Ára: 150,-Ft
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5.Nagybátony 2513 6 6 60-43 45 pont
5. Szurdokpüspöki 25 16 1 8 117-49 47 pont (-2pont)
6.Pásztó
25 12 6 7 51-40 42 pont 6. SBTC
25 18 3 4 106-37 45 pont (-12pont)
7.Rimóc
25 11 4 10 40-30 37 pont 7. Karancslapujtõ 25 14 4 7 88-47 41 pont (-5pont)
8.Tar
26 11 3 12 43-48 36 pont 8. Berkenye
25 11 212 72-90 35 pont
9.Berkenye
25 10 5 10 41-41 35 pont 9. Palotás
26 10 214 62-69 32 pont
Arany Ászok megyei I. osztály
10.Romhány
25 10 5 10 36-56 35 pont 10.Szügy
25 10 114 71-106 31 pont
11.Mátranovák 25 10 2 13 46-59 32 pont 11.Bercel
24 9 312 63-60 26 pont (-4pont)
12.Karancsberény26 9 5 12 39-44 32 pont 12.Rimóc
25 6 316 57-86 20 pont (-1pont)
23. forduló Szécsény - Rimóc 1-0 (1-0)
13.Héhalom
25 7 7 11 41-38 28 pont 13.Héhalom
25 4 417 26-94 15 pont (-1pont)
Szécsény, 300 nézõ, vezette: Pál László (Fodor R. Godó S.)
14.Szurdokpüspöki 25 5 6 14 26-56 21 pont 14.Karancsberény 25 3 121 35-148 10 pont
Rimóc: Oláh T. - Komár (Laczkó T.), Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Laczkó Zs. (Bablena), 15.Szügy
25 5 0 20 25-91 15 pont 15.Mátranovák 25 3 022 25-126 9 pont
Árva, Lovász, Bangó N. Márton, Vincze
16.Bercel
25 4 2 19 32-77 14 pont 16.Tar
26 3 023 54-172 3 pont (-6pont)
Gól: Balogh (11-esbõl) Sárga: Végh, Német, Chikán T., ill. Oláh, Lovász, Vincze
Ifjúsági Bajnokság
Piros: Lovász
Jók: Bednár, Chikán P., Galcsik, ill. az egész csapat
Szécsény - Rimóc 8-1
Nagy küzdelmet hozott a szomszéd várak rangadója. Rimóc csapata irányította végig a Vincze, Kormány L., Mócsány, Oláh T., Csizmadia T., Beszkid A., Percze, Beszkid M,
mérkõzést, Szécsény a gyõzelmet a bírói hibának köszönheti.
Pásztor, Rácz J., Oláh Á. (Szabó Z.). Gól: Kormány L. Jók: Kormány L., Percze, Pásztor
Mátyus Sándor: A szerdai 120 perc sokat kivett a csapatból, de küzdeni tudásunk Laczkó Péter: Sajnálatosan csak az elsõ gólig volt meg a lelkesedés a csapatban, a gólt
követõen szinte mindenki visszavett a teljesítménybõl.
eredményre vezetett. Gratulálok a csapatnak.
Komár Gábor: Az elsõ félidõ folyamán a kapura teljesen veszélytelen Szécsény ellen Reménykedtem benne, hogy sikerül szoros mérkõzést játszanunk, ehelyett csúfos
legalább öt ziccert hibáztunk. A mérkõzés összképe alapján a kihagyott helyzetek miatt vereséggel kellett távoznunk. Bízom benne, hogy kijövünk a vereségi sorozatból, s végre
érdemeltünk volna csak egy pontot, ehelyett a játékvezetõ sorozatos tévedései után egy pontokat tudunk szerezni.
Rimóc - Tar 8-0
jogtalan 11-esz is befújt ellenünk s ezzel eldöntötte a mérkõzést.
Vincze, Mócsány, Oláh T., Oláh Á., Szabó, Csizmadia T., Percze, Beszkid M., Pásztor,
24. forduló Rimóc - Tar 3-3 (1-0)
Rácz, Kis Gól: Kis (3), Rácz J. (2), Percze, Csizmadia T., Mócsány Jók: az egész csapat
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Hornyák Krisztián (Varga G., Mohácsi B.)
Laczkó Péter: Gyenge ellenfél ellen közönség-szórakoztató játékkal fölényes gyõzelmet
Rimóc: Oláh T. - Rádi, Kuris, Mócsány, Hodur (Csernák), - Laczkó Zs., Kelecsényi, Árva, arattunk. Gratulálok a csapatnak, s remélem a folytatásban is megmarad a lendület.
Bangó N. Vincze, Márton (Cserni, helyette: Laczkó T.)
Rimóc - Szügy 3-4
