltól, sem a feltámadástól. Egészen 

kapcsán pedig kiderült, nem én voltam az 
addig, amíg mi meg nem tanítjuk õket rá.

egyedüli, aki így gondolkodott, több ember is 
Kívánom, hogy képesek legyünk sokáig magára ismert ebben a történetben.

megõrizni gyermekeinkben a tisztaságot, 
Nagyon sajnálom, hogy felnõttként 

merjünk igazat mondani a legnagyobb 
elmúlik az emberben a gyermeki látásmód. 

dolgokról, és hinni benne, hogy valóban 
Sõt, az ember olykor igyekszik is ,,okos” 

akkor nyerünk bebocsátást a mennybe, ha 
lenni,  nehogy gyerekesnek tartsák, 

valóban olyanok leszünk, mint a gyermekek.
kinevessék. Sajnos a mai gyerekeknél is ezt 

                                          Kaluzsa Mónika

Ami rossz, vagy nem szeretnénk ott látni, Helyes gondolat
azt legjobb nem észrevenni, mert ha sokat A tavasz legszebb történése a Húsvéti 
foglalkozunk vele egyszer csak az fogja ünnepkör a feltámadás, a megújulás. A 
kitölteni az idõnket, elvonva a figyelmet természet megújítja magát, életet teremt. 
eredendõ célunktól. Tartsuk tiszteletben Nekünk embereknek is meg kell újulni. 
mások akaratát, hogy minket is tiszteletben Ennek legszebb módja, ha egyszerre 
tartsanak. Soha ne azt keressük, ami mindig csak egy gondolatot futtatunk a 
elválaszt, sokkal inkább azt, ami összeköt. fejünkben és ezt a gondolatot helyesen 
Ha már találtunk magunknak szimpatikus, gondoljuk. Ha így telnek napjaink, óráink 
akaratunkkal egyezõ hatalomra törekvõt, biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek 
lehetõleg mindig rajta kérjük számon az elõttünk akadályok, megoldatlan kérdések 
ígéreteket és ne pedig sorstársainkon, akik és még talán boldogok is lehetünk. Az idei 
esetleg másképp gondolkodnának, mint tavasz különösen fontos a magyar ember 
mi. Amennyiben sikerül elménket számára. Magyarország választ! Újabb 
lecsendesíteni, úgy meg fogjuk hallani lehetõséget kap arra, hogy újra gondolja, s 
mások gondolatát is és rá fogunk jönni, fõleg hogy helyesen gondolja a jövõt. 
hogy valóban milyen közel is állunk Kinyilvánítsa akaratát. Nem vagyunk 
egymáshoz. A mostani gondolat az, hogy egyformák, így hát mindenkinek ki kell 
választás van és ez helyesen gondolva azt nyilvánítani akaratát, mert ha ezt nem 
jelenti, hogy mindenkinek el kell mennie tesszük meg, akkor a választások során 
szavazni. A helyes gondolatot a helyes mindig az kerül hatalomra, akit legkevésbé 
cselekedet teszi élõvé, létezõvé.szeretnének ott látni az emberek. Ezért is 

fontos, hogy mindig arról beszéljünk, amit Baráti üdvözlettel:

el szeretnénk érni, amit igazán akarunk. Kiss János

Rimóc Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervébõl
(fontosabb részletek)

Ahogyan azt az elõzõ újságunkban ígértük most bõvebben írunk községünk ez évi 
közfoglalkoztatási tervérõl.
A tervet a képviselõ-testület 2010. február 11-én tárgyalta meg és fogadta el. Az alábbiakban a 
terv legfontosabb részleteit ismertetjük.
Törvény írja elõ, hogy a települési önkormányzatnak egy éves idõtartamra közfoglalkoztatási 
tervet kell készítenie, melyet az állami közfoglalkoztatási szerv véleményez. A 
közfoglalkoztatási terv tartalmazza a közösségben élõ rendelkezésre állási támogatásra 
(munkanélküliek) jogosultak számát, képzettség szerinti összetételét, az ellátandó 
közfeladatok megjelölését, ütemezését és az erre fordítandó pénzt. A közfoglalkoztatási terv 
módosítható, ha tartalmára nézve lényeges változás következik be.
Rimóc Község Közfoglalkoztatási tervét az állami foglalkoztatási szerv elfogadta.
2010. január 1-tõl rendszeres szociális segélyt kapnak és munkavégzésre nem kötelesek:
- az egészségkárosodott személyek, vagy
- akik az 55. életévüket betöltötték, vagy
- aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyerek ellátását napközben ellátást biztosító 

intézményben nem tudja megoldani.
- akinek az esetében a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési ok fennáll.
Akik ebbe a körbe nem tartoznak bele, de jogosultak aktív korúak ellátására, azok 
rendelkezésre állási támogatást kapnak. ( RÁT. )
Egy családban egyidejûleg csak egy rendelkezésre állási támogatásban részesülõ lehet.
A RÁT-osokat a Munkaügyi Központ álláskeresõként nyilvántartásba veszi és velük 
álláskeresési megállapodást köt. Részükre az önkormányzat biztosítja a közcélú munkát.
Aki 35. életévét nem töltötte be és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan 
képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.
A képzés idõtartalmára rendelkezésre állási támogatás illeti meg az ügyfelet. A RÁT 
nagysága az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyezik meg, ami jelenleg 
28.500.-FT.
A közfoglalkoztatásban részt vevõk a munkavégzés idõtartamára munkabért kapnak, 
amelynek összege  teljes foglalkoztatás esetén (napi 8 órás munka) nem lehet kevesebb a 
minimálbérnél vagyis bruttó 73.500.-Ft-nál. Legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy 
szakképzettséget igénylõ munkakört ellátó bérminimuma 89.500.-FT.
A közfoglalkoztatási tervet az elõzõ idõszak tapasztalatai alapján készítettük el és 
negyedévente felülvizsgáljuk.
A közfoglalkoztatási terv elkészítésekor az önkormányzat igen szûk pénzügyi kereteit is 
figyelembe kellett venni. Az elõzõ évek tapasztalatainak felhasználásakor nagymértékben 
mérlegelni kellett az ügyfelek munkához való hozzáállását is.
A munkaügyi központ által szolgáltatott adatok alapján 2009 év végén településünkön:

- ellátásukat kimerítõ álláskeresõk száma 95 fõ
- regisztrált tartósan álláskeresõk száma 129 fõ
- RAT-ban részesülõk száma 78 fõ
- rendszeres szociális segélyben részesülõk száma 3 fõ volt.

A fentiekbõl az ,,aktív korúak” vonhatók be a közcélú foglalkoztatásba. Ezekkel a 
személyekkel közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai 
munkavégzésre kell határozott idejû munkaviszonyt  létesíteni.
A település lakosságának a száma az országos és a megyei átlaghoz hasonlóan évek óta 
folyamatos csökkenést mutat. A természetes fogyás és az elöregedés a jellemzõ. A z idén a 
közfoglalkoztatottak várható száma 76 fõ.
A munkanélküliekre az iskolázatlanság (8 általános és annál kevesebb) a nehéz anyagi és 
szociális helyzet a jellemzõ. Túlnyomó többségük cigány származású. Igen kevés a 
munkanélküliek között azoknak a száma, akik szakmával vagy érettségivel rendelkeznek.
A közcélú foglalkoztatás keretében elvégezendõ feladatok:
- köztisztaság: közterületi takarítás, buszmegállók, utak, járdák, terek, parkolók takarítása,
- parkgondozás: parkok, terek növényvédelmi, kertészeti munkáinak elvégzése,
- utak, árkok, átereszek: helyi közutak, kerékpárút, vízelvezetõ árkok rendezése, felújítása, 

karbantartása, kiépítése,
- fûkaszálás, parlagfû irtás, fûnyírás,
- temetõkerítés felújítása,
- rendezvények, ünnepek elõkészítésénél kapcsolatos segédmunkák,
- épület karbantartás: iskola, óvoda, gondozási központ, közösségi ház,
- mezõgazdasági munkák,  konyhakerti növények termesztése.
A munkák felajánlása során 5 személy nem vállalta a munkát, ezért az ellátásuk 
megszüntetésre került. A kikötött próbaidõ alatt 3 fõ munkaviszonyát szüntettük meg.
A közcélú munkavégzéssel sikerült településünket szebbé, tisztábbá tenni. A 
közfoglalkoztatási terv teljes szövege megtekinthetõ a Rimóci Újság szerkesztõségénél vagy 
a Polgármesteri Hivatalban.

Beszkid János

Választási aktualitások (április)
Mit vigyen magával a szavazáskor?
- Szavazni csak akkor jogosult, ha személyazonosságát és 

lakcímét megfelelõen igazolni tudja az alábbi 
igazolványok egyikével:

Olakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító 
igazolvány ( régi típusú személyi igazolvány)

Oszemélyazonosító igazolvány (kártya formátum), 
útlevél, 2001. január 1. napját követõen kiállított  kártya 
formátumú  vezetõi engedély, ezek azonban csak 
érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.

