Ára: 150,-Ft
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Az ifjúsági csapat eredményei
SBTC - Rimóc 2 - 2

Arany Ászok megyei I. osztály

Változó teljesítményt nyújtanak
labdarúgó csapataink a bajnokságban
19. forduló: SBTC - Rimóc 2-0 (1-0)
Salgótarján, tóstrandi sporttelep, 200 nézõ, vezette: Nemes Z. (Györgyfy
Gy., Ágoston T.)
Rimóc: Oláh T. Rádi, Kuris, Mócsány, Kelecsényi Laczkó Zs. (Hodur),
Lovász, Árva, Bangó N. (Cserni) Márton, Vincze (Laczkó T.)
Gól: Stark, Novák Sárga lap: Birincsik, ill. Mócsány
Jók: Galbács, Stark, Ráduly, Novák, ill. Oláh T., Árva.
A labdabirtoklás és a kialakított gólhelyzetek alapján megérdemelt hazai
siker született.
Horváth Gyula: példás küzdõszellem és rengeteg gólhelyzet jellemezte
játékunkat, mely magabiztos gyõzelmet eredményezett.
Holecz Ferenc, a Rimóc szakosztályvezetõje: ismét hitehagyottan
futballoztunk. Gratulálok a jobban játszó ellenfélnek.

Rimóc: Vincze Gergõ, Kormány Lajos, Oláh Nándor, Mócsány Gábor, Oláh
Tibor, Szabó Zoltán, Beszkid Artúr, Beszkid Máté (Mócsány Richárd),
Percze Máté, Csizmadia Tamás, Kis István.
Gól: Beszkid Artúr, Kormány Lajos Jók: Egész csapat Sárga lap: Kormány Lajos
Laczkó Péter: Az egész csapat 110% - ot nyújtott. A fegyelmezett játékunkkal
sikerült irányítanunk a mérkõzést, s ha a szerencse velünk van még a 3ot is
megszerezhettük volna. Gratulálok az egész csapatnak.

Nagybátony - Rimóc 4 - 1
Rimóc: Vincze Gergõ, Kormány Lajos, Oláh Nándor, Mócsány Gábor, Oláh
Tibor, Szabó Zoltán, Csizmadia Tamás (Pásztor Balázs), Beszkid Artúr,
Percze Máté, Kis István, Rácz Jenõ (Mócsány Richárd).
Gól: Percze Máté
Jók: Csizmadia Tamás, Kormány Lajos, Szabó Zoltán
Sárga lap: Kormány Lajos, Rácz Jenõ
Piros lap: Oláh Tibor
Laczkó Péter: Lélektelenül, erõtlenül játszottunk. A csapatból 3 ember akarta
igazán a gyõzelmet.

21. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 3-2 (2-1)

3. SBTC
2112 5 4
4.Nagybátony
2111 5 5
5.Palotás
2112 1 8
6.Rimóc
2111 3 7
7.Tar
2111 2 8
8.Romhány
2110 3 8
9.Pásztó
21 9 5 7
10.Mátranovák 21 9 2 10
11.Berkenye
21 8 4 9
12.Karancsberény 21 7 4 10
13.Szurdokpüspöki 21 5 6 10
14.Héhalom
21 5 5 11
15.Bercel
17 4 1 16
16.Szügy
17 1 0 20

64-20
52-34
45-37
37-20
37-38
32-46
42-35
36-46
34-30
28-31
22-41
29-35
24-60
15-89

41 pont
38 pont
37 pont
36 pont
35 pont
33 pont
32 pont
29 pont
28 pont
25 pont
21 pont
20 pont
13 pont
3 pont

3.Romhány
21 14
4.Nagybátony
21 13
5.Szurdokpüspöki 21 13
6.Karancslapujtõ 21 12
7. SBTC
21 14
8.Palotás
21 9
9.Bercel
21 9
10.Berkenye
21 9
11.Szügy
21 8
12.Rimóc
21 5
13.Héhalom
21 3
14.Mátranovák
21 3
15.Karancsberény 21 2
16.Tar
21 3

4 3 73-29
3 5 70-23
1 7 96-45
4 5 79-38
3 4 90-32
2 10 52-50
3 9 61-14
1 11 63-83
1 12 59-92
3 13 44-68
3 15 22-74
0 18 21-114
1 18 31-133
0 18 47-126

46 pont
42 pont
38 pont(-2 pont)
35 pont(-5 pont)
33 pont(-12 pont)
29 pont
28 pont(-2 pont)
28 pont
25 pont
18 pont
11 pont(-1 pont)
9 pont
7 pont
3 pont(-6 pont)

Ifjúsági csapat

22. forduló: Pásztó - Rimóc 2-1 (2-0)
Pásztó, 300 nézõ, vezette: Varga G., (Békési L., Szigetvári Z.)
Rimóc: Oláh T. - Kuris, Mócsány, Puruczki (Csernák), Kelecsényi Laczkó
Zs., Lovász, Árva, Cserni Márton (Bangó R. helyette: Laczkó T.), Vincze B.
Gól: Alapi, Kapás T., ill. Cserni. Sárga lap: Mócsány, Kelecsényi
Jók: Szeles, Alapi, Komáromi, Kovács, ill. Kelecsényi, Cserni
Szép számú közönség elõtt az egyre jobb formát mutató Pásztó a mérkõzés
elsõ részében eldöntötte a három pont sorsát.
Hegedûs László: Jelentem, Pásztó kezd összeállni!
Holecz Ferenc, szakosztályvezetõ: A gyorsan kapott két gól után 11-est
hibáztunk, ami meghatározóan befolyásolta a mérkõzés menetét.
Gratulálok a Pásztó szerencsés gyõzelméhez.

Állósor: Vizoviczki Bertalan, Holecz Ferenc, Szeles László, Kiss István, Kormány Lajos,
Oláh Nándor, Beszkid Artúr, Mócsány Gábor, Laczkó Péter
Guggoló sor: Csizmadia Tamás, Percze Máté, Szabó Zoltán, Pásztor Balázs,
Oláh Ádám, Oláh Tibor, Rácz Jenõ Elõl: Vincze Gergõ

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!

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Pünkösd hava

2010. MÁJUS

,,Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminõt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek
egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi.
De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba...’’
Széchenyi István

Kincsesláda

Rimóc - Szurdokpüspöki 0 - 6

Rimóc: Vincze Gergõ, Oláh Nándor, Mócsány Gábor, Szabó Zoltán,
Mócsány Richárd, Beszkid Máté (Szeles László), Csizmadia Tamás, Beszkid
Artúr (Kormány Richárd), Percze Máté (Csizmadia Bálint), Kis István, Rácz
Jenõ.
20. forduló: Nagybátony - Rimóc 1-3 (1-0)
Jók: Kis István, Szabó Zoltán Sárga lap: Kis István, Oláh Nándor, Rácz Jenõ
Nagybátony, 200 nézõ, vezette: László (Kovács, Tóth)
Rimóc: Oláh T. Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi Laczkó, Lovász, Árva, Laczkó Péter: A helyzeteink alapján magabiztos gyõzelmet kellett volna
aratnunk, ennek ellenére egyet sem tudtunk kihasználni. A játékosokon
Bangó Cserni (Vincze), Márton (Puruczki)
Gól: Csatlós, ill. Árva, Márton, Vincze Sárga lap: Kiss, Lõrincz, ill. Oláh T., egyáltalán nem látszott a gyõzni akarás. Ellenfelünk magabiztos játékkal
gyûjtötte be a 3 pontot.
Mócsány, Lovász, Bangó Jók: Mátrai, Csatlós, Szabó, ill. az egész vendégcsapat
Pásztó - Rimóc 4 - 0
Zuhogó esõben és erõs szélben kezdõdött a mérkõzés, amihez a csapatok
Rimóc: Vincze Gergõ, Kormány Lajos, Mócsány Gábor, Szabó Zoltán, Tóth
nehezen alkalmazkodtak. Az elsõ játékrészben a hazaiak vezetõ góljuk
Erik, Mócsány Richárd (Szeles László), Beszkid Artúr, Csizmadia Tamás,
mellett több helyzetet is kidolgoztak, ám ezeket nem sikerült Beszkid Máté (Pásztor Balázs), Oláh Tibor (Rigó Tamás), Percze Máté.
értékesíteniük. A félidõ végén ráadásul 11-est hibázott a Rimóc és ekkor Csizmadia Tamás (játékos): Az elsõ félidõben sokat támadott az ellenfél,
úgy nézett ki, hogy lélektani elõnyhöz jutott Nagybátony. A második ennek ellenére nem tudták a helyzeteiket érvényesíteni. A bekapott gól után
félidõben viszont egy sokkal motiváltabb Rimóc jött ki a pályára, amit a megpróbált a csapat támadásokat indítani, de nem sok sikerrel. A második
hazaiak nem tudtak ellensúlyozni. Így a gyõzelmet jobban akaró félidõben az ellenfél irányította a mérkõzést, s nyomás alatt tartva a csapatot,
vendégcsapat megérdemelten myerte meg a mérkõzést.
gólokat tudtak szerezni.
Laczkó Péter
Holecz Ferenc, szakosztály vezetõ: Nagy küzdelemben motivált játékkal
A bajnokság állása
Az ifjúsági bajnokság állása
megérdemelt gyõzelemt arattunk egy jó csapat otthonában. Bízom benne, 1.Karancslapujtõ 2113 5 3 67-21 44 pont 1.Pásztó
21 18 3 0 89-13 57 pont
2.Szécsény
2113 3 5 42-23 42 pont 2.Szécsény
21 15 4 2 86-16 49 pont
hogy kijöttünk a hullámvölgybõl.
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Boda Viktor (Oláh G., Homoki G.)
Rimóc: Oláh T. Puruczki, Kuris, Rádi, Kelecsényi Laczkó Zs. (Cserni),
Lovász, Árva, Bangó N. Márton (Bangó R.), Vincze (Laczkó T.)
Gól: Vincze, Kelecsényi, Árva, ill. Bacskai, Zohó
Sárga: Laczkó T., ill. Pusztai, Bódi, Tóth
Jók: Árva, Bangó N. Rádi, Lovász, Kelecséyni, ill. Deán, Bognár, Dinka
Mély talajú, sáros pályán közepes iramú, küzdelmes mérkõzésen a hazaiak
már az elsõ félidõ 20. percében 2-0-ra vezettek, majd azt hitték ez is elég
lesz a mérkõzés megnyeréséhez. A vendégek nem úgy gondolták és a 60.
percig ledolgozták hátrányukat. Úgy nézett ki, hogy nem bírnak egymással
a csapatok, a 70. percben azonban Árva lövését Pintér kapus biztosan
hárította, majd felállás közben kiesett kezébõl a labda és az a kapuba
került. Így a hazaiak a szerencsének köszönhették a gyõzelmüket.
Holecz Ferenc, szakosztály vezetõ: Idõnként hullámzó és könnyelmû
játékunk miatt nehézzé tettük magunk számára a mérkõzést.
Balogh Zoltán: Irreális talajon két férfiasan küzdõ csapat mérkõzésén ma
az égiek is szövetkeztek ellenünk. Egy pontot megérdemeltünk volna.

XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

„Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedbõl, minden erõdbõl. Ne felejtsd el,
hogy az Isten szavunk jelentése Õslélek. Öröktõl fogva a világmindenséget teremtõ
lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni ,
ragaszkodj hozzá minden körülmények között…
Boldogulni, alkotni csak közösségben tudsz, elsõsorban a családi közösségben,
mely minden közösségnek, a nemzetközösségnek is alapja, magva, ezért fontos,
hogy a családi közösség szilárd alapokon nyugodjon, mert azok, ha felbomlanak,
veszélyezteti egész nemzetközösségünket is. Vigyázz és óvd, mert felelõs vagy a
családodért…”/Forrai Sándor/
A jó Isten leggyönyörûbb teremtményének, az Édesanyának adatott meg a
legkisebb, ám legszebb közösség: a család éltetése. Csodálatos anyanyelvünk a
maga nemes egyszerûségében szó szerint értendõ. Talán utoljára a Kincskeresõ
kisködmön lapjain olvastuk (jó esetben hangosan felolvastuk, kiejtettük) édes szüle,
régi magyar szavunkat.
Kicsit melengessük ajkainkon ezt a kedves szót, mely kifejezi, szinte lükteti szívünk
õsi szerelmét. Összeköti az életünkben a múltat a jelennel, a jelent a jövõvel. Édes
szüléink szíve, a földi élet legszentebb értékét õrzõ kincses ládikó. A szeretet
megannyi formáját õrzi, rejti magában: féltõ, gondoskodó, aggodalmas, értõ,
önzetlen, önfeláldozó, csendes-szeretet.
Öröm és fájdalom az édesanyák sorsa. Az Õ kezükben van a nemzet sorsa, jövõje.
Egy nemzetnek mindene, a jövõje az ifjúsága. Rimócon család, édesanya, édesapa,
gyermek él. Rimóc jövõje édesanyáink kezében nyugszik. Mert, ha otthonában a férj
és gyermek, gondoskodó, megértõ szeretetet, testnek s léleknek tetszõ táplálékot
kap, akkor képes lesz jól helytállni a mindennapokban. Ha az édesanyák ápolják
nemzetük, családjuk hagyományait akkor a gyermek a „szülõ-je” példáját követi és
számára természetessé válik a vasárnapi templomba járás, a születésnapokról való
megemlékezés, a kokárda kitûzése március havában szíve tájékára, virágoskert
gondozása házuk tájékában. Óhatatlanul megtanulja és kifinomul értékrendje lelkében
„Édesétõl” kapott gondoskodás nevelés hálójában.
„Az ima a család békéjének forrása”- mondotta II. János Pál pápa.
„Virágoskert lesz megint híres Pannónia, mely kertet csak öntözze, kegyelmével
öntözze a Magyarok Nagyasszonya!”
Mit tehetünk mi gyermekek édesanyáink értetek? Mindannyiunk Édesanyjához
imádkozunk tiérettetek, ahogyan megtanultuk Tõletek!
Szabó Moncsi
Május 1. (szombat)
Május 1. (szombat)
Május 2. (vasárnap)
Május 5-12. (szerda)
Május 8. (szombat)
Május 8. (szombat)
Május 10. (hétfõ)
Május 14. (péntek)
Május 16. (vasárnap)
Május 16. (vasárnap)
Május 16. (vasárnap)
Május 22. (szombat)

MUNKA ÜNNEPE
1700 Szécsény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
ANYÁK NAPJA
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
1400 Országos Környezetvédelmi Polgárõr Akció
1700 Rimóc-Tar bajnoki labdarúgó mérkõzés
Madarak és fák napja
1800 Biliárdverseny és pókerverseny a közösségi házban
1700 Karancslapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
1100 BÉRMÁLKOZÁS NAGYLÓCON
1500 II. Nyilvánosság napja a közösségi házban
800 Nyílt gyalogtúra Sztrahora várához (Pusztavár)
Indulás a közösségi háztól
Május 22. (szombat) 1700 Rimóc-Szügy bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 28. (péntek)
1500 ÓVODAI BALLAGÁS
Május 29. (szombat) 1700 Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 30. (vasárnap) 1100 ELSÕÁLDOZÁS
HÕSÖK ÜNNEPE
Május 30. (vasárnap)
GYEREKNAP
Május 30. (vasárnap)
Trianoni megemlékezés
Június 4. (péntek)

Évforduló
Ebben a hónapban ünnepeljük
Karol Józef Wojty³a, közismertebb nevén II. János Pál pápa születésének 90. évfordulóját.
1920. május 18-án született Wadowicében,
egy hívõ katolikus családban. Édesapja
katonatiszt, édesanyja tanítónõ volt. Karol
három gyermek közül a legfiatalabb volt. Mégis
21 éves korára teljesen magára maradt, szüleit
és testvéreit is elveszítette.
Érettségi után beiratkozott a krakkói Jagelló
Egyetemre és egy színjátszó iskolába. A náci
megszállás idején azonban az egyetemet
bezárták, ekkor egy kõbányában, majd egy
vegyi üzemben dolgozott.
1946. november 1-jén szentelték pappá.
Ezután a krakkói érsek Rómába küldte, hogy
doktori tanulmányokat folytasson. Ezalatt
elzarándokolt a híres stigmatizálthoz, Pio
atyához, aki megjósolta neki, hogy egy napon
övé lesz „a legmagasabb tisztség az
Egyházban”. Késõbb visszatért Lengyelországba, ahol plébánosként és egyetemi
lelkészként mûködött.
1958-ban szentelték püspökké és nevezték ki
krakkói segédpüspökké. 1964. január 13-án
Krakkó érseke lett, három évvel késõbb, pedig
bíboros. Részt vett a II. Vatikáni Zsinaton.
1978-ban, VI. Pál pápa halála után tagja volt a
konklávénak, amely megválasztotta I. János
Pál pápát, aki 33 nap uralkodás után máig nem
tisztázott körülmények közt elhunyt. Wojty³a
érsek visszatért Rómába, hogy részt vegyen
az újabb pápaválasztáson. 1978. október 16án õt választották pápává.
II. János Pál, az összes pápa közül az elsõ
szláv, a történelem eddig legismertebb és
legközkedveltebb pápája, egyben a
legismertebb lengyel a világon.

Anyák napja alkalmából
sok boldogságot
kívánnak a Rimóci
Újság szerkesztõi
minden édesanyának,
nagymamának!
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ÖNKORMÁNYZATI
A templom tetõ felújításáról
Egyre gyakrabban és egyre többen kérdezik meg, hol tart a
templomunk tetejének felújítása. A következõkben a fõbb
eseményeket és idõpontokat szeretném közzé tenni. A sikeres
pályázat eredményeként a támogatásról szóló értesítés a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól még a múlt év
végén megérkezett. A közbeszerzési törvény elõírásai
megváltozásának következtében (nettó 15 millió forintot
meghaladó építési beruházás esetén) kötelezõen le kell folytatni
a közbeszerzési eljárást, aminek célja, hogy a legmegfelelõbb
kivitelezõ kerüljön kiválasztásra. Ennek érdekében
megválasztásra került a szakemberekbõl álló eljárást lebonyolító
közbeszerzési bizottság (Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna,
Horváth Róbert, Beszkid Andor) és a döntést hozó
döntõbizottság (Urus Attila, Hurják István, Golopi Károly,
Bobály József, Herczeg József). Kiírásra került az egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívása, amire határidõben két ajánlat
érkezett, azonban a hiánypótlást követõen sem lett érvényes
egyik ajánlat sem, így meg kell ismételni az eljárást.
Április 23-án küldtük meg ismét a hirdetményt (ajánlattételi
felhívást) a Közbeszerzések Tanácsának Szerkesztõbizottságának. Ebben a felhívásban olyan kivitelezõt keresünk, aki a
torony és a tetõ javítását, felújítását határidõre (tervek szerint
augusztus 15-ére) be tudja fejezni. Az ajánlatok beérkezési
határideje május 18. Eredményhirdetésre május 26-án 14 órakor
kerül sor. A szerzõdéskötés tervezett idõpontja június 16.
Bízunk benne, hogy a második eljárás már eredményre vezet és
Szent István királyunk ünnepén már az új templomtetõben
gyönyörködhetünk.

Ülésterembõl
Április 22-én ülésezett a képviselõ-testületünk. Az ülésre
meghívást kaptak a civil szervezetek vezetõi is, amit a jövõben
rendszeressé teszünk, hogy elsõ kézbõl informálódhassanak közös
ügyeinkrõl. A 22-ei ülésen részt vettek: Beszkid János, Golopi
Károly, Kiss János, Vincze Attila, Vincéné Percze Gizella, Pásztor
Antalné, Holeczné Petrovics Irén, Juhász Vincéné képviselõk,
Beszkid Andor polgármester, dr. Hegedûs István jegyzõ. Igazoltan
távol volt: Laczkó Anzeln képviselõ. Jelen volt még Sebestyén
Szilárd r. alezredes, (rendõrkapitány) Szõke Tibor r. ftörm.,
(KMB csoportvezetõ) Kovács Béla r. ftörm. (körzeti megbízott),
Péter Zsolt a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke, Percze Renáta,
Csemer Zoltánné, Baranyi Edina a gyerekház dolgozói.
Elsõ napirendként tájékoztatót tartott Sebestyén alezredes úr a
községünk közrendjének és közbiztonságának helyzetérõl. A
kérdések és válaszok után a képviselõk egyhangúlag elfogadták a
beszámolót. Péter Zsolt a polgárõrök múlt évi munkájáról
számolt be, amit a testület elismeréssel vett tudomásul és szintén
egyhangúlag elfogadtak. Harmadik napirendként a gyerekház
dolgozói számoltak be munkájukról. Több kérdés és a válaszok
elhangzását követõen szintén egyhangú elfogadást nyert a
beszámoló. Negyedik napirend keretében fogadták el a
képviselõk a közbeszerzési tervet. Ötödik napirendként a Szent
István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár intézményvezetõi
álláshirdetését ismerték meg és hagyták jóvá a képviselõk. (Az
álláshirdetés fõbb pontjai lapunk hasábjain is olvashatók!) Ezt
követõen az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések
támogatásának igénybevétele érdekében benyújtandó pályázathoz
szükséges döntéseket hozta meg a testület, majd a közzétételi
szabályzat és az abból következõ feladatok ismertetésére került
sor. Döntöttek a képviselõk többek között a település hivatalos
honlapja mûködtetésének egyes feltételeirõl.
Egyebekben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat járdaépítési
kezdeményezésérõl, a trianoni emlékhely létesítésérõl, a
gyógyszertár megnyitásának fejleményeirõl tárgyaltak a
képviselõ-testület tagjai, majd zárt ülés keretében folytatódott a
munka, amely nem sokkal éjfél elõtt fejezõdött be. Beszkid Andor

HÍREK

Kivonat Rimóc Község Önkormányzatának
2009. költségvetési beszámolójából
adatok ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése

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
Tárgyévi kv. átfutó bevételek
Bevételek összesen:

Elõ- Módosított
Tejesítés
irányTejesítés %-os
elõzat irányzat
mértéke
11202 14972 133,65
11202
7909
128,6
6150
6150
550 183,33
300
300
73272 73294 100,03
73272
1118
85,28
1311
800
1825
93,59
1950
2400
98,64
198959 196244
143296
130,5
26000 33929
26000
25962 26101 100,54
65260
281
93,67
300
300
0 19404
0
0 -11252
0
0
17370
17370
56,94
23100 13152
15100
16000 16110 100,69
16000
0 10287
0
401876 403915 100,51
377450