Vincze, Mócsány, Oláh T., Oláh Á., Csizmadia T., Percze, Kis, Rácz, Csizmadia B., Pásztor
Gól: Cserni, Árva, Bangó N., ill. Pócza, Nagy Zs., Rózsa Sárga: Kelecsényi, ill. Kiss
(Rácz P.), Kormány R.
Jók: Bangó N., Laczkó Zs., Cserni, ill. Halász. Rózsa, Pócza
Jó iramú mérkõzésen mindkét csapat jól és szervezetten játszott. A hazaiak elsõ félidei 1 gólos Gól: Rácz J., Oláh Á. (2) Jók: Mócsány G., Oláh T., Oláh Á., Kis, Csizmadia B., Pásztor
elõnyüket a 70. percig 3-ra növelni tudták, de ezt a vendégek a mérkõzés végéig gyors Laczkó Péter: Helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, mely várhatóan megbosszulta magát.
Úgy érzem 3 pontot engedtünk ki a kezünk közül.
támadásaikkal egyenlíteni tudták.
Palotás - Rimóc 6-1
Komár Gábor: A mindvégig jól focizó Tar ellen háromgólos elõnyt szeretünk jó játékkal és Vincze, Oláh T., Kormány L., Mócsány G., Szabó, Percze (Laczkó), Oláh Á., Csizmadia T.,
elhittük, hogy megnyertük a mérkõzést. Rutintalanságunknak köszönhetjük, hogy az elõny Beszkid A. (Csizmadia B), Kis, Rácz J.
a mérkõzés végére elfogyott.
Vincze Barna: Egy félidõig tartotta magát a csapat, de a második félidõben több sérülés és a
Vallus Ferenc: Egyéni hibákból gólokat ajándékoztunk a hazaiaknak, de ahogy három gólos fáradság befolyásolta a végeredményt.
Serdülõ Bajnokság Nyugati csoport
hátrányból felálltunk és visszahoztuk a meccset, azért dicséret jár az egész csapatnak.
Játékunk alapján közelebb álltunk a gyõzelemhez.
Hét mérkõzésbõl hatot idehaza játszik serdülõ csapatunk
25. forduló Karancslapujtõ - Rimóc elmaradt
8. forduló Rimóc- Szécsény 0- 5 /0-2/
Június 9-én, szerdán lesz lejátszva.
2010. 04. 30. péntek 17 óra Rimóc, vezette: Doman Gábor
26. forduló Rimóc - Szügy 0-1 (0-0)
Rimóc: Oláh Krisztián - Percze Roland, Mócsány Richárd, Csizmadia Bálint, Percze Kristóf
- Szép Máté, Oláh Dávid, Oláh Ádám, Pásztor Balázs - Király Ádám, Laczkó Lénárd.
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Baranyi Gábor (Szigetvári Z., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh T. - Komár, Kuris, Mócsány, Kelecsényi - Laczkó Zs., Lovász, Árva Alig tudtunk kiállni, mert többen hiányoztak a csapatból. Így akik itt voltak becsülettel helyt
álltak, és mindent meg tettek a szép eredményért de nem bírtak az iramot a jóval jobb
(Bablena), Bangó N. Vincze, Márton
Gól: Kakuja
Sárga: Mócsány, Lovász, Bangó N., ill. Dombovári, Koleszár, Kakuja játékerõt képviselõ Szécsényiekkel szemben..
9. forduló Rimóc- Héhalom 7- 0 /0- 0/
Jók: Az egész vendégcsapat (legjobb Szatmári Zsolt)
2010. 05. 11. vasárnap 11 óra Rimóc, vezette: Dankó Viktor
A hazaiak idei leggyengébb játékát a vendégek akaratban, szerencsében felülmúlták. A Rimóc: Oláh Dávid - Molnár Dániel, Mócsány Richárd, Csizmadia Bálint, Mag Ádám 70. percben Kakuja egyedül vezette Oláh kapuja felé a labdát, de a lövése irányt Percze Roland, Oláh Ádám, Oláh Tibor, Percze Kristóf Pásztor Balázs, Király Ádám
változtatott a kapuson. A menteni próbáló Kuris pont Kakuját találta el, akirõl a labda az Gól: Oláh Á. (4), Laczkó (2), Pásztor Jók: az egész csapat, Oláh Ádám a mezõny legjobbja
üresen álló kapuba gurult.
Végig mezõny fölényben játszottunk, de gólokat csak a második félidõben tudtunk szerezni.