-  Ha  lakóhelyétõl  eltérõ  településen kíván szavazni az  
„igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ 
szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt is magával 
kell vinnie a szavazókörbe.

Mit kell tudni a szavazásról?
- Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét 

óráig lehet.
- A szavazókörbe érkezést követõen a szavazatszámláló 

bizottság köteles ellenõrizni - érvényes személyazonosító 
igazolvány és lakcímkártya felmutatását követõen - az 
Ön személyazonosságát és lakcímét.

- Ezek után megkapja a  jelenlétében  lepecsételt 
szavazólapokat, mely szavazólapok átvételét a 
névjegyzék aláírásával igazolja.

-  Érvényes szavazatot leadni a jelölt, illetõleg a lista neve 
alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást 
metszõ vonallal lehet ( X;+)

- Következõ lépésként a szavazólapokat a borítékba 
helyezve az urnába kell dobni.

-  A szavazólap elrontása esetén új szavazólap kérésére,  
csak egy alkalommal és csak a rontott szavazólap 
urnába dobása elõtt van lehetõség.

Mit kell tudni a szavazás helyérõl?
-  Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az értesítõn feltüntetett 

szavazókörben szavazhat.
- Amennyiben  akadályoztatva van, úgy a szavazást 

megelõzõen a jegyzõtõl írásban kérhet mozgóurnát. 
Ezen esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja 
fogja Önt felkeresni  a szavazás napján  mozgóurnával.

-  Mozgóurnát végsõ estben a szavazás napján  írásban  a 
szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

-  Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétõl 
eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott 
igazolással szavazhat.

- Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. 
április 9-én 16.00 óráig kérhetõ. Igazolás ajánlott 
levélben is kérhetõ abban az esetben, ha az igazolás 
2010. április 6-án a jegyzõhöz megérkezik.

- Igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt 
szavazókörben szavazhat.         Dr. Hegedûs István jegyzõ

2010. április 11-én
az Országgyûlési Képviselõ Választás elsõ fordulója

Országos lista            Jelöltek száma
CIVIL MOZGALOM 170
FIDESZ-KDNP 174
JOBBIK 174
LEHET MÁS A POLITIKA 144
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 153
MSZP 174

Nógrád megye területi választókerület listái Jelöltek száma
JOBBIK 12
MSZP 12
Munkáspárt   5
FIDESZ-KDNP 12
Lehet Más a Politika 10

Szécsényi választókerület nyilvántartásba vett
egyéni képviselõjelöltjei
Betz József Jobbik
Borenszki Ervin MSZP
Dr. Nagy Andor FIDESZ-KDNP

(Forrás:www.valasztas.hu)
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Tervezed, hogy részt veszel valamiféle versenyen vagy TDK-n? munkaerõpiaci helyzetû kistérségérõl van szó. Természetesen 
- Idén õsszel tervezem, hogy megpróbálom a TDK-t. Mivel szóba jöhet, hogy ezen a környéken fogok dolgozni, de ez most 
tervezem a PhD képzést is, ezért mindenképp szükségét érzem, csak másodlagos prioritásként szerepel terveim között, mivel 
hogy jelentkezzek. Remélhetõleg 1 éven belül megjelenik a tanulmányaim és a munkám remélhetõleg még hosszú távon 
fõnökömmel  aki a Csongrád megyei Önkormányzat Stratégiai Szegedhez kötnek.
Iroda vezetõje  írt közös cikkünk a Falu Város Régió címû 
folyóiratban, ami a civil szféra jelenlegi helyzetérõl szól. 
Mi volt a BSc-s diplomamunkád és mirõl fog szólni az MSc-s?
- Az alapképzéses diplomám a „A kisvárosok térségi szerepköre 
és megújulási lehetõségei Nógrád megyében: Rétság és 
Szécsény példáján” címet viselte, amiben fõként kisvárosi 
központú kistérségek nehezebb periférikus helyzetérõl írtam és 
az egymás közötti versenyérõl. Jelenlegi diplomamunkám a 
határ menti területek kapcsolatairól, és azok növekvõ 
szerepérõl fog szólni, egyelõre a szakirodalom keresgélésnél 
tartok.
Úgy érzed, lesz majd jövõd ezzel a végzettséggel?
- Szerintem a geográfus piacképes szakma. Nemzetközi 
kitekintésben vizsgálva, vagy akár már Magyarországon nézve 
is egyre inkább elfogadottabb a városfejlesztések, a pályázatok 
lebonyolítása, a települési- és a területi tervezési és fejlesztési 
problémák terén. A legnagyobb gond, hogy a különbözõ OKJ-s 
képzésekkel a szakma felhígult. A jelenlegi helyzetben semmi 
sem biztos, azonban bízok a mostani állásomban a diplomám 
elvégzése után is. 
Rimóc vagy környéke szóba jöhet lehetséges jövõbeni Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre! Az eddig elért 
munkahelyként? eredményeidhez, jelenlegi munkádhoz gratulálok, és 
- Szécsény és funkcionális vonzáskörzete rengeteg kiaknázatlan hasonlóan szép sikereket kívánok a következõ évekre is!

Mócsány Georginaterülettel rendelkezik, ennek ellenére a megye legrosszabb 

A bolognai rendszerrõl röviden:
Magyarország vállalta, hogy 2010-ig összehangolja 
Európával a felsõoktatási rendszerét, és bevezeti a 
kétciklusú képzést. 2006-tól mindenhol át kellett térni az új 
rendszerre. A kétciklusú képzés lényege, hogy a hallgatók 
elõbb - szakterülettõl függõen hat vagy hét félévig - 
alapképzésre járnak, melynek végén egy alap-, 
úgynevezett Bachelor (BSc, BA stb.) fokozatot szereznek. 
Ezzel azonnal munkába állhatnak, de rögtön vagy késõbb 
tovább is tanulhatnak, a második ciklusban másfél-két év 
alatt mesterdiplomát, úgynevezett Master (MSc, MA stb.) 
fokozatot szerezhetnek.
Az egységes európai rendszer a hallgatók számára azt jelenti, 
hogy a BSc-diploma megszerzése után számos hazai és külföldi 
egyetemen folytathatják tanulmányaikat MSc szinten, 
illetve az EU-konform diplomával bõvülnek elhelyezkedési 
esélyeik Európában és a tengerentúlon egyaránt.

„Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,

alkot s rombol, de igazán nem él

csak akkor él-vagy tán csak élni látszik-

ha nõk szemébõl rá élet sugárzik.”
(Weöres Sándor)

Ebben az évben volt alkalmam elõször részt venni 

olyan ünnepségen, melyet községünkben az önkormány-

zat és intézményeinek nõi dolgozói köszöntésére 

rendeztek meg. A mûsor szervezõi és elõadói szintén ezen 

intézmények férfi dolgozói voltak.

Elsõként néhány komoly gondolat hangzott el, hogy 

éreztessék velünk, hogy valójában milyen nélkülözhetet-

lenek vagyunk mi nõk a férfiak számára, amirõl a 

hétköznapok sodrásában sokszor elfeledkeznek. Majd egy 

vidám összeállítás következett: a férfi korban 

elõrehaladva, szerelmi téren hogyan viszonyul a nõhöz  

prózában és dalban is elmondva. Aztán következett „egy 

szál harangvirág”, majd egy kis állófogadással és kötetlen 

beszélgetéssel zárult a rendezvény. A mûsor elnyerte a 

közönség tetszését, hiszen amerre néztem, mindenhol 

vidám arcok, mosolygó szemek. Egy órára kikapcsolód-

hattunk a gondterhes hétköznapokból.

Köszönet az önkormányzatnak, hogy a nehéz 

körülmények ellenére sem szakította meg ezt a 

hagyományt, és köszönet a „Fiúknak”, akik igazán szívvel- 

lélekkel, õszinte tisztelettel adták át nekünk ezt a mûsort. S 

köszönet azon nõknek, akik megtisztelték az elõadókat, 

hogy eljöttek, és tapssal jutalmazták Õket. Nem csak 

évente egyszer kellene „nõnap”, amikor a naptár jelzi, 

hanem mindig. Hiszen, hogy helytálljunk a munkahelyen 

és otthon is, hogy lélekben erõsek legyünk, ahhoz 

szükségünk van a minket éltetõ szeretetre, gyengédségre. 

(De a férfiaknak is szükségük van mindezekre!) Hiszen az 

ember értéke, tökéletessége nem attól függ, hogy férfi vagy 

nõ, hogy milyen papírjai vannak, mi a foglalkozása, hanem 

hogy mennyire kiegyensúlyozott, harmonikus, kulturált, 

szolgálatkész teremtés. 
Beszkid Jánosné

Az idei évben új dolgozóként elõször kaptam meghívást a 
nõnapi mûsorra, nem sok elképzelésem volt, hogy mi is vár rám. 
Nagy várakozással tekintettem  március 8-a elé és próbáltam 
információkat gyûjteni. Amikor megérkeztem a klubba, sok 
elegáns úriember fogadott, már tudtam, hogy mûsorral és 
vacsorával készülnek. Elfoglaltuk a helyünket a nagyteremben 
(mi nõk  sokkal többen voltunk) és vártuk az elõadást.