Elõ- Módosított
Tejesítés
irányTejesítés %-os
elõzat irányzat
mértéke
98,38
112890 111076
109750
Személyi juttatások összesen
82,77
36800 30461
36400
Munkaadókat terhelõ járulékok
89,48
27775 24852
28175
Készletbeszerzések
2235 101,04
2212
2212
Kommunikációs szolgáltatások
81,28
26675 21682
21875
Szolgáltatások
96,24
10500 10105
10500
ÁFA (vásárolt termékek szolgáltatása)
9879 113,55
8700
7600
Különféle dologi kiadások
2904
0
0
Elõzõ évi maradvány visszafizetése
3522
117,4
3000
3000
Egyéb folyó kiadások
27900 32201 115,42
24000
Szociális ellátások
342 123,91
276
190
Ellátottak pénzbeni juttatása
42,91
37720 16185
24520
Beruházások
57,44
56510 32458
56510
Felújítások
95,81
43750 41918
45550
Mûködésre átadott pénzeszközök
0
2100
2100
Felhalmozási célú pénzeszközök kiadása
0
200
200
Kölcsön nyújtás felhalmozásra (lakosság)
90
0
0
Beruházási célú egyéb pénzeszköz átadása
0 -7657
0
Elõzõ évi munkaváll. kapcs. kiadások megtér.
7490
0
0
Tárgyévi munkaváll. kapcs. átfutó kiad. megtér.
-205
0
0
Elõzõ évi kts. vet. egyéb átf. kiad. megtér.
28
0
0
Tárgyévi kts. vet. egyéb átf. kiad. forgalm.
97
0
0
Függõ kiadások
0 16110
0
Ktv-i felhalmozási célú pénzmaradvány
4868 16521 339,38
4868
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
92,64
401876 372284
377450
Kiadások összesen:
Kiadások megnevezése

Kivonat Rimóc-Nagylóc Község Körjegyzõségének
2009. költségvetési beszámolójából
Megnevezés
Bevételek összesen

Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások összesen
Támogatási értékû mûködési kiadás
önkorm. Ktg. szervnek
Kiadások összesen:

Elõ- Módosított
Tejesítés
irányTejesítés %-os
elõzat irányzat
mértéke
94,22
43636 41115
42850

32870
9980
0

33139
9980
517

31525
9184
404

95,13
92,02
78,14

0
42850

0
43636

2
41115

94,22
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Képek a Polgárõr Közgyûlésrõl

Felhívás!
A Rimóc Polgárõr Egyesület felhívja az idõs egyedül
élõ lakosok figyelmét:
amennyiben valaki igényt tart
a ,,Polgárõrség által ellenõrzött terület”
feliratú tábla kihelyezésére,
Kérjük igényét bármely polgárõrnél jelezze.
,,Pontos nevet és lakcímet kérünk.”
Köszönjük

FIGYELEM
Az Országos Polgárõr Szövetség valamint
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
országos akciót hirdetett meg.
Célja: A polgárõrség mûködési területén környezetvédelmi
feladatok /szemétgyûjtés legális szemétlerakók
felszámolása stb./ szervezett csoportok létrehozása.
Az akcióhoz a Rimóc Polgárõr Egyesület is csatlakozni kíván
és kéri a lakosságot is, hogy minél többen vegyenek részt
programunkban.
Az akció ideje: 2010. május 08. 14 óra
Találkozó: a Polgárõr Iroda elõtt.
A Polgárõrség kéri a lakosságot, a helyi civil szervezeteket,
hogy minél nagyobb létszámban vegyünk részt az akcióban.
Tegyünk többet az élhetõbb környeztünkért!
Mivel az akció országos szintû a részvételt kérem
jelezni: 06 20/236-16-23 vagy a 06 30/621-33-21
vagy bármely polgárõrnél.
A környezetünk védelme érdekében
számítunk a lakosság részvételére.
Köszönjük Rimóci Polgárõrök

Állósor: Péterné Kiss Zsuzsanna, Vágvölgyiné Kiss Mária, Kiss Barna,
Kissné Dudok Gabriella, Vaspál Tibor
Guggoló sor:
Hanula Attila, Golyán József, Beszkid Erzsébet, Vincze Attila

Dr. Hegedûs Itsván, Lázár István, Péter Zsolt, Sárközi Tamás

Akiért a harang szólt...

V

Percze János
1932-2010

Percze József
1942-2010

V

Gondolatok:
Álmod/ lak Otthon
Mióta a paradicsomból kiûzettünk, itt a Földön próbáljuk
megteremteni a mi kis külön bejáratú édenünket. Az Úrhoz
hasonlóan, mi is a saját képmásunkra. Mert az otthonunk, bizony mi
magunk vagyunk. És legyen is olyan, amilyenek mi vagyunk,
hiszen hazatérve itt akarjuk igazán érezni, kik is vagyunk
valójában. Így aztán érthetõ, hogy az otthonteremtés, nemcsak a
legtöbb ember leghõbb vágya, hanem legnagyobb szabású
vállalkozása is az életben. Az én házam, az én váram szellemében
próbáljuk összehozni: legyen kicsit menedék, ahová elbújhatunk a
világ elõl, kicsit erõd, amely megvéd. És persze leginkább olyan
hely, ahol jó lenni. Bár tudjuk, hogy mindenütt jó, de az ember
mohó, csak az a legjobb, ahol a legjobb! S hogy, hol van az? Hát ez
nagy kérdés! Lehet, hogy nem is ott, ahová a sors vetett? Lehet,
hogy nem egyetlen helyen? Hiszen annyi szép vidék van ezen a
világon, ahol otthon érezhetnénk magunkat. Egy-egy jól sikerült
nyaraláskor elég gyakran álmodozunk így. No persze, más pár hétig
gondtalanul, és más hosszú, munkás hétköznapok során át. Mert az
otthon szó igazi édességét, a távolság emeli ki. Hasonlóképp ahhoz,
ahogy a Föld szépségére is az ûrbõl lehet legjobban rácsodálkozni.

Gólyahír:

Legutolsó újságunk
megjelenése óta községünkben
nem volt gyermek születés.

Mert mennyire más úgy nekivágni a világnak, hogy tudjuk, van egy
csücske, amelyik visszavár. S úgy útnak indulni, hogy van hová hazatérni.
Bárhol is legyen az az édes, tõlünk lesz az, ami. Szóval nem árt tisztában
lenni azzal, igazából mindenütt csak rajtunk múlik, hogy a jóból a legjobb
legyen.
U.i.: Ha nem tudsz változtatni a körülményeken, változtass a hozzájuk
való viszonyodon!
A XXI. század a technika hatalmas hanyatlása!
Ted Williams: Virágok háborúja
Titokzatos könyv kerül Theo birtokába, amely rabul ejti a fiút. Furcsa
hangokat hall és rossz érzések kerítik hatalmukba. Egy éjjel egy rémisztõ
teremtmény megpróbál rátörni. Halott ember testébe bújt vadászszellem.
Fantasy rajongóknak.
CD ajánló: Everthing Burns: Home
A Home, olyan debütálás, amelyért a legtöbb kezdõ banda gondolkodás
nélkül beáldozna az erõsítõ fejét, a ládájával együtt. Szóval egy jó album.
Az énekes hangja elsõ hallásra furcsa, de a második nóta után, rááll az
ember füle. Tipikusan az a lemez, amelyik ha véget ér, máris nyúlsz az
újraindítás gomb után. Zenéjük lendületes, mégis melankolikus
dallamokkal megtûzdelt.
Lõrik Sándor
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Ökoturisztikai fejlesztés
Rimóc közelében
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldalán a pályázati
eredmények között találhatjuk azt a Rimóc szempontjából is
érdekes információt, hogy az Ipoly Erdõ Zrt. Komplex
ökoturisztikai fejlesztésre 484.555.140 forint támogatásban
részesült az ÉMOP 2.1.1/B-2f Turisztikai attrakciók
fejlesztése címû pályázati kiíráson. Mivel a fejlesztés
megvalósulásának helyszínéül Rimóc volt megjelölve,
utánajártam, mi is valósul meg településünk határában.
Lengyel László, az Ipoly Erdõ Zrt. közönségkapcsolati
vezetõjének tájékoztatása alapján megtudtam, hogy a
fejlesztés végülis 4 területen valósul meg:
1. Hollókõ-Rimóc között
2. Balassagyarmat - Nyírjes
3. Diósjenõ környékén
4. Vác mellett, Katalinpuszta közelében
A komplex fejlesztésnek körülbelül 10 %-át teszi ki a
Rimóc-Hollókõ közötti fejlesztés, amelynek köszönhetõen a
kerékpárút mellett lévõ erdõben kb. 4-5 km-es szakaszon
érdekes, interaktív tanösvény kerül majd kialakításra. A
tanösvény elsõsorban a családok, gyerekek, és a játékok iránt
érdeklõdõ felnõtteket célozza meg, de mindenkit szívesen
várnak majd, aki a hagyományos tanösvényektõl eltérõ,
érdekesebb, játékosabb látogatás részese szeretne lenni. A
kiindulópontról a különbözõ megállópontokon keresztül el
lehet majd jutni a hollókõi várhoz is, vagy vissza a
kiindulóponthoz.

Kobak hírek
Áprilisban kétszer is ülésezett a
Kobak Egyesület.
Az április 10-én tartott közgyûlésen
két új taggal bõvült egyesületünk.
Alapszabályunk szerint az egyesületbe
való jelentkezés után, két tag ajánlása
szükséges a tagfelvételhez, amelyrõl
végül a közgyûlés dönt. A két jelentkezõt
- Beszkid Jánosné és az én ajánlásomra az
egyesület jelenlévõ tagjai egyhangú
szavazással a tagjai közé fogadta. A két új
„kobakos” Vincze Ágota és Szabó
Mónika csatlakozásával a 15 fõs
egyesület 17 fõre gyarapodott. A
tagfelvételi kérelemnek nagyon örültünk
és az új tagokat ezúton is köszöntjük!
Április 23-án, pénteken újra
közgyûlést tartott a egyesületünk. 2010.
nemcsak az országgyûlési és
önkormányzati választások éve, hanem a
Kobak Egyesület tisztújító éve is. Az
egyesület 2005-ben alakult, az akkori
tisztségviselõket a tagok 5 évre
választották. A napi teendõk, az utolsó
ülés óta történt dolgok megbeszélése után
következett az eddigi idõszak és a
jövõbeni feladatok számbavétele.
A jövõbeni feladatok - amelyeket az
egyesület kitûzött maga elé -, igen
nagyok, csak együtt leszünk képesek
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A fejlesztés munkálatai a támogatási szerzõdés aláírását
követõen kezdõdhetnek meg, Lengyel László szerint nyáron
már látható eredményei is lesznek a munkálatoknak.
Reméljük a fejlesztés Rimóc és a térség turizmusának
fellendülését is elõsegíti majd!
Vincze Nikolett