10. forduló Rimóc- Bercel 0-1/0-0/
Komár Gábor: Több játékosunk nem tett meg mindent, ami az eredményes szerepléshez
szükséges. Ennek ellenére az ellenfél kevésbé veszélyeztette kapunkat és fájó vereséget 2010. 05. 15. péntek 17 óra Rimóc, vezette: Balázs Kristóf
Rimóc: Oláh D.- Molnár, Mócsány, Csizmadia, Szép,- Mag (Perce R.), Oláh Á, Laczkó, Oláh
szenvedtünk a sokkal többre hivatott ellenféllel szemben.
Benedek József: Gratulálok az egész csapatnak, nagy csatában szereztük meg a 3 pontot. T. (Szeles László), Pásztor, Király (Kormány R.) Piros lap: Molnár Jók: az egész csapat
A mérkõzés elejétõl a végéig remekül és töretlenül játszott csapatunk, több helyzetet is
Köszönöm mindenkinek. Külön köszönet Jusztin Berci barátomnak mindenért.
kialakítottunk, de gólt nem sikerült elérni. A mérkõzés végeredményét a 81. percben
27. forduló Palotás - Rimóc 5-0 (2-0)
megítélt tizenegyes döntötte el.
Palotás 50 nézõ, vezette: Tóth Pál (Csukás A. Gömöri Gy.)
11. Forduló Rimóc- Szügy 4-2 /2-1/
Rimóc: Oláh - Rádi, Kuris, Mócsány, Komár - Bangó N. (Bablena), Kelecsényi, Árva, 2010. 05. 23. vasárnap 11 óra Rimóc, vezette: Dankó Viktor
Laczkó Márton, Vincze Gól: Szõlõsi, Varga, Kresák, Burik, Sipos
Rimóc. Oláh D.,- Percze R., Csizmadia, Szép, Rácz Péter,- Pásztor, Oláh T., Oláh Á., Mag, Laczkó, Kormány (Oláh Krisztián). Gól: Oláh Á, Laczkó (2), Mag Sárga: Oláh Á.
Sárga: Varga, ill. Kuris, Komár
Jók: az egész csapat, ill. Oláh
Ezen a mérkõzésen is bebizonyította a csapat, hogy le
A hazaiak a 13. perctõl átvették a mérkõzés irányítását és végig a kezükben tartották. Jók: Laczkó, Oláh Á. Szép
Gyõzelmük teljesen megérdemelt, Oláh kapus bravúros védései a nagyobb arányú tud gyõzni olyan csapatot is ahol több idõsebb játékos szerepelt.
12. forduló Rimóc - Romhány 0 - 1 /0 - 0/
vereségtõl megmentették meg a vendégeket.
Nagy Tamás: Úgy látszik a csütörtöki nyársalás és a pénteki kutyaoltás csodákra volt 2010. 05. 31. én hétfõ 17 óra, Szécsény vezette: Doman Gábor
Rimóc: Oláh D. Molnár, Mócsány, Szép (Rácz), Csizmadia, - Oláh T. (Percze K.),
képes. A riadt nyuszikból kisebb fajta ragadozók lettek. Újra futballcsapatként néztünk ki. Király, Oláh Á., Mag (Szeles), Pásztor (Oláh K.), Laczkó
Gratulálok a csapatnak.
A túl sok esõ eláztatta a pályánkat ezért Szécsényben játszottuk le a fordulót. Jó iramú küzdelmes
Komár Gábor: A Palotás focioktatást tartott a szétesõ Rimóc ellen. Gratulálok a és sportszerû mérkõzésen csapatunk hajtott akart, de fölényét nem tudta kihasználni. A
hazaiaknak.
vereség ellenére az egész csapat dicséretet érdemel, mert ez igazi csapat munka volt.
A bajnokság állása
Az ifjúsági bajnokság állása
A serdülõ bajnokság állása
1.Szécsény
26 16 4 6 25-30 52 pont 1. Pásztó
25 22 3 0105-16 69 pont 1. Szécsény 11 11 0 0 56-4 33 pont
5. Szügy 10 5 0 5 2420 7 pont
10 7 1 2 43-13 22 pont
2.Karancslapujtõ 25 15 7 3 74-24 52 pont 2. Szécsény 26 20 4 2121-21 64 pont 2. Bercel
6. Héhalom 10 3 0 7 23-33 5 pont
3.SBTC
25 15 5 5 79-23 50 pont 3. Nagybátony 25 17 3 590-26 54 pont 3. Romhány 10 7 1 2 38-11 22 pont
7. Palotás 10 1 0 9 6-66 3 pont
4.Palotás
26 15 1 10 61-46 46 pont 4. Romhány 25 16 4 589-34 52 pont 4. Rimóc 12 6 0 6 36-28 18 pont
8. Berkenye 11 1 0 10 14-65 2 pont