A férfiak sorban vonultak fel és félkörbe álltak a 
színpadon, én valami cowboy táncra számítottam az öltözékük 
miatt: kalap és színes kendõ, de még csak hasonló sem volt.

Elõször Varga Bálint tanár úr mondott egy szép verset, 
majd Bárány Árpád "tanító bácsi" tolmácsolta Dr. Hegedûs 
István jegyzõ szavait, aki sajnos nem tudott jelen lenni. 
Kovács Norbert tanár úr gitározott, ezután jött az igazi 
meglepetés, amit Beszkid János vezetett elõ, dalra fakadtak 
mindannyian és viccesen megénekelték az élet komoly dolgait 
nõ és férfi között. "Profi" módon adták elõ, ahogy Jani mondta, 
sokat nevettünk, nagyon jó volt az elõadás, szerintem 
folytatniuk kellene, mert tényleg profi módon szólt a kórus. A 
mûsor végén következett a szép virágok átadása, ezután mi is 
kedveskedtünk egy kis ajándékkal, majd nekiláttunk a finom 
vacsorának. Aki bírta szusszal az a végén még a ráadást is 
meghallgathatta.

Életem legjobb nõnapi ünnepsége volt, örülök, hogy a 
részese lehettem, köszönöm a meghívást.

Köszönettel: Szoldaticsné Tállai Tímea

Március 8. Nemzetközi nõnap

Szóvá teszem…
Az elmúlt évek során többször írtam néhány mondatot a fenti címmel  

a Rimóci Újság hasábjain.
Most ismét szóvá kell tennem bizonyos dolgokat, amelyek mellett 

véleményem szerint nem lehet elmenni szó nélkül.
Az egyik vasárnap reggelre az István király út végén lévõ 

buszmegállónál a szemetest felborították, a Magashegyi útnál lévõ 
közlekedési táblát kidöntötték a helyérõl, a Kõkeresztnél lévõ 
szeméttárolót a tartójáról levéve a növények közé dobták.

A kérdés már többször elhangzott: kinek álltak az útjában a felsorolt 
dolgok? Nem kell-e vigyázni a köztulajdonra? Tönkre lehet-e tenni azokat 
következmények nélkül? Ezt ugye nem lehet szó nélkül hagyni.

A kerékpárút mellé - nyilván rimóci ember vagy emberek által - lerakott 
szemét, építési törmelék mellett sem lehet elmenni szó nélkül. Hogy 
miért azt a kulturált embereknek nem kell magyarázni.

Mint, ahogy azt sem lehet szó nélkül hagyni, ahogy egyes 
középiskolás fiatalok a buszon utazva egymással beszélnek. Nem a 
keresztnevükön szólítják egymást, hanem a ,,másság” különféle 
kifejezéseit használják és a mondatokat sûrûn tarkítják a ,,szebbnél-
szebb” kötõszavakkal. Mindezeket jó hangosan, hogy mindenki hallja 
és természetesen a végállomásig.

A már amúgy is rossz állapotban lévõ külsõ buszmegálló oldalát 
valószinûleg ,,erõs emberek'' rugdalták szét. A szemetest 
szórakozásból, unalomból felgyújtották, mert jó hecc lehetett.

Vagy más esetben szintén a buszon a mobil telefon teljes hangerõvel 
nyomja a zenét, pedig Szécsénybõl Rimócra mindössze tiz-tizenkét 
perc az út. De az illetõk addig már nem bírják ki. Az nem baj, ha valaki 
zenét hallgat, sõt jó dolog, de tegye kulturáltan másokat nem zavarva.

Mindezeket nem azért írom le, mert nincs jobb elfoglaltságom, hanem 
azért, mert az említett esetek nálunk Rimócon, velünk rimóciakkal történtek 
és a mi értékeinket rongálták meg, tették tönkre, valószínüleg rimóciak.

Ilyenkor húsvét táján figyeljünk kicsit jobban önmagunkra és 
egymásra is. Ne feledjük, nekünk itt kell élnünk egymással, békében és 
szeretetben. Mert másképp nem lehet. 

                                                    Beszkid János

Kérem, hogy jobban figyeljünk 
egymásra és környezetünkre!

Szemét-ügy

Községünk önkormányzata még mindig térítésmentesen elszállította 
azoktól a lakosoktól az építési törmeléket, akik ezt kérték. Ennek 
oka, hogy ne fogadjon a határban senkit a képen látható 
„szeméthegy”.
Községünkben sajnos mégis van, aki nem sajnált pénzt, idõt, autót, 
fáradtságot, hogy szemetet rakjon le falunk egyik legforgalmasabb 
részére, a kerékpárút mellé.

Ön szerint miért??
Válaszát várjuk a rimociujsag@gmail.com e-mail címre!

  5. Cserélje el vagy addja tovább!Tíz dolog, amivel 
  6. Vásároljon piacon és támogassa csökkentheti a hulladékát:

a helyi kereskedelmet!
1. Vigyen magával bevásárlólistát,   7. Keresse az újrahasznosított 

vászontáskát, kosarat! termékeket!
2. Tapossa laposra és gyûjtse   8. Válassza a visszaválthatót!

szelektíven!   9. Járjon könyvtárba, kölcsönzõbe!
3. Komposztáljon! 10. Csökkentse a postai 
4. Javíttassa meg! Használja újra! levélszemetet!

Hölgyek a mûsorra várva

Varga Bálint tanár úr verssel köszöntötte a nõket
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Magyarország az én hazám, Budapest a fõvároskám,
csak ott érzem jól magam, ahol játszhatok boldogan.

A nemzethez fûzõdõ pozitív érzelmeket az óvodai ünnepekkel, 

hagyományokkal is igyekszünk megalapozni. Ilyen ünnepünk a Március 

15-ei megemlékezés a Petõfi szobornál. 

A családokban a gyermekek közvetlen környezetében nem hangzik 

el elégszer, hogy „mi magyarok vagyunk”, Magyarországon élünk, ez a 

mi hazánk. Így a gyermekekben ez nem is tudatosodik. Izgalmas és 

felelõsségteljes feladatot jelent az óvodapedagógusnak megtalálni 

azokat a formákat, amelyekkel átélhetõvé, megfoghatóvá tehetõ a 

gyermekek számára is a nemzethez való tartozás, a magyarságtudat.

Óvodáskorú gyermekekrõl lévén szó elsõsorban a játék, a mondóka, 

a mese, a vers az az eszköz, amely segítségünkre lehet. Erre a napra 

korukhoz illõ versekkel, dalokkal készültünk és így fogalmaztuk meg 

gyermeknyelven a Szabadságharc történetét:

Nagyon régen, amikor még az emberek lovon, lovas kocsin vagy 

gyalog közlekedtek, a kisasszonyok, asszonyok szép ruhákba, nagy 

szoknyákban jártak Magyarország nem volt szabad. Nem voltak rabok 

a magyarok, nem viseltek láncokat, de más ország császára mondta 

meg a magyaroknak, hogy milyen nyelven beszéljenek, mit írhatnak 

meg az újságban.

Ebben az idõben a bátor, szabad életre vágyó magyarok 

fellázadtak ez ellen a hatalmaskodó császár ellen. Lovas és gyalogos 

huszárok, egyszerû emberek kardot fogtak és elkezdõdött a 

szabadságharc.

Petõfi Sándor, akinek a versét tanultuk, vékony testalkatú 

fiatalember volt. Verseket írt, így buzdította a huszárokat, és végül õ 

is beállt harcolni a szabadságért.

Egy éven át harcoltak a rossz emberekkel szemben, de sajnos 

vesztettek. Petõfi Sándor is ott halt meg a csatamezõn, egyikeként a 

sok-sok bátor embernek, katonának, akik a hazájukért éltek és haltak.

Ezért mi ma arra emlékezünk, hogy régen ezek az emberek sokat 

tettek azért, hogy nekünk ma jobb legyen.

Tavaszi programajánló

Március 12. Az 1848-49-es szabadságharc ünneplése a Petõfi szobornál.

Március 19. A Cigányság világnapja multikulturális hagyományápolás a CKÖ elnökének - Csemer Károlynak  közremûködésével.

Március 26. „Tavaszi zsongás” Közvetlen környezetünk tavaszi frissítése a KOBAK civil szervezettel együttmûködve.

Március 31. „Nyuszi-muszi” nap - Húsvéti népszokások felelevenítése.

További programjaink:

Április 13. Palóc játszó Percze Piroska és Paluch Norbert vezetésével.

„Patak-party” - piknik a szülõkkel.

Május Kirándulás Hollókõbe.

„Óvodába csalogató” nap,  játék az óvoda udvarán a leendõ óvodásokkal és szüleikkel.

„GYEREKHÉT”
- lovaskocsikázás
- állatsimogatás
- „ugri-bugri” nap
- búcsú az óvodától                                                                                                                                            Óvónõk

Április 21. Kirándulás: Salgótarján - Somoskõújfalu - Dolinka.