Az Ipoly Erdõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
kezelésében lévõ 64 ezer hektárnyi erdõ, Nógrád megye
teljes és Pest megye északi - a Börzsöny hegység nyugati és
déli felét lefedõ - részén található. Az erdõk természet- és
tájföldrajzi értelemben, valamint társadalmi-gazdasági
viszonyaiban is, különbözõ tájegységeken terülnek el: a
Cserháton és a Börzsönyben.
A Társaság által kezelt erdõk fafaj összetétel és minõség
tekintetében heterogének. Szakembereink elsõdleges
feladatuknak tekintik az ésszerû, természetközeli és
tartamos erdõgazdálkodás révén a fa, mint természetes
alapanyag újratermelését, és ezzel párhuzamosan erdeink
szakszerû kezelését. Ily módon az erdõhöz kapcsolódó
társadalmi igények minél szélesebb körû és magas
színvonalú kielégítése mellett - a biodiverzitás és az erdõ
ökológiai stabilitásának biztosításával - az erdõvagyon
hosszú távú növelésére törekszünk. Célunk, hogy a jövõ
nemzedékeinek se kelljen lemondania az erdõ által nyújtott
aktív felüdülésrõl, testi-lelki pihenésrõl, felejthetetlen
élményekrõl, páratlan természeti értékekrõl.
Forrás: www.ipolyerdo.hu

megvalósítani. (A tervekrõl a következõ
lapszámban olvashatnak majd
részletesebben.) Az elõttünk álló
feladatokat megvitatva az elnökség és
ellenõrzõ bizottság tagjaira többen is
javaslatot tettünk.
Eddig 5 éven keresztül én láttam el az
egyesület elnöki feladatait, most viszont
úgy éreztem, a jövõben - több okból is
jobb lenne, ha egy új elnök látná el az
elnöki teendõket. Elõször is, úgy
gondoltam, át kell adnom a „stafétabotot”
másnak, hogy egy kicsit „megújulva”
más is kipróbálhassa az egyesület okozta
sikereket, örömöket, és persze a
kudarcokat, terheket is. Másrészt mivel
elkerültem a településrõl, úgy éreztem,
nehéz lenne a mindennapi feladatokat
100 km-rõl ellátni.
Az egyesület tagjai azonban másként
szerették volna. Többen is kifejtették,
hogy célszerûbbnek tartanák, ha inkább
az egyesület elnökségét bõvítenénk ki
olyan emberrel, aki mint elnökhelyettes
besegít a pályázatokban, a napi
adminisztrációs feladatokban, a
településen van, és „akadályoztatásom
esetén” el tudja látni az elnöki feladatokat
is. Érvük mellett több minden szólt.
Végül az Egyesület úgy döntött, hogy a
jelenlegi 3 fõs elnökséget egy fõvel, egy
elnökhelyettessel kibõvíti, továbbra is

engem jelölnek elnöknek és új elnökségi,
ellenõrzõ bizottsági tagokat választ.
A jelölések és a szavazások után az
alábbi eredmény született:
Vincze Nikolett elnök
Vincze Ágota elnökhelyettes
Beszkid Jánosné elnökségi tag
Virág László elnökségi tag
Mivel az ellenõrzõ bizottság tagjai
nem lehetnek az elnökségi tagok közeli
hozzátartozói, több ember is kiesett az
ellenõrzõ bizottság tagjainak választása
során. Végül az eredmény:
Szabó Mónika
az ellenõrzõ bizottság elnöke
Vanyáné Erdélyi Márta
az ellenõrzõ bizottsági tagja
Árva Róbert
az ellenõrzõ bizottsági tagja
Az elnökhelyettesi poszt létrehozása
miatt több helyen is módosítottuk az
alapszabályt és az egyesület úgy döntött,
kérelmezi a bíróságtól a közhasznú
minõsítést is.
A tagok megerõsítették az elnökség
azon döntését, hogy az egyesület az
iskolai jótékonysági bálra 5.000 Ft
értékben ajánljon fel két ajándékcsomagot tombolatárgyak közé.
Végül rövid beszélgetés után este 10
órakor ért véget az ülés.
Vincze Nikolett
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Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár
intézményvezetõi (magasabb vezetõ) munkakör ellátására.
(Kivonat a pályázati felhívásból)
Alkalmazási feltételek:
- büntetlen elõélet,
- a közoktatásról szóló törvényben meghatározott feltételek megléte
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- általános iskolában eltöltött vezetõi gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az elõírt szakmai gyakorlatot is igazoló szakmai életrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelés,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (legkésõbb a pályázat elbírálásáig),
- végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagba foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betöltésének idõpontja: A beosztás legkorábban 2010. augusztus
16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ megjelenést követõ
30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beszkid Andor
polgármester nyújt, a 06/30-749-1437-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Rimóc Község
Önkormányzatának címére történõ megküldésével (3177 Rimóc, Madách tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010.08.09

2010. évi Országgyûlési Képviselõ Választás 1. fordulója - 2010. április 11. Szavazóköri eredmények Rimócon
Forrás: www.valasztas.hu

Nógrád megye 03. számú egyéni választókerülete
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor
b) Szavazóként megjelentek
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
c) Szavazás
Urnában levõ szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+/hiány:-)
Érvénytelen szavazatok száma
Érvényes szavazatok száma
d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként
Betz József (Jobbik)
Borenszki Ervin (MSZP)
Dr. Nagy Andor (FIDESZ-KDNP)

Nógrád megye területi választókerülete
a) A választók nyilvántartása
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor
b) Szavazóként megjelentek
Szavazóként megjelent választópolgárok száma
c) Szavazás
Urnában levõ szavazólapok száma
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+/hiány:-)
Érvénytelen szavazatok száma
Érvényes szavazatok száma
d) Érvényes szavazatok száma listánként
JOBBIK
MSZP
MUNKÁSPÁRT
FIDESZ-KDNP
Lehet Más a Politika

1. sz. szavazókör
Általános Iskola
Szécsényi út 4.

2. sz. szavazókör
Polg. Hivatal
Madách tér 1.

Összesen

791
0
791

621
5
626

1412
5
1417

446

414

860

445
-1
6
439

414
0
7
407

859
-1
13
846

92
61
286
1. sz. szavazókör
Általános Iskola
Szécsényi út 4.

106
36
265
2. sz. szavazókör
Polg. Hivatal
Madách tér 1.

198
97
551

791
0
791

621
5
626

1412
5
1417

446

414

860

445
-1
2
443

414
0
7
407

859
-1
9
850

92
45
5
293
8

111
25
3
260
8

203
70
8
553
16

Összesen
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1920. VI. 4.
TRIANON
Tisztelt Olvasó! Mai globalizálódó világunkban mit jelent
Önnek a trianoni békediktátum? Ami hivatalosan a Magyar
Kormány által alá sem lett írva. Megérinti-e annak a
gondolatnak tudata, hogy kilencven éve szomszéd államaink
illetve a nyugatiak rosszindulata és közönye miatt elrabolták
hazánk lakosságának több, mint a felét, illetve az ország
területének kétharmadát, 232.459 km2.
(Németország 70.000 km2 és 5.5 millió
lakossal csökkent. E számok ismeretében
talán érdemes elgondolkodni.)
Nemzetközi szinten a diktátum ellen,
csupán két ország fejezte ki tiltakozását: az
Amerikai Egyesült Államok és SzovjetOroszország. Mivel akkor még nem õk
irányították a világpolitikát, ezért szavuk
nem sokat ért. Mindenki más egyetértett
Magyarország feldarabolásával és azzal,
hogy késõbb megálapítandó jóvátétel
formájában meg kell téríteni az általa
okozott háborús károkat. Ma már sokan kicsit
másként gondolják, de ez nekünk kevés.
„A tiranoni béke - és vele együtt a határok
és a kisebbségi problémák - értékelése mind
Magyarországon, mind szomszédainál a mai napig nincs
lezárva sem a törtészészek, sem a közvélemény körében.
Mindaddig ugyanis, az egyéni és a kollektív politikai jogok,
továbbá a gazdasági és társadalmi gyarapodás esélyei
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eltérõek a közép-európai határok különbözõ oldalain, a
hovatartozásnak politikai súlya és értelme van, így annak
eredete sem lehet pusztán tudományos probléma. Annyi
mindenesetre megállapítható, hogy a vitaellenfelek mindkét
oldalon a legtöbbször azt a hibát követik el, hogy nem
tesznek világos különbséget a békeszerzõdésnek az etnikai
elv értelmében igazságos és igazságtalan rendelkezései
között. Ebbõl a szempontból az „egész Trianon” elvetése épp
úgy túlzás, mint amilyen bûn annak teljes elfogadása. A
politikai egyensúlyviszonyok miatt a határok ma egyébként
sem mozdíthatók, így a hangsúly joggal helyezhetõ arra a
kérdésre, hogy a kisebbségek jogvédelmét
miért nem tudta kellõképpen biztosítani a
trianoni béke. Az elfogulatlan viszgálatok
legtöbbje szerint ugyanis bármilyen
nacionalista és elnyomó volt is annak idején a
dualista Magyarország a nemzeti kisebbségek
irányában, mindez nem mérhetõ ahhoz a
szenvedéshez, amivel erre, illetve a revíziós
fenyegetésre hivatkozva sújtották és sajnos
a mai napig is sújtják a szomszéd országokban
egymást váltó rezsimek a magyar
népcsoportokat. Pedig a revíziós félelmek
legjobb ellenszere éppenhogy a jó kisebbségi
politika lenne: ...”
Tudom, hogy a rimóci emberekbõl sem
veszett ki a nemzeti öntudat, éppen ezért kell
falunkban is emléket állítani e gyalázatról, hogy a jövõ
nemzedékek szeme elõtt lebegjen örök mementóként, hogy

bár megbocsájtani lehet, de feledni Nem! Nem!
Soha!
Vincze Attila

Felhívás

Szegény gólyáink

Képviselõi kezdeményezésre Rimóc Község Önkormányzatának képviselõ-testülete úgy döntött, hogy községünk is
csatlakozik azon településekhez, melyek emléket állítottak
(állítanak) az 1920. június 4-én szégyenletes módon ránk
kényszerített trianoni békediktátumnak.
Ennek érdekében már létrejött a Trianon Emlékbizottság,
mely fõ céljául tûzte ki, hogy Rimócon felállítson egy
emlékmûvet, mely elõtt méltó módon emlékezhetünk meg arra
az eseményre, mely több millió magyart szakított el az
anyaországtól.
Az emlékezésen túl az emlékhely feladata annak
biztosítása, hogy az utókor, gyermekeink sem feledkeznek
meg e történelmi eseményrõl.
E cél megvalósítása érdekében kérjük a falu lakosságát,
hogy anyagilag támogassa törekvéseinket. Az elkövetkezõ
hetekben az Emlékbizottság vagy a Rimóci Ifjúsági Egyesület
tagjai ellátogatnak Önökhöz, hogy adományokat gyûjtsenek az
emlékmû megvalósításához.
Kérünk mindenkit, hogy a falu építése, jövõje érdekében
támogassák ügyünket.

Régebben - de szerintem még napjainkban is fontos eseménynek tartották a falusi emberek - így
a rimóciak is - a falu gólyájának érkezését,
távozását. Figyelemmel kísérték, kísérik életének
mozzanatait, szaporodását. A gyermekáldás
madaraként kiemelkedik madártársai közül.
Április 22-én, csütörtökön, sajnálatos baleset
történt. A rimóci gólyák egyike (a fiú) a Magashegyi
út és István király út sarkánál nekirepült a
magasfeszültségû villany vezetéknek. Gyöngyi Bözsi
néni szemtanúja volt a szomorú eseménynek és
elmondása szerint a gólya valami miatt még kifelé
tartott a faluból, pedig már javában esteledett. A
szerencsétlen, áramütést szenvedett állaton már
nem tudtak segíteni. Másnap állatvédõk is
megvizsgálták a tetemet.
Csak remélhetjük, hogy párja nem pusztul bele a
szomorúságba, mert sokak szerint ilyen gyakran
megtörténik.
Adja Isten, hogy ne maradjon üresen a rimóci
gólyafészek!