Fenõtt csapatunk visszaesett a 7. helyre az élmezõnybõl

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!
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,,Ha a térképen összeszorítják is Magyarországnak határait, Magyarország igazi határai
addig fognak nyúlni, ahol igaz magyar lelkek laknak.’’ (Gróf Apponyi Albert)

Hõsök napja
E nap alkalmából (május 30.)
nem fogadott minket kegyeibe az
idõjárás. Esõ, majd felhõszakadás
zavarta meg a szabadtérre
tervezett ünnepséget. Talán nem
is volt véletlen ez az égi „áldás”!
Így elmerenghettünk, milyen is
lehetett hõssé válni a dermesztõ
télben, sárban, az emberi mivoltból kiábrándulva. 2010-re
sikerült eljutni a nemzetnek oda,
hogy országos szinten rendezzenek megemlékezéseket azokról,
akik a legtöbbet adtak egy ország
és egy nemzet határainak megtartásáért.
Kicsiny falunk Hõsök emlékmûjén is bizony hosszú a névsor.
Éppen ezért gyûltünk össze. Az
ünnepségen elhangzott szavak,
énekek és versek mélyen elgondolkodtatóak voltak és nem csak a múlt, de a jövõ üzenetét is magukban hordozták. Hiszen
újra éledni látszik a hõsiesség és Trianon mítosza. Mi magyarok vagyunk és leszünk,
bárhol éljünk is a világban, ha az összetartozásunk megvalósul, nem volt hiábavaló
hõseink véráldozata, bárhol nyugszanak is, akár megjelölt, akár jeltelen sírokban. Ezért
utódaik ma már buzgó imádság mellett mondhatják el szent neveiket.
Egy szebb jövõ reményében, Vincze Attila

Június 5. (szombat) 1700
Június 6. (vasárnap)
Június 6. (vasárnap) 1600
Június 7-14 (hétfõ)
Június 11. - július 11.
Június 12. (szombat)

800

Június 13. (vasárnap)
Június 18. (péntek)
Június 19. (szombat)
Június 19. (szombat)
Június 20. (vasárnap)
Június 25-26.