Ünnepi elõkészület a csoportban

Úton a Petõfi szobor felé

Hóban ünnepeltünk

HELYI FIATALJAINK - II. rész

A Rimóci Újság 2009. decemberi számában indult útjára az a cikk-sorozat, amely a felsõoktatásban tanuló rimóci fiatokról szól. Õk 
általában kevés idõt töltenek itthon, ritkán lehet találkozni velük, így nem nagyon tudjuk, hogy ki hol és mit tanul, miért pont azt, 
milyen tervei vannak. Az interjúk célja az, hogy bemutassa ezeket a fiatokat és tanulmányaikat, hiszen könnyen lehet, hogy a rimóci 
fiatalok kezében Rimóc jövõjének alapjai nyugszanak. Más részrõl pedig, a középiskolás korú diákoknak is hasznára válik, ha 
megismerkednek a fõiskolai, egyetemi élettel, tanulmányokkal. A felsõfokú tanulmányaikat végzõ helyi fiataljaink közül most 
Virág Attilát és tanulmányait mutatjuk be.

PhD-s is. Összességében jó lakóközösséget Melyik felsõoktatási intézménybe jársz, 
alkotunk.milyen karra, milyen szakra? 

- A Szegedi Tudományegyetem Természet- Milyen a diákélet? Mik a jellegzetes 
tudományi és Informatikai Karán tanulok, események, programok?

- Szeged egyetemváros, a nap 24 órájában I. évfolyamos geográfus MSc szakon. 
rengeteg fiatal lepi el a várost, emiatt Tanulmányaim a bolognai rendszerbe 
nagyon kellemes és vidám hangulatú a estek, így már rendelkezek egy fõiskolai 
diákélet. Érdemes megemlíteni például a diplomával, okleveles geográfus vagyok.
hetente megrendezésre kerülõ TTIK-s estet, Tehát már túl vagy a BSc három évén.
vagy kéthavonta sorra kerülõ Kisföcis bulit, Nehéz volt az elsõ év? 
és a Nagyföcis bulit. Ezek nem pusztán - Rengeteg impulzus éri elsõs egyetemista-
szórakozásra nyújtanak lehetõséget, hanem ként az embert. Egy teljesen új rendszert 
a kapcsolatépítés színterei is. De a kell rövid idõ alatt megszoknia, rövid idõ 
rendezvények közül a kari sportnap, a karok alatt kell nagy tananyagmennyiséget 
közötti vetélkedõk is fontosak.elsajátítani. Emiatt nehéznek éreztem az 

elsõ évet, de a tanulás megszokása utána Elméletre vagy gyakorlatra épít inkább a 
könnyen ment. szak oktatása?

- Az alapképzésre (Bsc) inkább az Miért éppen oda jelentkeztél?Milyen 
alapkövek lerakása volt a jellemzõ, ezzel a terveid voltak még ezen a szakon kívül?
végzettséggel „feladatmegoldó” képesség-- Tájékozódtam az egyetemek színvona-

gel rendelkezünk, a jelenlegi munkaerõpiacon az érettségivel és láról, és a Szegedi Tudományegyetem bizonyult a legjobbnak. 
az OKJ-s végzettséggel rendelkezõket tudjuk felváltani. A nagy Több egyetemet is megjelöltem, mindegyik jelentkezésemen a 
elméleti hátterek az alapképzésben kimaradtak, ma azonban földrajz szakot választottam. Gimnáziumban érdeklõdtem a 
mesterszakon találkozok velük, de mindemellett gyakorlatias történelem iránt is, de mivel tanár nem igazán szerettem volna 
óráim is vannak.lenni, inkább erre a szakra esett a választásom. 
Kellett gyakorlatra mennetek? Te hol voltál, és mit Kellett szakirányt választanotok? Te mit választottál és 
csináltál?miért éppen azt?
- A Bsc szakon is kellett teljesíteni szakmai gyakorlatot, amit a - Még elsõ év végén szakosodni kellett, választásom a terület- és 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, a településfejlesztésre esett, már a felvételit is e miatt a szakirány 
Fejlesztési Iroda, Városfejlesztési Osztályánál végeztem el és a miatt adtam be. A modern geográfia a hagyományos földrajztól 
kötelezõ 20 munkanapon túl közel fél évig jártam be. Azt eltérõen fontosabb térbeli konfliktusokkal foglalkozik. Hagy 
gondolom jó kapcsolatokat építettem ki, sok mindenbe bele mondjak egy példát! Egy adott városrész komplex 
láttam, fõként a pályázatírás és a projektek mûszaki kivitelezése problémákkal küzd, gazdasági, társadalmi, épületállományi 
terén, és kitûnõ ugródeszkának bizonyult jelenlegi esetleg természeti értelemben is. Az építész megfelelõen 
munkahelyemhez.kezelheti az épített környezet problémáját, a közgazdász a 

gazdasági folyamatokét, a geológus a talajtani problémákat, a Jelenleg hol dolgozol? Mit kell ott csinálnod?
- Jelenleg az Innoratio Kutatóintézet ösztöndíjasa vagyok, ahol szociológus a társadalmi konfliktusokat, de kompletten 
szociológusokkal dolgozunk ki és viszünk véghez kérdõíves értelmezni csak egy geográfus képes. Melyek a problémás 
kutatásokat a civil társadalom felmérése érdekében, fõként az területek, és hogyan lehet ezeket kezelni? Ez az egyik fõ célja 
õket támogató pályázatok lehívásához. Emellett az Ex-Ante lehetne a szakmámnak.
2002. Kft.-nél dolgozom megbízási szerzõdéssel, a már Melyek voltak a leghasznosabb és a legnehezebb tárgyaid? 
meglévõ fõiskolai diplomámmal. Itt fõként három Melyik volt a kedvenced?
önkormányzatnak (Szeged, Makó és Mórahalom) nyújtunk - Elég sok tárgyam volt. Ha választanom kellene, hogy melyik volt 
szakmai tanácsadást EU-s és hazai források lehívásához, a legnehezebb, a térképészetet mondanám, a sok vetületi rendszer 
pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmányok írása és megtanulása miatt. A kedvencekbõl és a hasznosakból sok van, az 
projektmenedzsment területen.összes szakirányomhoz kapcsolódó tárgyam annak mondható, 

mint például az urbanizáció, regionális gazdaságfejlesztés, Tanulmányutakról tudsz valamit mondani?
- A terepgyakorlatok költségesek, így évente csak 2-3 kerül szociálgeográfia, városföldrajz városfejlesztés.
kivitelezésre, holott a geográfiában sok kutatásra és gyakorlati Kollégium vagy albérlet? Hogy érzed ott magad?
ismeretszerzésre lenne szükség. Két éve voltam Budapesten és - Az elsõ 3 egyetemista évemet az ország egyik legnagyobb 
agglomerációjában egy városfejlesztési, urbanizációs kollégiumában, a Károlyi Mihály Kollégiumban töltöttem, 
terepgyakorlaton, amit a jelenlegi magyar geográfia amely közel 1000 embernek ad otthont. Ha valaki meg akarja 
legkiválóbb mûvelõi tartottak. Még ebben a félévben tervben ismerni, milyen az egyetemisták élete akkor javaslom, hogy 
van Tolna megye déli részén található 6, 500 fõ alatti település költözzön be pár napra… Viccet félre téve ez idõ alatt sok 
kérdõíves felmérése, amit szaktársaimmal a szociálgeográfia barátot szereztem, akikkel az óta is tartom a kapcsolatot, de 
kurzus keretei között végzünk. Illetve szintén ebben a félévben inkább örülök, hogy ma már nem kell ott laknom. Jelenleg 
lesz egy 6 napos Nyugat-magyarországi terepgyakorlat, ami a albérletben lakok, lakótársaim között van egy biológus, két 
határ menti területek mindkét oldalát érinti majd.jogász (akik közül az egyik a barátnõm) és egy környezettanos 
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ISKOLAI HÍREK
én jelent meg az elsõ „keresztrejtvény” a Ma Este címû Rejtvényfejtõ verseny
hetilapban, Kristóf Károlytól.

A Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 2010. Hogy mennyire lett népszerû, azt nem kell bizonyítani, 
február 27-én rendezte meg elsõ rejtvényfejtõ versenyét. hiszen a rengeteg féle rejtvény önmagáért beszél. Értelmes, 

Az intézmény vezetõjeként több cél is vezérelt a tervezés- unalomûzõ szórakoztatás mellett rengeteget tanulhatunk 
szervezés fázisában: lehetõség a 30 éven felülieknek ki- belõle.
kapcsolódó programra, játékos, tanulás nélküli  ismeretszerzés Visszatérve a mi kezdeményezésünkhöz, nagy örömmel 
lehetõsége, közös és izgalmas szórakozás és megmérettetés; nem vettem a szülõk nyitottságát, hiszen az egyik SZMK 
utolsósorban a rejtvények fejlesztik a gondolkodást, bõvítik a megbeszélésen azonnal 2 csapat alakult, és jelentkezett a 
szókincsünket és nagyon fontos, hogy frissen tartják az elmét. versenyre. Köszönöm a Hivatal és a Polgárõrség csapatának és 

Honnan is eredeztetik a rejtvényfejtést? Mint nagyon sok természetesen az iskola csapatában versenyzõknek is a 
minden, a rejtvények is az ókori görögöktõl erednek - bár a hozzáállást, a részvételt, illetve a zsûriben segédkezõ Bakos 
fejtörõk és rébuszok csaknem egyidõsek az emberiséggel -, õk tanár úrnak is az aktivitását.
vetették papírra elõször a szájhagyományban élõ rejtvényeket. 