Vinczéné Hurják Mónika
a bizottság elnöke

Beszkid János
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Vincze Feri bácsi és Mari néni, a 90 éves házaspár

Napjainkban igen ritka, hogy egy házaspár mindkét tagja megérje a 90. esztendõt. Településünkön is egyedülálló. Vincze Ferencné,
Jusztin Mária 1920. április 17-én, míg Vincze Ferenc 1920. május 15-én született. A 90 éves házaspár 70 éve, 1940. november 20án házasodott össze. Hogy Mari nénit idézzem: „Sok víz lement már a patakon, mióta mink együtt vagyunk!”
Mivel Mari néni és Feri bácsi is a napokban ünnepelte és ünnepli születésnapját, kimentem hozzájuk egy rövid beszélgetésre.

- Hogy vannak?
Feri bácsi: Büszkén.
Mari néni: Nem vagyunk mink olyan
rendben. Minden csontunk fáj.
Feri bácsi: A torkom nem akar javulni.
Mari néni: Fáj a torka. Biztos hideg bort
ivott. Te milyet iszol? Sárgát vagy pirosat?
- Én nem iszok bort, de a sárgát (üdítõ)
majd megkóstolom. Hoz majd az idén
is bort a borversenyre?
Feri bácsi: Hát persze, de az még messze
van... Hány évestõl lesz az idén a
kirándulás?
- Én nem tudom, anyukámékat kell
megkérdezni, majd õk szervezik, ha
lesz. Miért, elmennének?
Mari néni: Én már nem nagyon. A szám
eljár még, de én már nem. Mégiscsak 90
éves vagyok.
Feri bácsi: Anyád hívott, én elmennék.
Mari néni: Anyáddal is jót szoktunk
beszélgetni, jön minden nap, mert hozza
az ebédet, de nem nagyon ér rá, mindig
siet. Õ is, meg ha Hédi jön az is, meg
szokott jönni Eszti is. Na õ is. Mindig
szaladnak. Nem érnek rá, menni kell.
Csuda Eszti is, sokat tud, de egyik lábuk
itt, a másik ott, úgy sietnek. De én meg
azé' is megkérdezem, hogy mi újság a
faluba. Anyád mit fõzött?
- Töltött káposztát.
Mari néni: Én is kevertem össze tegnap
rizsát, darált hússal, mint ha töltött
káposzta lenne, meg tettem rá
paradicsomlevet, hogy ízesebb legyen.
De mink már a töltött káposztát meguntuk,
mert minden jeles ünnepen az volt.
Mondjuk vasárnap kocsonyát csináltam.
12 literbõ'. Vitt el Mari is, meg Etus is, így
elfogyott.

- És mit szoktak még csinálni?
Mari néni: Én most nem ültettem
kukoricát, de máskor, mikor a krumplit
ültettük, én is ültettem. Jaj, nagyon
elfáradtam. Kapálni is kellene, meg babot
ültetni is, de már nem bírunk.
- Feri bácsi szokott citerázni itthon is?
Feri bácsi: Szoktam, majd citerázok most
neked is. De már mind-mind kevesebbet
nézegetem, meg most nem tudok együtt
énekelni vele, mert fáj a torkom, de majd,
ha máskor jössz, eléneklem vele együtt.
Ezzel már ment is a szögre akasztott
citerájáért.
Mari néni: Mondjá' neki egy nótát! Mi a
nótád? Eljátssza neked!
De Feri bácsinak magától is jöttek a
nóták, és mindegyik után megkérdezte, hogy ezt ismertem-e. Amit
nem, azt még el is énekelte nekem.
Mari néni: Feri azt, hogy „Fecske madár
szállott a házunkra”!
És Feri bácsi már játszotta is. Én
készítettem pár képet és videót is, mire
Feri bácsi a végén megkérdezte: Hova
teszed ezt a sok fényképet, amiket a
faluba fényképezel? Magadnak, vagy
másoknak is?
- Hát magamnak, mert gyûjtöm is, de
szoktam a Rimóci Újságba is, meg
Benkó Petivel is szoktunk cserélni
képeket.
Feri bácsi: Soha nem tudtam, hová teszel
ennyi képet. Meg az a gyarmati ember is,
Kiss Sanyi. Õ is szokott jönni, de
mostanában már nem látom. Mostanában
már nem jön annyira. Õ is hova tesz, annyi
képet?
Mari néni: Benkó Peti nem jön már haza?
- Nem tudom Mari néni, õt kellene
megkérdezni, de úgy tudom, jó helyük
van Alsónémedin is. Látom, itt a
Rimóci Újság, szokták olvasni?
Mari néni: Szoktuk bizony! Nekünk már
csak az van, régebben járt több újság is,
de mi a fenének nekem az a sok rossz
papír. Rimócról csak a Rimóci Újság szól.
Így a többit lemondtam. Mondták az
unokáim, hogy nagymama, maga minden
nap imádkozzon, csak Ludányba ne
kerüljön, mert ott maguknak nem lenne jó!
Feri bácsi: Hagyjad má', nem tud ennyit
írni!
- De írom én, maguk csak mondják!
Mari néni: Tudod, hogy mi rokonok is
vagyunk?
- Nem. Hogyan?
Mari néni: Nagyanyád, Margit,
unokatestvérem. Mondjad neki, hogy
jöjjön fel, látogasson meg. Nekem már
rossz a térdem, én már nem tudok menni.
Máma nem kell szavazni?

- Rimócon nem, de van olyan település
még, ahol igen. Miért, maguk voltak
szavazni?
Mari néni: Idehozták az urnát, szavaztunk
is. Én azt hittem, itt is kell majd.
Feri bácsi: Mondták a rádióba, hogy még
ötven valamennyi helyen kell, ahol nem
volt jó valami.
- Igen, ahol az egyik jelöltre sem
szavaztak annyian, hogy elérte volna
az 50 %-ot.
Feri bácsi: Pesten vagy még?
- Igen, már két hónapja.
Mari néni: A mi unokáink is Pesten
vannak. Bélaék. Nem találkoztál még
velük? Elmehetnél hozzájuk.
- Hát én nem ismerem õket, Mari néni.
Meg Pest nagy város, sok rimóci
dolgozik és tanul ott. Voltak már
maguk is fenn?
Mari néni: Voltunk bizony. Csilla is ott
dolgozik. Éttermet vezet.
Feri bácsi: Õ ott a fõnök.
Mari néni: Megkereshetnéd, elmehetnél
hozzá, igaz, mi utca szerint nem tudjuk,
hogy hol van. Mit szoktatok fõzni Pesten,
mit esztek?
- Mi nem nagyon szoktunk fõzni,
minden nap rendelünk ebédet, vagy
viszek itthonról.
Mari néni: Az unokáim is. Mondom is, ezé'
nincs nektek pénzetek, mert nem fõztök,
mindig megveszitek azokat a drága ételeket.
- Maguk is hozatják, mint mi. Csak mi
egy kicsit drágábban.
Mari néni: Jó is, amit anyádék fõznek.
Szokott lenni minden. Túrós tészta, diós
tészta, grízes tészta. Mindenfajta tésztát
szoktak, meg mást is. Mi mindent
megeszünk. Jobb is, hogy nem kell fõzni,
mert abba már elfáradok ilyenkor.
Mari néni szinte egész ottlétem alatt
üdítõvel és süteményekkel kínált. Mire
én mondtam is neki: „Mari néni, maga
folyton csak etetne, itatna.”
Mari néni: Hát, most vagy nálam elõször.
Amikor az unokámnak is itt voltak a
barátnõi Törökországból, õk is csak
annyit tanultak, hogy: „Egyetek!” Mer'
annyiszor mondtam nekik, hogy a végére
ezt meg is tanulták.
Köszönöm a beszélgetést! Isten
éltesse még egyszer mindkettõjüket!
Jó egészséget!
Mari néni: Neked is lyányom!
Feri bácsi: Mi köszönjük a látogatást,
gyere máskor is!
Vincze Nikolett

A falu legidõsebb embere,
Alács Lászlóné, Urbán Rozália is
április 28-án ünnepelte
95. születésnapját.
Rozi nénit is Isten éltesse még
sokáig!
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Régi rítusú Szentmise Mátraverebély-Szentkúton

Április 15-én rendezték a
Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti
Kegyhelyen a hagyományos római
liturgiához ragaszkodó hívek
zarándoklatát, melynek keretében
szentmisét mutatott be Dr. Varga Lajos
váci segédpüspök. Több szempontból is
történelminek volt mondható az
esemény. Elõször is: ilyen misét magyar
fõpap magyar földön majdnem öt
évtizede nem mutatott be. 1970-ben az
új, népnyelvû mise behozatalával
földindulásszerû változás ment végbe,
ami - Szentatyánk, XVI. Benedek pápa
szavaival - sajnos nagyon sok értéket,
értékes hagyományt temetett maga alá.
Épp ezért, a pápa szándékával
megegyezõen, immár Magyarországon
is, több helyütt megindult a

hagyományos római rítusú szentmisék
celebrálása. A legrendszeresebbnek
mondható ezek közül a Budapesti
Belvárosi templomban, minden vasárnap
és ünnepnap végzett énekes mise, ahol a
Szent Mihály arkangyalról nevezett
világiakból álló Káptalan szolgál az
oltárnál, illetve kórusként énekel a
misén. Ide, Szentkútra is ennek a
közösségnek a tagjai, illetve a köréjük
szervezõdõ plébániai közösség
érkeztek zarándoklatra.
Másik nagy eseménye volt a
zarándoklatnak, hogy a hagyományaikhoz ragaszkodó rimóci hívek szintén
csatlakoztak, és részt vettek a
szentmisén. Találkozott a liturgikus és
a népi hagyomány. Találkozott a
hagyománynak az a két ága, amely
elválaszthatatlan egymástól. A
néphagyomány, amely az õsi római
liturgiából nõtt ki, és táplálkozott, és a
római liturgia, amely mindig friss
inspirációkat, új életet kapott mindig a
néphagyománytól. Hasonló volt ez, mint
Szent Erzsébet és Mária találkozása: a
hagyomány folytonosságát képviselõ
Erzsébet felismerte az üdvösség
beteljesítõjét, Máriát, és a Megváltó
Krisztust, akit õ hozott el a pogány
népeknek.
Ennek a találkozásnak maradandó
emléke is van a rimóci hívek számára.
Varga Lajos püspök, aki hosszasan
beszélgetett a rimóciakkal hagyományaikról, és a hagyományok átadásának
fontosságáról, a Szentmise elõtt

szintén a régi római liturgia felemelõ
szavaival
megszentelte a Könnyek
Anyja csoport új búcsús keresztjét.