1700
1800
1000
1700

Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés
PEDAGÓGUSNAP
PALÓCSZÕTTES NAPOK
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
Labdarúgó Világbajnokság mérkõzései
kivetítõn a Közösségi Házban
Nyílt gyalogtúra a Sztrahora várromhoz
(Pusztavár-hegy)

Június 27. (vasárnap)
Június 30. (szerda)
Július 3. (szombat)
Július 3. (szombat)

Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Biliárd- és Póker-verseny a Közösségi Házban
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
Rimóc-Romhány bajnoki labdarúgó mérkõzés
II. NYILVÁNOSSÁG NAPJA - FALUGYÛLÉS
VI. Váci Egyházmegyei Találkozó
Galgahévízen
VÉRADÁS az Általános Iskola
Hunyadi úti épületeben 9.30-15.00-ig
Örömzenélés a zene napja tiszteletére
ORSZÁGOS POLGÁRÕR NAP
Herencsényi Palóc Búcsú Gyalogzarándoklat
Herencsénybe (indulás a Kõkereszttõl 5.30 órakor)

Hogyan gondoltátok?
/1920. június 4. Trianonra emlékezve/

Hogyan gondoltátok?
Ti akik nem vagytok magyarok, hogy pusztán
hatalom vágyból jogot formálhattok arra, ami
nem a tietek, ami magyar.
Arra ahol a magyar Kultúra gyökeredzik,
arra ahol nem a ti véretek teremtett hazát s
ahol legékesebb még mindig a magyar szó?
Ajándékként osztogattátok egy ezer éves nép
földjét? Vagy ne tán félelembõl cselekedtetek,
megriadva attól, hogy röpke ezer év alatt ily
sokra vitte ez a nép.
Ti akik elfogadtátok a „Kétes eredetû”,
lopott ajándékot,hogyan gondoltátok?
majd csak elfogy, majd csak elvész.
Nem lehet egy népet kisebbségbe kényszeríteni
és ti mégis mindig megszámoljátok van- e még?
Igen, él a nép!
Egy idõ után a török is feladta mert olyan ez a
nép, mint az erõsen gyökeredzõ növény, ha
levágják újra hajt.
Sõt még erõsebb hajtásokat hoz,
s gyökerében is megerõsödik.
Közel száz éve nem tudtok mit kezdeni e néppel
mégsem meritek visszaadni azt ami az övé.
S ti magyarok hogyan gondoljátok?
magyarnak látszik- e még a magyar?
család nélkül lesz- e haza?
utódok nélkül lesz- e megmaradás?
Idegen nyelvek mögé bújva
kimûvelt fõnek hiszitek magatok?
Itt hagyjátok a világ leggazdagabb országát,
jó pénzre cserélitek a hazát?
S majd jönnétek haza, de nem lesz hova!
S egyre kevesebbszer lesz hallható
a legszebb magyar szó „édesanya”!
Ahelyett, hogy zsarnokaitoktól szabadulnátok!
Legnagyobb gazdagság maga az élet.
Magyar földön minden meg van abból, ami az
élethez kell vagy már lemondtatok róla?
Mert én Nem! Nem, Nem Soha!
Isten akaratából
2010. 05. 21. Rimóc