A csapatok:
A maiak õse a bûvös négyzet egy 6000 éves kínai emlékben 

Polgárõrség: Laczkó Tamásné Ágika, Péterné Zsuzsika,
maradt fenn: kis fekete és fehér körökbõl állt, melyek számokat - 

Déska Szabolcs
párost, páratlant  -  jelöltek. 

Hivatal: Jusztinné Hédike, Jusztinné Katika, Kissné Erzsike
Ezt vették át az egyiptomiak, akik szerint a bûvös négyzetek 

SZMK I: Jusztinné Erzsike, Vanyáné Mártika,
védték õket a rontás és betegség ellen, ezért nyakukban 

Vágvölgyiné Marika
talizmánként viselték. Európába görög közvetítéssel jutott el. 

SZMK II: Laczkóné Balázs Erika,
Az ókori Pompei romjai alól bûvös betûnégyzet került elõ, 

Perczéné Mócsány Gyöngyike, Virágné Olgi
úgynevezett palindrom (oda és visszafelé olvasva ugyanaz) 

Iskola: Kissné Dudok Gabriella, Vinczéné Percze Gizella, 
rejtvény: a Miatyánk (Pater Noster) betûibõl állították össze. 

Bárány Árpád
Az elsõ keresztrejtvény megalkotóját nem ismerjük, de egy 

A nyertesek díja helyezéstõl függõen éves, féléves és 
legenda fûzõdik keletkezéséhez: egy angol földbirtokos 

negyedéves rejtvényújság elõfizetés.
börtönbe kerülve a rácson beszûrõdõ fény által kirajzolt ábrát 
töltötte ki saját szórakoztatására. A börtönorvos tanácsára Eredmények:
küldte el egy lap szerkesztõjének, aki közzé tette, és óriási sikere 1. helyezett: Hivatal csapata
lett. Mire Orville kiszabadult, hatalmas vagyonra tett szert. Ez a 2. helyezett: Iskola csapata
legenda, a valóság azonban ennél szürkébb: hivatalos források 3. helyezett: SZMK II. Csapata
szerint 1913. december 21-én jelent meg a ma ismert Úgy gondolom - már a verseny utáni pillanatokban is 
keresztrejtvény õsének tartott fejtörõ Amerikában, és készítõje érzõdött -, hogy a másfél órának mindannyian nyertesei lettünk. 
egy újságíró, Arthur Wyne. Olyan ábrát szerkesztett, amelyben A jelenlévõk érdeklõdését leginkább a Sudoku nyerte el. 
vízszintesen és függõlegesen is más-más szót lehetett beírni, (A megmaradtakat elkérték és hazavitték a versenyzõk.)
számmal jelölve a meghatározást. Európában elõször Gratulálok minden versenyzõnek annak reményében, hogy 
Angliában látott napvilágot az amerikainál már sokkal hagyományt teremtettünk, és egy év múlva újra együtt 
nehezebb rejtvény 1924-ben. Magyarországon 1925. január 22- dolgoztathatjuk az elménket!            Kiss Józsefné intézményvezetõ

Kaláka

Márciusban lehetõségünk volt az alsó tagozatosokkal megtekinteni Szécsényben a Kaláka együttes elõadását. 

A gyerekek már hetekkel elõtte készültek rá, beszélgettek róla. Különösen azért voltak nagy várakozással és izgalommal, mert 

sokan még nem hallották élõben a Kaláka együttest. A gyerekek nagyon élvezték, tapsoltak az elõadás közben, sõt a mûsor elsõ 

felében rájuk is szóltak, hogy ne tapsoljanak annyira, mert esetleg nem érteni, amit énekelnek. Nagy érdeklõdéssel kísérték a 

versek megzenésített elõadását, a különbözõ hangszerek megszólaltatása igen lekötötte figyelmüket.

A mûsor után sok élménnyel tértünk vissza az iskolába.                                                                                            Palánki Boglárka

1 % Pályázat - NCA Együttmûködés a Cserfa Egyesülettel
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is Együttmûködési megállapodást írtunk A Rimóci Kobak Egyesület ezúton is 
pályázatot nyújtottunk be mûködési alá a több települést felölelõ Cserfa szeretné megköszönni mindenkinek, aki 
kiadásainak támogatására a Nemzeti Civil Egyesülettel, amelyben vállaltuk, hogy a a tavalyi évben szervezetünk számára 
Alaphoz. A pályázatban az egyesület Cserfa Egyesület által benyújtott ajánlotta fel adója 1 %-át. Kérjük, tegyék 
490.000 Ft támogatást igényelt mûködési LEADER pályázat megvalósítását ezt az idén is!
költségeire (posta-, és telefonköltség, segítjük. A pályázat eredménye szintén a Adószámunk: 18642139-1-12.
irodaszer, tisztítószer, könyvelõi díj, napokban várható. A támogatásból egy Rendelkezõ nyilatkozatot kérhet az 
bankszámla-vezetési díj), továbbá Cserhát turista- és szabadidõ térképet egyesület tagjaitól is.
beszerzésre kerülhet 50 db egyesületi készül kiadni a Cserfa Egyesület.Kobak ülésen vett részt az új jegyzõ
logóval ellátott láthatósági mellény, az Január 13-án - a polgármester úr 

Nõnapegyesület  által  használatba vett  meghívására  Egyesületünk vendége volt 
Március 6-án az Egyesület férfi tagjai irodahelyiségbe 20 db szék, elkészülhet dr. Hegedûs István, községünk új jegyzõje, 
gyönyörû virágokkal és finomságokkal egy arculati tábla az épületre és aki bemutatkozott szervezetünknek, 
köszöntöttek minket nõnap alkalmából! felszerelhetjük a konyhánkat az alapvetõ megismerkedett a tagokkal, majd 
Figyelmességüket ezúton is köszönjük.felszerelésekkel. A pályázatot hiánypótlás „ízelítõt” kaphatott, hogyan is zajlik egy 

nélkül befogadták, reméljük a kért Kobak ülés.
1848-as megemlékezésösszegbõl minél többet sikerül el-Flakonjárat
Március 15-én a Kobak Egyesület nyernünk, hogy a fenti céljainkat 

Január 29-én a „flakonjárat” ismét nevében Vanyáné Erdélyi Márta, Beszkid megvalósítva tovább tevékenyked-
összeszedte településünkön a lakosság Jánosné és Vincze Barna helyezte hessünk!
által gyûjtött Pet-flakont, alumínium- szervezetünk koszorúját a Petõfi-Pályázat  Leader
italdobozt és elektromos hulladékot. A szoborhoz.Befogadták Egyesületünk LEADER 
március 26-ra tervezett újabb gyûjtés 

pályázatát is. Pozitív elbírálás esetén 
elmaradt, de hamarosan pótoljuk! Az Irodafelújításkiadhatjuk az elmúlt 30 év szüreti 
újabb idõpontot a Rimóci Tv-ben közzé Az önkormányzattól használatba vett szövegeit képekkel illusztrálva egy 
tesszük majd, kérjük, figyeljék! irodahelyiségek felújítása, berendezése kemény fedeles kiadvány formájában. (A 
Óvodai támogatás befejezõdött, reméljük a pályázatnak szüretis képeket tehát továbbra is várjuk.)
Egyesületünk 5.000 Ft-os vásárlással köszönhetõen a  még szükséges  Pályázat  IKSZT
támogatta az idei óvodai jótékonysági eszközöket is sikerül majd beszereznünk A Közösségi Ház felújítására, bõvítésére 
bált. és hamarosan ünnepélyes keretek között benyújtott pályázatunkat az elõzetes 
Civil jótékonysági bál is sor kerülhet a „Kobak-iroda” átadásra.helyszíni ellenõrzést követõen be-

Óvjuk továbbra is környezetünket!A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes által fogadták, amely szintén azt jelenti, hogy 
szervezet bált 5.000 Ft értékû tombola- már csak a döntés van hátra, amelyet a 

Vincze Nikolettfelajánlással támogattuk. napokban várunk.

                                                      Kobak hírek

A Rimóci Újságban utoljára ez év januárjában számoltunk be a Kobak Egyesület munkájáról. Most az, azóta eltelt 
történéseket szedtük össze egy csokorba röviden.