Részlet a szentelési imából:
Áldd meg, Urunk Jézus Krisztus, ezt a
Keresztet, mellyel megszabadítottad a
világot az ördögök hatalmából, és
amelyen szenvedéseddel leigáztad a bûn
szerzõjét, aki örvendett az elsõ ember
elestének, mikor az evett a tiltott
gyümölcsbõl. Szenteltessék meg a Szent
Kereszt jele az Atya a Fiú és a Szentlélek
Isten nevében, hogy akik az Úrra
emlékezvén imádkozva leborulnak ezen
Kereszt elõtt, leljék meg testük és lelkük
egészségét, Krisztus a mi Urunk által.
Amen!
(Rituale Strigoniense Tit VIII. cap. 32;
ford. Jusztin Péter)
Jusztin Péter
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NYULACSKA HÍREK
„Meleg is. Hideg is. Bolondozik április.
De mirajtunk túl nem jár, úgyis tudjuk, jön a nyár.”

TAVASZI ZSONGÁS
A tél elmúltával egyre több idõt töltünk kint a
szabadban. Próbáljuk az óvodánk udvarát
folyamatosan szépíteni, parkosítani. Kezdõ
lépésként szerveztük meg a „tavaszi zsongás”
elnevezésû délelõttünket, a Kobak Egyeülettel. Ez
alkalommal a gyerekek kipróbálhatták az újonnan
vásárolt kerti szerszámokat. Nagy lelkesedéssel
segítettek a virágágyások kialakításában.
Bokrokat, évelõ növényeket, virágokat ültettünk,
melyeket azóta is rendszeresen gondozunk,
figyelgetünk.

MULTIKULTURÁLIS
HAGYOMÁNYÁPOLÁS
A Cigányság világnapja alkalmából
meghívtuk óvodánkba Csemer Károlyt, a CKÖ
elnökét, hogy adjon egy kis „ízelítõt” a cigányság
kultúrájából. Ezúton köszönjük neki, hogy
unokáival elõadtak nekünk néhány cigány dalt és
táncoltak is, amit a nagypapa hangszeren kísért. A
cigány himnusz éneklésébe mindannyian
bekapcsolódtunk, és a végére vidám, ritmusos
muzsikára járták a táncot a gyerekek.
Kiemelt nevelési feladatunk a másság elfogadására való törekvés, az egymás iránti tolerancia,
empátia, az egymáshoz való alkalmazkodás
szabályainak kialakítása. Annak érdekében
szerveztük ezt a programot, hogy óvodásaink a
minket körülvevõ kultúrákba bepillantást
nyerhessenek.

„PALÓC - JÁTSZÓ „
Mindenekelõtt köszönetet mondunk Paluch
Norbertnek és Percze Piroskának, hogy
meghívásunknak eleget téve egy tartalmas
délelõtt keretében bemutatták a rimóci táncokat,
népi játékokat az óvodásainknak. Községünkben a
máig is élõ néphagyományok már nem minden
kisgyermekhez jutnak el, ezért tartottuk
fontosnak, hogy közvetlen tapasztalatszerzés
útján ismertessük meg õket a helyi népviselettel és
néptánccal. Örömmel vettük, hogy az alkalomnak
megfelelõen öltöztek fel, így az elején
megszámolhattuk azt is, hogy hány szoknyából áll
a rimóci „bõszoknya”. Alaposan megmozgatta a
gyerekeket és játékosan próbálta megtanítani a
csárdás alaplépéseit. A „lépek, lépek visszalépek” kis mondókára ügyesen és jókedvvel
táncolt mindenki. Talpalávalónak a Rimóci
Rezesbanda zenéje szólt CD-rõl.
Óvónõk
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ISKOLAI HÍREK
Költészetnapi versmondó verseny
2010. április 9-én versmondó versennyel ünnepelte iskolánk a
költészet napját.
József Attila születésnapjára (1905. április 11). emlékezve 3
korcsoportban 320 tanuló mutatta meg versszeretetét, a magyar
nyelv és kultúra iránti fogékonyságát.
A zsûri elnöke: Virág Vincéné Marika tanító néni,
Tagjai:
Mócsány Istvánné Rozika tanító néni, és
Balázsné Szõke Anikó logopédus volt.
Valamennyi szavaló elismerõ tapsot, s a legjobbak
könyvjutalmat kaptak.
A helyezettek:
I. Korcsoport: I. Bablena Dorina
2. o.
Holecz Zoltán
3. o.
II. Csámpai Dorina 1. o.
Czerovszki Bence 2. o.
III.Laczkó Máté
2. o.
II. Korcsoport: I. Vizoviczki Lolíta
II. Ocsovai Ramóna
III.Ulviczki Mariann
Csemer Beáta

6. o.
4. o.
4. o.
5. o.

III. Korcsoport: I. Vanya Bernadett 8.o
II. és III. díjat a zsûri nem adott ki.
Gratulálunk minden résztvevõnek. Köszönjük a felkészítõ
tanárok munkáját, a zsûri értékelõ, további szavalásra biztató
szavait.

Diákolimpia
Az április 22-én megrendezett labdarúgó tornán a rimóci
gyerekek is részt vettek. Az I. korcsoportban induló tanulók
megszerezték az elõkelõ második helyet. A csapat tagjai:
Mócsány Patrik, Vincze Ádám, Laczkó Máté, Balogh Adrián,
Bada Norbert, Gál Enikõ, Oláh Dániel, Molnár Balázs, Suha
Martin.
A verseny lebonyolítása a szécsényi sportpályán történt.
Egy nappal késõbb már a II. korcsoportosoké volt a
fõszerep. Ezek a fiúk is kitettek magukért és szintén a második
helyen végeztek. Csapattagok: Beszkid Mátyás, Bangó Ronald,
Bada Krisztián, Mócsány Patrik, Bada Rajmond, Juhász Gergõ,
Csemer Richárd, Jusztin Milán, Szoldatics Dávid, Szoldatics
Milán, Bada Norbert.
De a diákolimpia nem csak labdarúgásról szólt, ugyanis
április 26-án 14 órai kezdettel 16 rimóci diák küzdhetett meg
egymásért a szécsényi várkertben megrendezett mezei
futóversenyen. Korcsoportonként 2 fiú, 2 lány volt nevezhetõ.
A váltóversenyen 6 település általános iskolás tanulói
mérhették össze erejüket. A gyerekek nagyot harcoltak, és a
harmadik helyen végeztek. Váltó tagjai: Bablena Dorina,
Csemer Ramóna, Vincze Ádám, Bada Tamás, Csemer Evelin,
Bada Patrícia, Bada Norbert, Beszkid Mátyás, Laczkó Dávid,
Németh Krisztofer, Vizoviczki Lolíta, Péter Fruzsina, Péter
Petra, Vágvölgyi Réka, Virág Sándor, Bada Viktor. Gratulálok a
szép eredményekér!
Kovács Norbert

Pócsik Csilla

Országos Elsõsegély-ismereti Verseny 2010

Õszinte részvéttel

Az Országos Mentõszolgálat és a HáziPatika.com Országos
Elsõsegély-ismereti Versenyt hirdetett bármely hazai és határon túli
iskolatípus 10-18 éves tanulói számára.
A verseny fõ célja a diákok elsõsegély-ismereti és egészségvédelmi
tudásának fejlesztése. A feladatok a megadott - elsõsorban
Internetes - irodalmak feldolgozásával oldhatók meg. A verseny két
kategóriában 5-8. és 9-12. osztályos tanulóknak hirdették meg. A
versenyre három fõs csapatok jelentkezhettek. A verseny elsõ
három fordulója az Interneten keresztül zajlott, fõbb témakörök:
élettan, anatómia, elsõsegély-ismeretek, egészségvédelem. A
rimóci Szent István Általános Iskola január elején kapta meg a
felhívást a versenyre. Az iskola vezetése úgy döntött, hogy két 3-3
fõs csapattal nevez a versenyre. Az igazgató asszony engem kért fel,
hogy mint felkészítõ, legyek a csapatok segítségére. A felkeresésnek
örömmel tettem eleget. Megkezdõdött a regisztráció melyben Varga
Bálint volt a segítségünkre. A versenyre a ,,Szent István” és a ,,Szent
István 2” elnevezésû csapatokkal neveztünk.
Szent István csapat: Erdélyi Anita, Hadzsi Enikõ, Vanya Bernadett
Szent István 2 csapat: Jusztin Boglárka , Virág Dzsenifer , Péter Fruzsina
Az aktuális fordulók megjelenése után három hét állt
rendelkezésre a feladatok megoldására. Heti egy alkalommal
közösen vettük át a feladatokat, majd mindenki odahaza a megadott
internetes irodalom feldolgozásával folytatta a munkát. Annak
ellenére, hogy elõször indultunk egy ilyen nagy horderejû
versenyen, elmondhatjuk, hogy jól szerepeltek a csapataink. Közel
700 regisztrált csapatból 503 ért el pontot. A ,,Szent István 2” csapat
63. helye elõkelõnek számít. A Szent István csapat utolsó
feladatának egy része technikai okok miatt nem érkezett meg, amit
nagyon sajnálunk.
A döntõt 2010.04.24-én rendezték Budapesten, amelyben
kategóriánként az elsõ 18 csapat vehetett részt.
Gratulálok a lányoknak ehhez a szép eredményhez és remélem,
hogy kedvet kaptak az elsõsegélynyújtáshoz!

Amikor a fenti szomorú hírt meghallottam, a megdöbbenés
után az elsõ gondolatom az volt, vajon lengyel testvértelepülésünk
DLUTÓW lakóit mennyire lesújthatta ez a tragédia!
Ismerve azt a mondást, hogy „barátaid lakomájára menj
lassan, beteg ágyához siess”, úgy gondoltam mindenképpen
biztosítani kell lengyel barátainkat arról, hogy - mint már több
száz éve - ezekben a nehéz pillanatokban is számíthatnak
magyar testvéreikre.
Rimóc község nevében Beszkid Andor polgármester küldött
részvéttáviratot DLUTÓW lakóinak és rajtuk keresztül a
lengyel népnek, melyben együttérzésérõl biztosította õket, akik
a hetven évvel ezelõtti katyni
nemzettragédia után újabb sorscsapást
kénytelenek elviselni.
Tisztelegve az elhunytak elõtt,
április 17-én, szombaton, falunkban is
félárbócra engedtük a fekete szalaggal
megjelölt lengyel és magyar zászlókat.
Imádkozva kérjük Istenünket, adjon
erõt, kitartást lengyel barátainknak
ezekben a nehéz, egész Lengyelországot megpróbáló idõkben!