Kiss János

Pedagógusnap alkalmából
minden községünkben
tanító és élõ pedagógust
szeretettel köszönt
a Rimóci Újság szerkesztõsége.
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ÖNKORMÁNYZATI
Az ülésterembõl
A képviselõ-testület legutóbbi ülését 2010. május 27-én, csütörtökön 18 órai
kezdettel tartotta, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal volt. Az ülésen
jelen voltak Beszkid János, Golopi Károly, Holeczné Petrovics Irén, Juhász
Vincéné, Laczkó Anzelm, Pásztor Antalné, Vincze Attila, Vinczéné Percze
Gizella, települési képviselõk, Beszkid Andor polgármester, Dr. Hegedûs
István jegyzõ, Percze Balázsné a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat
munkatársa, Percze Renáta a Polgármesteri Hivatal munkatársa. Az ülésrõl
távol maradt betegsége okán Kiss János képviselõ.
Az elmúlt idõszakban a képviselõ-testületi ülések meghívóit a civil
szervezetek számára is eljuttattuk, és több civil szervezet képviselte már
magát a testületi üléseken. Ezt a gyakorlatot a jövõben is szeretnénk folytatni.
Ezúton is hívom és várom a civil szervezetek képviselõit, tagjait és minden
rimóci állampolgárt, aki a közügyek iránt érdeklõdik, hogy jöjjön el a képviselõtestület nyilvános üléseire. (Zárt ülést leggyakrabban a személyi kérdések és
kérelmek esetén tart a testület.) Az önkormányzat demokratikus mûködését
elõsegítõ nyilvánosság biztosítása és a hiteles információszolgáltatás a
célunk a képviselõ-testületek meghívóinak kiküldésével, közzétételével.
Elsõként a Petõfi út kiépítését célzó, az ÉMOP (Észak-Magyarországi
Operatív Program) kiírásán nyert pályázatunk megvalósítása érdekében
beérkezett ajánlatok elbírálására került sor. Három ajánlat érkezett.
Mindhárom ajánlat megfelelt az ajánlatkérésben foglaltaknak. A Salgó-Tempó
Kft. 18.155.745 Ft-ért, a Garancia Út Útépítõ Kft. 18.519.500 Ft-ért, a HE-DO
Kft. 17.400.000 Ft-ért vállalta az adott mûszaki tartalom megvalósítását. Több
kérdés és vélemény elhangzását követõen a képviselõk a HE-DO Kft-t
választották az ajánlattevõk közül. A kivitelezéshez pályázaton nyertünk
támogatást, mely összeg a bekerülési költség 90 %-a, a további 10 % az
önkormányzatot terheli. A tervek szerint az út felújítása július végére
befejezõdik.
Második napirend keretében a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat
elõzõ évi tevékenységérõl hallgatták meg a beszámolót a képviselõk. A
kérdések és az azokra adott válaszokat követõen a beszámolót egyhangúlag
elfogadták a testület tagjai.
Harmadikként az önkormányzatunk aktuális anyagi helyzetérõl, a
költségvetés aktualitásairól és annak megvalósításáról tájékozódhatott a
képviselõ-testület. Megállapítást nyert, hogy bár késélen táncol a költségvetés nincs az önkormányzatnak lejárt esedékességû, kifizetetlen számlája. Az
eddigi fejlesztések hitel felvételét nem tették szükségessé, a kötelezõ
befizetéseinknek és hozzájárulásainknak idõben eleget tudtunk tenni.
Ezt követõen a gyerekek nyári étkeztetésének biztosításáról tárgyalt volna a
testület, azonban a szervezõ GYEP (Gyermek Esély Program) munkatársaitól
nem érkezett meg a résztvevõ gyermekek névsora, így ez a napirend
elnapolásra került.
Egyebek napirend keretében döntött a képviselõ-testület a rimóci
fiókgyógyszertár üzemeltetõjérõl. A döntés értelmében a szécsényi Szent Jób
Patikát üzemeltetõ Jób Bt. lesz a jogosult. A rimóci fiókgyógyszertár várhatón
augusztus 1-jétõl kezdi meg mûködését. A jövõbeni nyitva tartást befolyásolják
elsõsorban a szerzõdõ felek (önkormányzat, vállalkozás) lehetõségei, a
háziorvos véleménye és az is, hogy minden gyógyszertárnak szakképzett
gyógyszerészt kell alkalmaznia. Mindezek figyelembevételével várhatóan
hetente 3 nap lesz nyitva az új gyógyszertár.
Az önkormányzat ebben az évben anyagi lehetõségeit figyelembe véve ez
idáig nem tudta támogatni a helyi civil szervezeteket, így nem tudott
támogatást megítélni az 1956 Magyar Nemzetõrség Nógrád Megyei
Parancsnokának kérésére sem, aki mûködési költségeik támogatását kérte. A
képviselõ-testület nehéz anyagi helyzete ellenére is fontosnak tartja a helyi
civil szervezetek munkájának anyagi elismerését, így a képviselõk várhatóan a
félévi beszámoló után döntenek a tavalyi évhez hasonló szerzõdések
megkötésérõl és a megbízási díjak kifizetésének várható idejérõl.
Felhatalmazást adott a képviselõ-testület, hogy szeptembertõl az iskola is
csatlakozhasson az iskolatej programhoz. Ennek eredményeként
szeptembertõl a rimóci diákok minden tanítási napon ingyenesen juthatnak
tejhez, ill. tejtermékhez.
Nógrád Megye Közgyûlése kérte a megye minden önkormányzatának
javaslatát az általa alapított díjak odaítélésére. Rimóc Község Önkormányzata
ezen felhívást továbbította a helyi civil szervezetek és intézmények számára,
hogy kérje véleményüket. A megadott határidõig több javaslat is érkezett. A
képviselõ-testület több tagja szintén adott javaslatot a díjakra az ülésen, így
azok megvitatása után az alábbi díjakra tett ajánlásokat:

HÍREK

- Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Címre javasolta Déska Bertalanné
népviseletkészítõt és Kiss Bertalannét népviseletkészítõ és múzeum
fenntartót.
- Nógrád Megye Szontágh Pál Díjára javasolta együttesen a hagyományõrzés
területén mûködõ csoportokat. (Rimóci Hagyományõrzõ Együttes,
Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület, Rezesbanda)
- Nógrád Megye Veres Pálné Díjára javasolta Virág Vincéné és Mócsány
Istvánné nyugdíjas pedagógusokat.
- Nógrád Megye Bérczy Károly Díjára javasolta Vincze Barnát, a
Sportcsarnok gondnokát.
- Nógrád Megye Sajtó Díjára javasolta a Rimóci Újság szerkesztõségét.
Reméljük a közgyûlés megfontolja javaslatainkat és támogatandónak ítéli
azokat. (A díjakról bõvebben a http://megye.nograd.hu oldalon olvashatnak.)
Az elmaradt Falugyûlés-Nyilvánosság Napja rendezvény új idõpontjául
június 20-át jelölték meg a képviselõk.
Juhász Vincéné a kábel tévén fogható csatornák adási hibáira hívta fel a
figyelmet és kérte a jelzés továbbítását. Beszkid János korábbi határozatok
végrehajtásáról és elnapolt feladatokról érdeklõdött, továbbá a gyerekház
csatornájának megjavítását szorgalmazta, jelezve, hogy a csatorna
megrongálásának tényét a polgárõrök is benaplózták saját nyilvántartásukat
tartalmazó füzetbe. Golopi Károly a Nemes udvarból való Hunyadi útra vezetõ
feljáró veszélyeire hívta fel a figyelmet, kérve, hogy szülessen javaslat a
probléma megoldására.
Ezt követõen zárt ülés keretében folytatták a munkát a képviselõk, ahol
egyéni kérelmeket és egyének támogatására tett javaslatokat tárgyaltak meg.
Beszkid Andor polgármester

Választási aktualitások
A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választása
2010 õszén a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon a
települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választására is sor kerül.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény 1.§ (2) bekezdése alapján „ E törvény értelmében nemzeti és
etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) minden olyan, a Magyar
Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport,
amely az állam lakossága körében számszerû kisebbségben van, tagjai
magyar állampolgárok és a lakosság többi részétõl saját nyelve és
kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan
összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megõrzésére,
történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és
védelmére irányul.”. Nevezett törvény rendelkezése alapján
kisebbségnek minõsül a bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán népcsoport.
Ön a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán akkor vehet
részt ha :
- valamely kisebbségben lévõ népcsoporthoz tartozik és kisebbséghez
tartozását nyilatkozatával vállalja,
- 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
- a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezik,
- szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Kisebbségi választói jegyzék
Az 1997. évi C. törvény 115.§ (1-2) bekezdése alapján a helyi
választási iroda a választás évében május 31. napjáig levél útján
tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezõ, nagykorú magyar
állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel
kapcsolatos tudnivalókról és megküldi részükre az aktuális
nyomtatványt.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a választás évének
július 15. napjáig lehet kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási
iroda vezetõjétõl a kérelemnek az önkormányzat épületében
elhelyezett gyûjtõládába helyezésével, vagy levél útján.
A választópolgár felvételét csak egy kisebbségi választói jegyzékre
kérheti, ellenkezõ esetben valamennyi kérelme érvénytelen.
A jegyzõ július 15. napjáig dönt a kérelmezõ kisebbségi választói
jegyzékbe vételérõl.
Dr. Hegedûs István jegyzõ
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2010. július 3. szombat
Herencsényi Palóc Búcsú
FIGYELEM!
A hagyományokhoz híven
Rimócról és Nógrádsipekrõl
gyalogbúcsú indul.
Gyülekezõ a rimóci
Kõkereszt elõtt: 5.15 órakor
Indulás 5.30 órakor
Mindenkit szeretettel várunk!
2009-ben Ludányhalászi
2010-ben Galgahévíz várja az
Egyházközség tagjait.