A 2010. évben Rimóc községben az ebek veszettség elleni oltási Veszettség elleni védekezés
idõpontja :

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 2010. április 13. 7 órától 11 óráig.
164/2008. (XII.20) FVM rendelet 4.§.(1) bekezdése alapján 

Az oltás helye: Rimóc, István király út 15.Az állattartó köteles:
(a régi Polgármesteri Hivatal udvara)a) minden három hónaposnál idõsebb ebet - a tudományos-

kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott 
Pótoltás 2010. április 16. 14 órától 17 óráig.állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat 

állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal Az oltás díja 3.500.-ft/eb, mely díj a következõ költségekbõl 
beoltatni az alábbiak szerint: adódik össze :

aa)a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
- az ebek oltási díja    : 2.800 Ftab)az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül, 

ac)ezt követõen évenként; - a féregtelenítés díja :     200 Ft
b) az oltási könyvet megõrizni, azt az immunizálás 

- az oltási könyv ára :    500 Ftmegtörténtét ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság 
             felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az 

Összesen: 3.500 Ftúj tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási 
könyvet a közterületen az ebre felügyelõ személy magánál 

Háznál történõ oltás esetén a kiszállás díja 500 Ft!
tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából; 
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást 
végzõ állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását 
kérni; 
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) 
pontjában leírtak szerint az oltás során közremûködni.
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A beszámoló végén a tagság egyhangú igennel Közgyûlés
elfogadta az elnök úr beszámolóját.2010. március 13-án megtartotta éves értékelõ 
Ezután a hozzászólások következtek.közgyûlését településünk Polgárõr Egyesülete. Az egyesület 

Elsõként Sárközi Tamás gratulált az ,,Év Polgárõr Egyesülete’’ vezetõje, Péter Zsolt 14 órakor nyitotta meg a közgyûlést, és 
címhez, majd elmondta, hogy a lakosság biztonságérzetének megállapította, hogy 37 fõvel határozatképes.
fenntartása a legfontosabb feladat. Hozzátette, hogy az Több vendéget is köszönthettünk. Meghívásunkat elfogadta dr. 
egyesületünk mûködésével kapcsolatban a lakosság részérõl Hegedûs István Rimóc község jegyzõje; Kiss János mentõs, 
pozitív visszajelzést kaptak.képviselõtestületi tag; Sárközi Tamás a szécsényi Rendõr-
Mivel az egyesület jól mûködik, így a rendõrök csak ritkábban kapitányság közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és 

határrendészeti osztályvezetõje; Vágvölgyi Géza százados, a járnak községünkben, mert õket a veszélyeztetettebb területre 

kell sûrûbben kiküldeni. Köszönetet mondott a nagylétszámú polgárõrség és a rendõrség összekötõtisztje; Kovács Béla, Rimóc 
község körzeti megbízottja, Szõke Tibor, Kuris Zoltán szolgálatellátásért, ami nagy segítség a rendõröknek.
fõtörzsõrmesterek, Lázár István a Nógrád Megyei Polgárõr Lázár István utólag is köszöntötte a nõket. Majd kiemelte azt is, 
Szövetség elnökhelyettese; Szabó Endre a Polgárõrség hogy a férjek támogatásában is milyen nagy szerepet töltenek 
kistérségi elnöke valamint Jusztin Bertalan, a Rimóc Polgárõr be. Az õ hozzászólásából sem hiányozhatott a gratuláció az ,,Év 
Egyesület pártoló tagja. Polgárõr Egyesülete’’ címhez.
A jegyzõkönyvet Szoldaticsné Tállai Tímea, egyesületünk Szabó Endre elmondta, hogy az Országos Polgárõr Szövetség 
könyvelõje készítette. célul tûzte ki, hogy minõségi változást szeretnének bevezetni. 
A hivatalos bemutatkozások és szavazások után az elnök úr Ennek keretében minden polgárõrnek alapképzésen kell 
elkezdte a 2009-es év értékelését. résztvennie, melyet vizsgával kell zárni. Ezután felhívta a 
Nagy megelégedettséggel közölte, hogy sikeres évet zártunk, figyelmet arra, hogy az országgyûlési választásokon szolgálat 
amit mi sem bizonyít jobban, hogy a leadott szolgálati órák teljesítésével segítsük a rendõrség munkáját.
számát tekintve, elnyertük az Év Polgárõr Egyesülete címet az A hozzászólások után a beadott pályázatokról hallottunk 
Országos Polgárõr Szövetségtõl. Ezután részletes pénzügyi 

tájékoztatást. Így tudtuk meg, hogy adóvevõre, üzemanyagra, 
beszámolót hallottunk arról, hogy az év folyamán milyen 

irodaszerekre, formaruhára, látcsõre, rendszámazonosítóra, 
bevételek és kiadások történtek az egyesület költségvetésében.

kamerára és az iroda bõvítésére  is pályázatunk.
Szervezetünk mûködését nagyban meghatározta az a tény, 

A tagság igazolványcseréje folyamatban van. Egy fegyelmi eset 
hogy a ,,Közös erõvel a kistelepülések biztonságáért!’’ akció 

volt az év folyamán. Pogány Károly esetében olyan döntés 
tartalmával azonosulni tudtunk. Így állt össze az a 2586 óra, amit 

született, hogy tovább folytathatja a munkát.
a 2009-es évben teljesítettünk. Ebbõl a rendõrséggel 19 

Az Ellenõrzõ Bizottság megállapította, hogy az éves mûködés 
alkalommal 78 óra közös szolgálat volt. Az év folyamán 34 

jogszabályszerû volt. A tagság egyhangú igennel elfogadta a alkalommal történt rendezvénybiztosítás. Polgárõreink részt 
beszámolót.vettek a labdarúgó mérkõzések rendjének megõrzésében is. 
A tagok közül Jusztin István szólt hozzá a KRESZ tábla ügyéhez. Felkérésre két alkalommal figyelõszolgálatot láttunk el 
Majd Beszkid János elmondta, hogy az önkormányzat Szécsényben is. A Rimóci Kobak Egyesülettel is több közös 
támogatásáról még nincs döntés. Valamint felvetette azt, hogy rendezvényünk volt, mikor a polgárõrök is részt vettek a 
akik nem járnak szolgálatba azokkal szemben milyen szankciót faluban és a falun kívül is a szemétgyûjtésben.
lehessen alkalmazni.Az iskolával való együttmûködés jegyében KRESZ-vetélkedõt 
Az elnök úr válaszában elmondta, hogy olyan tagja nincs az rendeztünk a rendõrség közremûködésével. Mobil KRESZ-
egyesületnek, aki egyszer sem volt szolgálatban. Olyan van csak parkot állítottunk fel az iskola udvarán, ahol a gyerekek 
aki egy pár alkalommal volt. Itt tudtuk meg, hogy tagságunknak gyakorlati ismereteiket mutatták meg. Ebben a rendezvény-
két olyan tagja van, akik hivatásos rendõrök: Szép Dávid, sorozatban az óvoda és az iskola tanulói egyaránt részt vettek. A 
Jusztin Attila. A vezetõség döntése szerint, nekik nem kell felsõ tagozatos diákoknak bûnmegelõzési fórumot és 

drogprevenciós elõadást szerveztünk a rendõrség tagdíjat fizetni. Tiszteletbeli tag Vass Miklós a megyei Polgárõr 

közremûködésével. Szövettség elnöke. Egy új belépõ volt, Kiss Attila. Valamint 
Az Év Polgárõr Egyesülete címmel nyert 100.000.-Ft-ból az Szabó Mónika jelezte felénk, hogy szeretne polgárõr lenni.
iskolai tanulól közül 41 gyermeket vittünk kirándulni A taggyûlés végén a 2009-ben legtöbb szolgálatot teljesítõ 
Budapestre. A fõvárosban a diákok megtekintették a Bûnügyi polgárõrök jutalmazása történt.
Múzeumot és a Planetáriumot. A jutalmazott polgárõrök névsora a következõ:
Felvilágosítást kaptunk arról, hogy az egyesület tagjaira - Vaspál Tibor a legtöbb szolgálatot látta el
biztosítás kötöttek. Ez úgy néz ki, hogy a mindenkori - Péterné Kiss Zsuzsanna - Bada Barna
szolgálatban lévõ 3 fõ be van biztosítva törés, kórházi ápolás, - Golyán József István - Kiss Barna
rokkantság és baleseti halál esetére. - Vágvölgyiné Kiss Mária - Percze Attila
A nyáron elkezdõdött a ,,Polgárõrség által ellenõrzött épület’’ - Kissné Dudok Gabriella - Beszkid Erzsébet Júlia
táblák faluban történõ kihelyezése. Ezt a táblát az idõs, - Vincze Attila
egyedülálló emberek házára és a közintézményekre tették ki. A jutalmazott polgárõrök az oklevél mellé egy Antal Gergely 
Szóba került a Hunyadi úti ,,megállni tilos’’ tábla is, amit a falu kerámikus által készített tálat kaptak ajándékba, melyet Varga 
lakossága nem vesz elég komolyan. Bálint tervezett.
Az év folyamán a tagság részt vett egy vizsgával egybekötött Végül az egyesületünk nõi tagjai által készített töltött káposzta 
oktatáson, ahol a balesetvédelemrõl és polgárõr alap- és az óvoda dolgozóitól kapott sütemények elfogyasztása 
ismeretekrõl tettünk tanubizonyságot. Ebben Kiss János és következett. Itt szeretnénk köszönetet mondani az ételek 
Vágvölgyi Géza voltak segítségünkre. elkészítésében közremûködõ személyeknek.
A 2010-es évre vállaltuk, hogy továbbra is aktívan teljesítünk Ezután a kötetlen beszélgetésekkel, vidám hangulatban zártuk 
szolgálatot. Folyamatos az ,,Egy iskola - egy polgárõr’’ program az éves értékelõ közgyûlésünket.
is, melyben tervezve van egészségügyi elõadás, valamint A rimóci polgárõrök
tûzoltó bemutató is.