Tisztelettel: Kiss János

Õszinte részvéttel: Beszkid János
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Gyerekház hírek

Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
12. rész - Képes ,,mozaik’’
Az egyetlen korabeli színes fotó piros csizmában
lévõ lányról (National Geographic, 1938, január)

Itt szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik a rimóci Gyöngyösbokréta csoport történetének feldolgozásában segítettek. Nagyon köszönöm a
képeket is. Igen értékesek a csoport története szempontjából, mert a korabeli
újságok a rimóciakról kevés képet közöltek. Sajnos a csoport a mozgalom 10
éves jubileuma elõtt felbomlott, ezért nem szerepelnek a rimóciak a jubileumi
díszalbumban sem, amely sok képet közöl a csoportokról. (OSZMI-ban
található.)
Köszönet még egyszer mindenkinek a segítségért!
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A Gyerekház idén is
nagyszabású programokkal,
játékokkal készül a Gyermeknapra. További információt a
Gyermeknapi rendezvényrõl a
hónap vége felé a kábeltévébõl,
illetve a faluban elhelyezett
szórólapokról, plakátokról
kaphatnak.
Sokan olvasták az elõzõ
számban írt cikkünket, így sok
kedves falubeli lakos ajánlott
virágot, kisfát, cserjét a
Gyerekház szépítése érdekében. Nagyon köszönjük a
felajánlását Horváth Tibornak,
akitõl fákat és cserjéket
kaptunk; köszönjük Holecz

Bertalannénak a virágokat;
Percze Istvánné Bözsi néninek
a sok-sok virágot; és nem
utolsó sorban Percze Jánosnénak az én „Nagymamikámnak” a rengeteg virágot!
A virágokat szülõkkel,
gyerekekkel együtt ültettük el, és
a gyerekek szorgalmasan
locsolják is a növényeket. Az
együttes munkálkodás a
kertben, sok mindent fejleszt a
gyerekeknél, amire olyankor
nem is gondolunk, és sok-sok
ismeret, tapasztalat társul hozzá.
Fejleszti a gyermek szókincsét, ha megnevezzük a
növényeket, illetve a cselevést,
amit épp végzünk.
Fejleszti a szem-kéz koordinációját, amikor a kiásott
lyukba berakja a virághagymát, vagy amikor közvetlenül
a virágot kell meglocsolnia.

Megtapasztalja, hogy amit õ
elültetett a földbe, abból
késõbb növény lesz, kihajt,
szépíti környezetét, vagy
éppen fogyasztható növény
lesz belõle. Erõsíti a kapcsolatot a szülõ és gyermeke közt.
Feladatot kap, amit teljesítenie
kell, feladattudatot erõsít, az
önbizalmát erõsíti, pozitív
önértékelését, hogy fontos,
mert anyának, apának,
mamának szüksége van az õ
segítségére.
Pénteki napokon Recept
csere-berét, sütés napot tartunk, a szülõkkel. A legkönnyebben elkészíthetõ
recepteket ki is szoktuk
próbálni. Több kedvenc is van
már, melyet néha tízórai
étkezésre is elkészítünk a
szülõkkel a gyerekek számára.
Egyik kedvenc, az Idõsek

Klubja dolgozói által ajánlott
lángos. A szülõk, gyerekek
egyaránt szeretik, így közzé
tesszük receptjét, hátha más is
szívesen kipróbálná.
Legutóbb nagyon remek süti
receptet kaptunk a Magyargéci
Gyerekház dolgozóitól, a
legközelebbi számból ezt is
megtudhatják. Percze Renáta

Lángos receptje
Hozzávalók kb. 15 db 21 cm
átmérõjû lángoshoz:
- 1kg finomliszt,
- 1 élesztõ,
- 1 evõkanál só,
- 1 dl étolaj,
- 7 dl tej,
- kiskanál cukor az élesztõ
felfuttatásához.
Egy kis tejjel felfuttatjuk az
élesztõt, bedagasztjuk a
többi hozzávalóval a tésztát
és hagyjuk egy órát kelni.
Majd kiszaggatjuk a tésztát,
és olajban megsütjük.

Gyöngyösbokrétások (Kanyó Balázsné gyûjteményébõl)

Egy budaci ruhába
öltözött férfi húzza fel a
csizmát a rimóci lánynak
(Percze Miklósné Virág
Erzsébet) Budapesten.
Képeslap.
(Kanyó Balázsné
Gyûjteményébõl)

Négy év

„Hídas játék” (Kanyó Balázsné gyûjteményébõl)
„Hídas játék”
(Radványi László
gyûjteményébõl)

Rimóci bokrétások (OSZMI cikkgyûjtemény)

Négy év alatt sok minden változik. Négy év
alatt immáron harmadszor szembesülök az
újabb családtámogatási rendszerrel, próbálok
kiigazodni a hivatalos ügyintézés útjain,
kideríteni mi is jár nekünk, mint gyermekeit
nevelõ magyar állampolgároknak.
Négy évvel ezelõtt, 2006-ban elsõ
gyerekünk érkezett. Nem voltunk rutinosak, de
visszatekintve minden átlátható és aránylag
egyszerûen elintézhetõ volt. Akkoriban néhány
hónapig még járt adókedvezmény, családi
pótlék, anyasági támogatás, GYED. Mindezt
egy helyen három papírral és néhány
fénymásolattal el is intéztünk, és az illetékes
szerven keresztül néhány héten belül meg is
kaptunk mindent, ami nekünk jár.
Hát ehhez képpest 2008-ban a következõképpen alakult ugyanez. „Ketteskének”
akkoriban nem járt adókedvezmény, csupán
családi pótlék. Aztán jött a hír, ez az összeg nem

lesz természetesen adóköteles, „csupán” az
adóalapot fogja növelni következõ évtõl. Így mi
egyszerû dolgozók hozzákezdhettünk
számolgatni, hogy vajon nem esünk-e e miatt
magasabb adósávba. Még jó, hogy volt
munkahelyünk! Aztán szembesültünk a hivatali
ügyintézés szétcincálásával, és 4 hét helyett 4
hónap alatt sikerült mindazt a járandóságot
besöpörnünk, ami ugye nekünk is jár! Mert most
már két szerv intézte a háromféle ügyünket, több
heti levelezgetés, telefonálgatás, értetlenkedés
után még mindig nem tudtuk kinek, mit is kell
megküldeni, hogy minden járandóságunk a mi
számlánkra kerüljön végül. Furcsának is
találtuk, hogy az „Egyeskére” jogtalanul felvett
kétheti GYES összegét milyen hamar vissza
kellett térítenünk, természetesen 15 napon
belül! Végre aztán minden elmaradást
postáztak.
2010-et írunk. „Hármaska” jövõje
befagyasztott családi pótlékkal indul, és mivel
április 30-a után születik, ezért hozzáértõk úgy
döntöttek, nincs szükség az édesanyjára 3

hosszú évig, elégedjen meg kettõvel, tehát nincs
GYES két éves kora után. Állítólag így
ösztönözve leszünk, hogy elõbb álljunk
munkába. Csak mellékesen jegyzem meg,
akinek munkahelye volt, az így is rá volt
kényszerítve, hogy jóval elõbb térjen vissza a
munkahelyére, mint szeretné, és nyugtatgassa
a lelkiismeretét, hogy másra hagyja a másfél
éves kicsinyét… De legalább egy kis kárpótlást
kapott anyagiakban, hiszen munka mellett a
gyermek 3 éves koráig járt a GYES is, egy kis
plusz pénzként. És ha nincs a családban
mozdítható nagymama, hát anyuka, kérem,
oldja meg. Mert ahogy látják, csak úgy nõnek ki a
földbõl az állami bölcsõdék és a kibõvített
óvodák. Én sajnos egyrõl sem hallottam a
környékünkön. Vagy egyesek úgy gondolják
vidéken lassabban telik ez idõ. Két év három
alatt?
Nem akarok háborogni, ítélkezni, de akkoris
értetlenkedve állok: mennyi minden változik
négy év alatt! De én azért még reménykedem!
Kaluzsa Mónika
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Az elõzõ két részhez hasonlóan az interjú célja most is az, hogy bemutassuk a rimóci fõiskolás, egyetemista fiatalokat illetve
tanulmányaikat. Hol és mit tanulnak, mik a terveik. Érdemes megismernünk õket, hiszen a jövõben, munkájuk során még
kapcsolatba kerülhetünk velük, illetve a még középiskolás tanulók ötletet meríthetnek a továbbtanuláshoz.
A felsõoktatásban tanuló rimóci fiatalok közül a cikk-sorozat harmadik részében Tóth Gábort és tanulmányait mutatjuk be.
Õ is a bolognai-rendszerben (BSc + MSc képzés) végzi az egyetemet, a rendszerrõl az elõzõ részben olvashattak.

Hol és milyen szakon tanulsz?
- A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és
informatikai karán (VIK) tanulok,
villamosmérnök szakon. Immáron az utolsó
évemet taposom BSc-n.
Tervezed, hogy MSc-re is jelentkezel?
- Õszintén szólva eddig nem terveztem
MSc-n maradni, pár hete viszont felötlött
bennem, hogy meg lehetne próbálni.
Igazából munka mellett kellene, hogy
pénzem is legyen, úgy viszont szerintem
lehetetlen megcsinálni, vagy legalábbis a
hatásfoka nem lesz olyan jó.
Ha végzek MSc-t, akkor azt is a BME-n
lenne célszerû, hisz eddig is ott voltam, nem
hiszem, hogy érdemes lenne váltani.
Miért éppen a BME-re jelentkeztél?
- Általában mindenkinek nehéz idõszak,
amikor döntenie kell. Ezen én is átestem, de nem volt túl nagy
megpróbáltatás sem, hiszen a céljaim már körvonalazódtak
bennem akkor is, amikor szakközépiskolát választottam, ami
végül a váci Boronkay György Mûszaki Szakközépiskola lett.
Amint azt a neve is sugallja, mûszaki területen tanultam ott is,
illetve miután letettem a technikusi vizsgát érettségi után, úgy
döntöttem ezen a területen maradok. A távolság miatt
Budapestet választottam, ahol két suli jöhetett szóba: BME,
vagy pedig akkor még BMF (Budapesti Mûszaki Fõiskola). A
középiskolás tanáraim a BMF-et javasolták mindenkinek az
osztályban, többen oda is mentek. Én végül a BME mellett
döntöttem, hogy miért azt nem tudom, talán azért mert akkor is
olyan voltam, mint most: „azért is megcsinálom, azért is ide
fogok menni”.
Nem bántad meg azóta sem, hogy mégsem BMF?
- Néha azt gondolom, bár inkább oda mentem volna,
összességében azonban nem bántam meg. A BMF-en kicsit más
szemszögbõl látnám a szakmát, annak is megvannak az elõnyei,
de a BME-nek is. Azt hiszem jó választás volt, még akkor is, ha
keményen megszenvedek a sikerért.
Igaz volt az, hogy az elsõ év a legnehezebb?
- Természetesen nehéz volt az elsõ év is, de visszagondolva azt
kell, hogy mondjam minden szemeszter egyre nehezebb és
nehezebb. Szerintem nem teljesen igaz az, amit sokan állítanak,
miszerint az elsõ év nehéz, aztán belerázódsz a dolgokba! Itt
legalábbis nem. Nyilván az új környezet, új emberek,
nagyváros teremtett némi kezdeti plusz nehézséget, de ezt pár
hónap alatt azért megszoktam. A váci kollégiumi élet után már
nem jelentett túl nagy kihívást az otthontól való távollét,
önállóság, stb…
Számodra mi volt az elsõ megpróbáltatás, a legnehezebb az
elsõ évben?
- Az elsõ ZH (zárthelyi dolgozat) a ‘Számítástudomány alapjai’
nevezetû tantárgyból volt, amire rengeteget készültem, és
majdnem sírva jöttem ki a végén, mert tudtam, hogy annyira
rosszul sikerült. Pár nap múlva fent volt az eredmény az
interneten: elégtelen. Ez egy nagyon nagy megpróbáltatás volt