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.

Egyedül lakom, de nem egyedül élek. Népes család vesz körül. Kedves Rimóciak!
Mikor karácsonykor együtt vagyunk, 19-en ülünk az asztalnál. Ez Mielõtt írnék életem jelen-
látványnak is gyönyörû és felemelõ érzés. Mivel töltöm a napjaim? legi szakaszáról, elõbb egy kis 
Nagyokat sétálok, járok különféle rendezvényekre, hangversenyre, visszapillantás:
tagja vagyok az Egészségvédõk Egyesületének. Kézimunkázom, 1955-ben saját kérésemre 19 
rejtvényt fejtek, tévézem, internetezem. Hétvégén a családommal, az éves tanítónõként érkeztem 
unokáimmal vagyok. Sokszor találkozom ismerõsökkel, s értesülök a Kiskunfélegyházáról Nógrád 
faluban történt eseményekrõl. Minden érdekel. Na, és olykor-olykor megyébe. Ekkor lettem Nógrád 
olvasom a Rimóci Újságot is. Hogyan? Hát, Kobela Erika interneten megyei lakos. Több helyen 
küldi nekem Ausztráliából. Ha-ha-ha!tanítottam, míg végül 1965-

Ugye milyen kicsi a világ? Hová el nem jut ez az újság?!ben családommal Rimócra 
Ha volt tanítványaim sikerérõl hallok, örülök, hiszen a sikernek én is jöttünk. Akkor még csak egy 

részese vagyok, tanítottam.katonadalból ismertem Rimó-
Szeretek itt élni. Úgy érzem, cot, ami így kezdõdik:

felnõttek, gyerekek egyaránt „Kedves édesanyám, ha fel akarsz keresni,
tisztelnek. A lépcsõházban úgy   a rimóci temetõbe gyere ki...”
élünk, mint egy nagy család. A Minden új, ismeretlen volt. Idegen a tantestület, a gyerekek, a falu, az 
társalgóban összejöveteleket emberek. Iparkodtunk az itt lakókat megismerni, részt venni a falu 
tartunk, ilyenkor az én történe-életében. A gyerekek révén hamarosan sok barátunk lett. Úgy éreztük 
teim a faluban eltöltött évekrõl, befogadott a falu. Köszönöm.
a rimóci emberekrõl szólnak.Mi döntöttünk. Itt építünk családi házat.

Rimócon én gyarapodtam: Mikor beköltöztünk éreztem, most már rimóci vagyok. Gyermekeim 
emberségben, lelkiekben, tu-ebben a faluban voltak kisiskolások, itt váltak felnõtté. Azt gondoltam, 
dásban. Megtanultam tisztelni, itt fogom leélni az életem, de közbeszólt a nagy ÉLET.
becsülni a dolgos embereket.1996-ban Balassagyarmatra költöztem. Újra az ismeretlenségbe. 

Szerettem, szeretem a rimóci Mikor elsõ este kinéztem az ablakon a szomszéd épületben sorra 
embereket.gyúltak ki a fények. Éreztem, itt idegen vagyok, de a fények láttán 

egyre nagyobb nyugalmat, biztonságot éreztem. Az élet megfosztott a 
Balassagyarmat,falutól, a kedves szomszédoktól, ismerõsöktõl, barátoktól, de egy pici 

2010.  február 27.morzsát azért meghagyott nekem. Szerencsémre, ebben a 
                                                   lépcsõházban lakott Beszkid Józsi is. Rögtön volt ismerõsöm, s ezután 

                                                     Pócsik Sándorné Klári néni
már hamar lettek jó szomszédok, barátok is.

Március 15.

Nem esõvel ugyan, de nagyon hideg, csípõs széllel köszöntött ránk a 
forradalom 162. évfordulójának napja. A rossz idõ ellenére mégis nagyszámú 
ünneplõ közönséget köszönthettünk.

A Himnusz hangjai után Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra címû 
versét hallgathattuk meg Kaluzsa Mónika elõadásában.

Ezután Vágvölgyi Réka mûsorközlõ felkérte Beszkid Andor polgármester 
urat ünnepi megemlékezésének megtartására. A polgármester úr beszédében 
kiemelte a 48-as hõsök és események jelentõségét. Ezt követõen az alsó 
tagozatos kisiskolások mûsora következett. Sajnos voltak olyan tanulók, akik 
cserbenhagyták társaikat és nevelõiket, és nem jöttek el az ünnepségre. 
Sajnáljuk, hogy ezek a tanulók ismét azt bizonyítják nekünk: nem lehet 
számolni velük.

Az ünnepi mûsor után Petõfi Sándor szobrának megkoszorúzására került 
sor. Örömmel tölt el bennünket, hogy évrõl évre több intézmény és egyesület 
helyezi el a megemlékezés virágait.

Ez alkalommal hat koszorú került a szobor talapzatára.
Elhelyezte koszorúját:

-       Rimóc Község Önkormányzata
- a Szent István Általános Iskola
- a Rimóci Ifjúsági Egyesület
- a Rimóci Kobak Egyesület
- az 56-os Nógrád Megyei Nemzetõrség
- a Rimóc Polgárõr Egyesület

Az ünnepség utolsó mozzanataként közösen elénekeltük a Szózatot. 
Ezután a mûsorközlõ kellemes, szép napot kívánva elköszönt az ünneplõ 
közönségtõl.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
hozzásegítettek a megemlékezés sikeres lebonyolításához: a mûsorban 
szereplõ gyerekeknek, szüleiknek, Varga Bálint tanár bácsinak, Vincze 
Barnának a hangosításért, Vincze Zsoltnak a dekorációért, s mindenkinek, aki 
részt vett az ünnepségen.                                                             Jusztin Józsefné
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Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
11. rész - A Budapesten töltött napok

A „Gyöngyösbokréta" résztvevõi csütörtökön délután vonultak fel a Tisza 
Kálmán-térrõl a Rákóczi-úton és Károly-körúton át színpompás viseletükben 
ének- és zeneszóval a Központi Városházára. Elõl a hortobágyi és bugaci 
csikósok lovagoltak, utána csoportokban az egyes faluk „bokrétái".
A Városháza belsõ udvarán a szabadságon lévõ Sipõcz Jenõ dr. polgármester 
helyett Szendy Károly helyettes polgármesterrel élén a tanácsnoki kar és a 
fõváros fõtisztviselõi várták és fogadták a falusiak felvonulását. (Budapesti 
Hírlap, 1934. VIII. 17.)
Ez a felvonulás hatalmas látványosság volt Budapest életében. Nagyon sokan 
nézték a csoportok felvonulását. Napközben pedig sétáltak a városban, 
ismerkedtek Budapest nevezetességeivel.
„Valahol mindig húztak zenét. Voltak ott rimóci katonák is. Kiválasztották a 
katonák a tánchelyet, ott sorakoztak, hogy mire a szerepünknek vége lesz, s 
ott lesz a Gyöngyösbokréta, s azokkal lehet táncolni. No, oszt ott még mi 
zajlott! A katonák, csak  táncoltak, pláne, aki tudott is táncóni. Ilyen mulatságok 
voltak. A viselet is ki volt választva, selyemruha, selyemkendõ, gyöngy
Nem is tudom, mire voltak kíváncsiabbak… ”
„Nappal csárdákba, vitt az igazgató. Õ fizette. A csárdákba kínáltak, hozták az 
italt. Zene is jött, nem kellett érte fizetni, azt mondta, szívesen kísér minket. A 
színházba nem daloltunk.”
„A kis csárdákba, ahová elvitt a mi igazgatónk, ott daloltunk:

Budapesti kis csárdába
szól a muzsika,

Ha arra jársz kisangyalom,
majd gyere be oda.

Hát gyüttek is, sokan voltak.
Volt akkor Rimócról is katona, több, az a tényleges katonák, megtudták merre 
is vagyunk, kértek ki szabadságot, kaptak.
Itt vannak a falubeli Gyöngyösbokrétások. És eljöttek. A színházban is ott 
voltak. Jó volt, pontosan ment, hangsúlyozom.”
Azok a csoportok, amelyek pontosan augusztus 20-án léptek fel, részt vettek a 
Szent István jobbjának tiszteletére rendezett körmeneten is, valamint az esti 
tûzijátékon is. Mindenütt megcsodálták szép viseletüket, a figyelem 
középpontjában állottak.
„Mentünk le a Duna partra a tüzijátékra Szent Istvánkor. A vasalt szoknyát a 

A Gyöngyösbokréta mozgalom budapesti bemutatóit minden évben Szent 
Duna parton szétterítettük, leültünk a közepibe. Hát nem a tüzijátékot nézték, 

István ünnepének hetében tartotta. Az elõadásokat úgy osztották be, hogy két-
hanem minket, hogy hogy ültünk a Duna parton.

három napon keresztül nyolc-tíz csoport lépett fel, majd ezeket másik nyolc-tíz 
A csizmát a kezembe vittem, a lagos csizmát, abba nem lehet járkáni, de a 

követte. A fõváros fedezte az anyagi kiadásokat: az utazást, szállást, ellátást, a 
vasalt szoknya, meg a koszorú a fejembe vót.

színházbért és a közönségszervezést.
Hát végig a járdán. Kanyó Emera Árva Pistával. Azt mondta: Rozi, te tiszta 

A csoportokban fellépõ emberek nagy örömmel és lelkesedéssel készültek az 
cirkusz vagy, az egész népet idecsõdíted! Nem látod, hogy mennyien jönnek 

útra, hiszen abban az idõben zarándoklat, vagy vásár miatt hagyták el 
utánunk? Téged néznek, aszongya.”

szülõfalujukat. A katonáskodó férfiakon kívül, több napra „budapestnyi 
Mindezek az élmények a bokrétások életében meghatározó események 

távolságra” pedig egyáltalán nem jutottak.
voltak, amelyekre még hosszú évek múltán is emlékeztek. Köszönöm Rozi 

A rimóciak Szécsénybõl vonattal utaztak Budapestre. 
néninek, hogy élményeit megosztotta velem!

„Az úton már befésülködve mentünk, a vonatban a nagyféketõt nem tettem 
fel.” - mesélte Rozi néni (Kovács Bertalanné Virág Rozália, 1914.), aki 
annakidején táncolt Budapesten. Az Õ élményei alapján próbáljuk meg 
rekonstruálni az ott-történteket!
Budapestre érve már az elsõ napon próbáltak, aztán felléptek este a Városi 
Színházban. Ezt követõen aztán még másnap, esetleg harmadnap este is.
„A színház mellett volt a szálloda. Gyönyörû volt az a színház. A Városi Színház 
volt. 38 községbõl voltunk…!”
„Hajnal 3 óráig voltunk csak a színházba. Estétõl.
Mikor mi szerepeltünk, azok néztek minket, mink is ott néztük a másikokot. De 
jó volna megtanulni, meg azt is tudni!
Például a fejükön volt a literes boros üveg. Tele, oszt úgy táncoltak. Egynek se 
esett le. Itt, amit pesten csináltunk, nem is emlékszem, hogy próbáltuk volna, 
csak ott kellett egyszer végig.
Kezünket így összefogtuk e, oszt azon Virág Bözsit vezettük végig, énekelve.
Nem szûnt a taps, vissza, vissza.
Három nap kellett táncolni.”
Állandó program volt, hogy a bokrétások köszöntötték a fõváros vezetését:
„Lassankint hagyományossá válik, hogy Szent István hetében a 
Gyöngyösbokréta" elõadásaira felsereglõ falusiak évrõl-évre felvonulnak a 
központi városházára, hogy üdvözöljék a székesfõváros polgármesterét, 
megköszönjék a fõváros vendégszeretetét és átadják a vidék, a magyar falu 
testvéri köszöntését. Az idei „Gyöngyösbokréta" harminckét község népébõl 
toborzódott és nyolcszázra emelkedett a szereplõk száma.

Paulin Béla cikkgyûjteménye IV. k. OSZMI (évszám nélkül)Paulin Béla cikkgyûjteménye IV. k. OSZMI (évszám nélkül)
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Gyerekház hírek
A bõvítés adta nagyobb tér nagyon tetszik a gyerekeknek és természetesen 

nekünk felnõtteknek is, hiszen több lehetõségünk van a mozgásra, de 
ugyanakkor más foglalkozásokra is. Nem zavarják egymást a gyerekek és az 
anyukák is jól elférnek, õk is tudnak egy légtérben a gyerekeikkel, de a nekik 
szervezett tevékenységekkel foglalkozni. Így egymást szemmel tudják tartani.

A tavasz jöttével - aminek, mint mindenki, mi is nagyon örülünk - a 
gyerekekkel és szüleikkel tavaszi díszeket készítettünk. A gyerekekkel papír 
hóvirágot készítettünk, amihez krepppapír, ragasztó és hóvirág sablon 
szükséges. A zöld és fehér krepppapírból kis darabokat tépkedtünk a 
gyerekekkel, melyekbõl kis galacsinokat gyúrtunk. A sablont beragasztózták a 
gyerekek és a papírgalacsinokat rányomkodták. Ezek a tevékenységek jól 
fejlesztik a finommozgást, a szem-kéz koordinációt, gondolkodást, és 
kreativitást egyaránt. Ezzel a technikával készíthetünk bármit. pl. kiscsibét, 
bárányt, hímes tojást, más állatokat, virágokat. Ilyen, az unokák által készült 
kedvességnek biztosan nagyon örülnének a nagymamák, anyák napján.

Nem csak papírból, hanem gyurmából is lehet klasz és egyszerû dolgokat 
készíteni, amit a gyerekek nagyon élveznek. Kaptunk egy nagyon jó fõzött 
gyurma receptet, mely hozzávalói nem kerülnek sokba, és könnyen elkészíthetõ 
házilag is.

Az anyukákkal színes papírból készítettünk tavaszi ablak és ajtódíszeket. 
Persze a gyurmázásban õk is nagyon szívesen részt vesznek.

Húsvét után, április 19-tõl folyamatosan Anyák napjára készülünk. 
Különféle ajándék öleteket fogunk kipróbálni. A gyerekekkel mondókákkal, 
dalokkal és meglepetés ajándékkal készülünk az év egyik legszebb ünnepére.  
Az Anyák napi ünnepséget április 30-án 10 órától tartjuk meg.

A Gyerekház heti rendje nem változott. Minden foglalkozásunk fél 11-kor 
kezdõdik. Hétfõn tartjuk a „Daloló” zenei foglalkozást, mely ölbeli játékokat 
tartalmaz, anya gyermeke játékát. Kedden kézmûveskedünk. Szerdán baba-
mama-kisgyerek tornát tartunk. Csütörtökön „Mese(vár)” ez a nap a mesérõl 
szól, a mese világáról. Pénteken sütünk, recepteket csereberélünk.

Minden kisgyermeket, szüleit és nagyszüleit szeretettel várjuk!

Felhívás
A Gyerekház környezetének szépítése érdekében 

kérjük a falu lakosságának segítségét.
Ha van valakinek olyan virága, amit kivesz a kertjébõl, 
mert sok van belõle, vagy már nincs rá szüksége, és 
szívesen felajánlaná a Gyerekház számára, kérjük, 
értesítsen róla bennünket és elmegyünk érte, vagy 

jutassák el számunkra!
Mi szívesen fogadnánk és ápolnánk tovább! 

Fõzött gyurma receptje

Hozzávalók: 20 dkg finomliszt, 10 dkg só, 3 kávéskanál 
étolaj, 3 dl víz, 2 kávéskanál citromsav.
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, egy 
edényben és addig fõzzük, amíg össze nem áll. Ez fehér 
színû lesz, de több lehetõségünk is van színezni a 
gyurmát. Például: kakaó, kávé, piros paprika, 
ételszínezék, mint mandula, vérnarancs, citrom, ezektõl 
ráadásul, nagyon jó illata is lesz a gyurmánknak, de 
temperafestékkel is lehet színezni. A temperát azoknak 
javasoljuk, ahol a gyerekek biztos, hogy nem kóstolják 
meg a gyurmát.

A Rimóci Gyerekház dolgozói

Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. Pf.: 50.

Tel.: 32-370-860, 32-370-494  Tel./pc.
fax: 32-372-493

PROGRAMAJÁNLÓ - ÁPRILIS

Április 3-án 20 órától LOCSOLÓBÁL
Április 10-én 18 órától Zenés, Irodalmi kávéház a Költészet napja alkalmából
Április 15-én 9 és 11 órától A Hullám címû musical elõadás Cs. Szerémy Andrea rendezésében
Április 16-án 17 órától Nemzetközi kiállítók tárlatának megnyitója

18 órától A dzsungel könyve c. musical nyilvános fõpróbája az „Andi színjátszósai” elõadásában
Április 17-én 18 órától A dzsungel könyve c. musical az „Andi színjátszósai” elõadásában
Április 21-én 15 órától Szépkorúak klubja
Április 22-én 10 órától Zsebibaba klub

krudy.muvhaz@gmail.com,  krudy@globonet.hu
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