számomra, hiszen ekkor tisztázódott
bennem konkrétan, hogy mi is az, amit itt
elvárnak. Természetesen sikerült pót Zh-n
teljesítenem, hozzáteszem elégségesre.
Kellett szakirányt választanotok? Te
mit választottál?
- Ebben a félévben kerültem szakirányra.
Nálunk csak a diploma elõtti utolsó félév a
szakirány, mert azt mondják, egy
villamosmérnöknek úgyis mindenhez kell
értenie szakmáján belül, hisz bárhová
kerül, mindenhol mást kell csinálnia.
A választási lehetõségeim korlátozottak
voltak, de szerencsére sikerült a kiszemelt,
‘Villamos energetika’ szakirány. Remélem,
sokaknak mond ez valamit, akiknek viszont
nem, azoknak: villamos energia átvitelt,
erõsáramú dolgokat, villamos gépeket és
hasonló finomságokat tanulunk.
Volt, vagy van kedvenc tantárgyad?
- Nagyon szeretek programozni, ennél fogva a ‘Programozás
alapjai II.’ címû tárgy tetszett a legjobban. Az elõadó nagyon jó
fej volt, elõadáson (400 fõs teremben) sportszeletet dobált
annak a hallgatónak, aki bekiabált egy kérdésre adott jó választ.
Azt mondanom sem kell, hogy általában nem talált rögtön célba
a csoki, de végül azért eljutott a megválaszolóhoz. Voltak és
vannak is jó tárgyaim, sõt most már szakirányon úgy érzem
mind jó, ha tudok megfelelõ mennyiségben készülni mindenre.
(Tehát van sikerélmény.)
És mik a legkevésbé szerethetõ tárgyak?
- A legrosszabb tantárgyaim között megemlítendõ a feljebb leírt
‘Számítástudomány alapjai’, melyhez hozzá biggyeszthették
volna még nyugodtan: „kizárólag esõembereknek” .
A másik rémes tárgy csak „EMT” néven vált hírhedtté
‘Elektromágneses terek’, mely büszkén viseli az egyetemen a
top 3 legnehezebb tárgy egyike címét. A tárgyból két ZH van
plusz írásbeli és szóbeli vizsga, amihez követelmény a két ZH
külön-külön legalább 2-es szintû teljesítése. A gond ott van,
hogy az átlag 4-500 emberbõl már a Zh-n sem megy át soha 50
fõnél több, és a legjobb jegy 3-as. Kérdés ki a hibás?! Ez viszont
már egy másik téma. Szerencsére nekem meglett (másfél év
alatt).
Kollégiumban vagy albérletben laksz?
- A kollégiumi életnek megvannak a maga elõnyei, de bizony a
hátrányai is, amit sikerült megtapasztalnom a Vácon töltött 5
évem alatt. Szép emlékeim vannak róla, de azért nem szeretnék
újra kollégista lenni, fõleg, hogy már teljesen megszoktam az
albérletben lakást. Nem panaszkodom, jól érzem magamat ott.
Szobatársam nincs, de rimóci lakótársaim vannak, és így jól
elvagyunk.
Marad idõ a diákéletre?
- A diákélet kollégistaként lenne számottevõ, így nem annyira.
Egyszer-kétszer elmegyünk haverokkal meginni valamit,
szórakozni egyet, de én amúgy sem vagyok túlságosan „bulizós”
típus. Az idõm több mint 90%-át elveszi a tanulás, a maradék 10%-ot
pedigpróbálomegykisszórakozással fûszerezett pihenéssel tölteni.
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Van valami egyedülálló kari rendezvény nálatok?
- A kar kollégiumában (Schönhertz Zoltán Kollégium) évente
megrendezik a mûszakisok körében szinte országos hírû
‘Schönhertz qpát’. Hihetetlen, amikor például este a 18 emelet
magas toronyépület déli oldala egyetlen hatalmas
mátrixkijelzõvé változik, és 13 emelet 208 ablaka egyszerre
kezd el villogni, különbözõ mozgó alakzatokat vetítve. Volt
már leánykéréstõl kezdve mindenféle üzenet a kijelzõn. Ezek
videói megtalálhatóak a neten is. (Ez a reklám helye volt. )
Van lehetõségetek gyakorlatban is tanulni?
- Azt tapasztalom, hogy jóformán csak elméletre épít az oktatási
rendszer, a gyakorlatot magunknak kell hozzátenni. Már
amennyire hozzá tudjuk tenni. Hivatalosan az utolsó félév, tehát
a diplomamunka megírása elõtti nyáron kell elmenni
gyakorlatra egy választott, vagy az egyetem által kijelölt
vállalathoz. Ez még elõttem áll, remélem sok új tapasztalattal
fogok gazdagodni!
Tanulmányutakon is részt tudtok venni?
- Tanulmányi utak a szakirány keretein belül vannak, tehát
ebben a félévben. Voltunk például az egykori GANZ
Transelektro Villamossági Zrt.-nél üzemlátogatáson, de fogunk
menni a Magyarországon egyedülálló albertirsai 750kV-os
transzformátorállomásra is.
Az eddigi látogatáson a sok hasznos gyakorlati dolgon kívül
sajnos azt is láttam, hogy az egykori „magyar ipar” mennyire
nem magyar már, amit nekünk, ifjú mérnököknek
mindenképpen orvosolnunk kell.
Milyen témával foglalkozol mélyebben? A szakdolgozatod
is arról fog szólni?
- Van nálunk egy úgynevezett Önálló laboratórium, melynek
keretén belül a szakirány félévében egy választott témában el
kell merülni, meg kell próbálni valamit alkotni, fejleszteni
valamit. Ez sok esetben a szakdolgozat megalapozója, tehát a
témát tovább lehet vinni szakdolgozati témaként. Véleményem
szerint ez nagyon jó dolog.
Az én témám egy napelem mûködését szimuláló program
megírása. A feladat elég összetett, de nem túl bonyolult. Arra
„Hol vannak a fiatalok?”-”Ennyien
leszünk?”-hangzottak el a kérdések a
második Ifjúsági Fórum megkezdése
elõtt, amit április 10-én tartottunk a Dr.
Manga János Közösségi Házban. Én is
ezt kérdezném, hol voltatok? Azt nem
mondhatjátok, hogy nem tudtatok róla,
mert a Rimóci Ifjúsági Egyesület
(továbbiakban RIE) aktív tagjai szorgos
munkával névre szóló leveleket
hordtak szét. Az idõpontot is úgy
próbáltuk megválasztani, hogy
lehetõleg mindenkinek jó legyen. Itt lett
volna az alkalom, hogy elmondjátok
véleményeteket a felvetett témákban,
úgymint sport, rendezvények, bulik,
klub, vagy csak általában a faluról.
Na elég a panaszból, lássuk mirõl volt
szó a fórumon. Bablena Feri a RIE
elnöke nyitotta meg a rendezvényt és
bemutatta az egyesületünket a
megalakulástól napjainkig és beszélt az
elmúlt egy évben vállalt szerepünkrõl a
falu életében. Majd következtek sorban
a témák. A sport témakörben szó esett a
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mindenképpen jó, hogy megtanuljak önállóan dolgozni.
Mivel az utóbbi idõkben szívügyemnek tartom környezetünk és
egyben a jövõnk megóvását, azt tervezem, hogy megújuló
energiaforrásokkal kapcsolatos témáról fogok írni a
szakdolgozatomban is, mint ahogy jelenleg az önálló
laboratóriumi munkámban is.
Hogyan látod a jövõdet ezzel a végzettséggel?
- Úgy érzem, a villamosmérnöki végzettségnek igencsak van
jövõje, de szerintem minden végzettségnek van, ha azt az illetõ
szereti csinálni, és azzal nem csak egyszerûen dolgozik a
megélhetésért, hanem megpróbál valamit alkotni is. Valamit,
amivel elõrelendíti a környezetét (ide érthetjük például
Rimócot is), az országot, vagy a világot.
Lehet, hogy utópisztikusan gondolkodom, de véleménye és
elképzelése mindenkinek kell, hogy legyen.
Hol képzeled el a jövõbeni munkahelyedet?
- Valószínûleg Budapest vagy környéki munkahelyem lesz.
Szívem szerint vidéken dolgoznék, szeretek vidéken élni, amint
megtehetem ott is hagyom majd Budapestet. Persze ez még
odébb van. Rimóc és környékén véleményem szerint nem
tudnék megfelelõ körülmények mellett dolgozni, sõt azt is
reálisnak látom, hogy itt nem is találnék munkát. Persze ez is a
jövõ zenéje, és ha olyanok, mint te, Gina, vidékfejlesztõi
tevékenységeddel fellendíted a környéket, ezzel lehetõséget
adva nekem és a hozzánk hasonlóknak, akkor esélyes, hogy
itt(hon) dolgozunk majd.
Rimóccal a jövõben milyen kapcsolatban maradsz?
- Ha nem Rimócon fogok majd dolgozni, az nem jelenti azt,
hogy a falu ügyét nem tartom fontosnak. Nekem is szülõfalum,
a mai napig boldogan járok haza minden áldott hétvégén, és ha a
jövõben alkalmam adódik tenni a községért, akkor biztosan
tenni fogok.
Köszönöm a válaszaidat! Remélem, hogy kitartásoddal és
céljaiddal jó példát mutatsz másoknak is! Sikerekben
bõvelkedõ utolsó BSc-s évet kívánok, ha pedig úgy döntesz,
akkor az MSc-hez is sok sikert!
Mócsány Georgina

Ifjúsági Fórum
Rimóci Sport Egyesületrõl, esetleges új
szakosztály alapításáról, szakkörök
létesítésérõl (pl. sakk, kosárlabda, pingpong, stb). A továbbiakban szó esett a
faluban lévõ rendezvényekrõl (falunap,
szüreti). Itt szerettük volna megkérdezni
a fiatalságot, hogy mi lenne az a
rendezvény, amire eljönnének. Milyen
stílusú fesztivál, vagy parádé, vagy
sportesemény lenne az, ami érdekelné
õket… Majd következett az a témakör,
ami a legnagyobb vitát váltotta ki: a
bulik! (Itt nem részletezném mi
mindenrõl esett szó, mert az újság
hasábjai korlátozottak.) Én itt vettem át
az elõadó szerepét és vezettem át a
bulikról a szót a „hétköznap és hétvége a
faluban” címû vitapontra. Felsoroltam
milyen szórakozási lehetõségekkel
várjuk a fiatalokat a klubban, és
felvázoltam a közeljövõ programjait. Itt
is, mint minden témakör végén

következtek volna a kérdések, de sajnos
nem volt kinek feltenni…(erre
megpróbálunk a közeljövõben más
megoldást találni, például kérdõív
formájában). Szó esett egy sajnálatos
tényrõl, a 18 éven aluliak „kocsmázásáról”, valamint olyan házibulikról
ahol szülõi felügyelet nélkül sokszor 14
éven aluliak alkoholt fogyasztanak, és
természetesen a szülõk felelõsségérõl
is. A két órás fórum remek alkalom volt
arra is, hogy a felnõttek, köztük a falu
vezetõi és a fiatalok megértsék egymás
problémáit.
Végül szeretném megköszönni
mindenkinek, aki jelen volt és
hozzászólt a témákhoz, Beszkid Andor
polgármester úrnak, a képviselõtestület tagjainak, akiktõl nagyon sok
hasznos információt kaphattunk.
A csekély érdeklõdés ellenére úgy
gondolom, hogy sikeresnek mondható
a fórum és folytatjuk megkezdett
munkánkat.
Vincze Zsolt
Kulturális szervezõ