VI. Váci Egyházmegyei
Találkozó Galgahévízen
2010. június 25-26.
(péntek, szombat)
"A kegyelmi adományok és a
szolgálatok különfélek,
de a Lélek ugyanaz."
(Vö. 1 Kor 12, 4-5)
Kapcsolat:
Római Katolikus Egyházközség,
Miklusiak Krzysztof (Kristóf)
SDS plébános
2193 Galgahévíz, Fõ út 157.
Tel.: +36 28/ 461-209
E-mail: galgaheviz@sds.org

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
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RIMÓCI ÚJSÁG
Amikor a víz az úr

Ritkán látni kis patakunkat olyan hömpölygõ sodrással nekiiramodni, mint ahogyan azt az elmúlt hetekben
tapasztaltuk. Emlékszem, néhány éve legalább ennyire kilépett medrébõl, amit egy kalandvágyó fiatalember
akkor ki is használt: kenuval végigevezett megáradt patakunkon. Azóta sem volt erre példa.
Országunk éghajlata nem éppen kora nyári idõt mutat. Közép-Európában éppúgy a megáradt folyókkal
küzdöttek, mint hazánkban. Rengeteg esõ hullott alá az égbõl, sok embernek okozva ezzel álmatlan éjszakákat,
sõt maradandó károkat az ország egész területén. Falvunkban sem történt ez másként. A „Fekete-víz” ahogyan sok újságíró nevezi - a folyamatos esõzések hatására mind-mind fékezhetetlenül nyomult elõre.
Községünkben szinte helyi látványosságnak számított a csaknem folyóvá duzzadt Körtvélyes-patak. Soksok falubéli ember szerette volna testközelbõl látni a nagy sodrással közlekedõ víztömeget, ahogyan egyre
több területet kényszerít falánk mohósággal fennhatósága alá. A morajló ár sodort magával mindent, ami csak az
útjába került: a hatalmas faágak és egyéb hordalékok mellett olykor egy-egy labda és vödör is áldozatul esett.
Félelmetes és hátborzongató érzés volt ezt látni. Bele sem tudok gondolni, hogy azok az emberek, milyen
félelmet élhettek át, akiknek a házukat vette körül az ennél jóval hatalmasabb ár!
Szerencsére községünk lakóit nem érte
komolyabb kár, leszámítva néhány víz alatt álló
pincét és szántóföldet. Ilyenkor gondolom csak
igazán, milyen jó, hogy nem élünk egy-egy nagyobb
folyó szomszédságában, mert így megmenekülünk
az ehhez hasonló csapásoktól!
Mindenesetre patakunk, 2010. június 1-jén
történelmet írt. Az eddigi legnagyobb erejét mutatta
meg nekünk. Bízom benne, hogy a természet rendje
hamarosan helyreáll, és nem lázad tovább. Azonban,
ha igazán belegondolunk, van ennek a lázadásnak
valamiféle mélyebb üzenete: arra próbál rávilágítani,
hogy rohanó életünkben szenteljünk még több
figyelmet a minket körülvevõ környezetre, mert ha
tovább szennyezzük, mi magunk fogjuk pusztulásba
Munkában az ÉNV Kft. munkagépével
kergetni világunkat.
ifj. Virág István a június 1-jei árvízveszély idején
Juhász Enikõ

A Trianoni Emlékbizottság ezúton is köszöni a jószándékú
felajánlásokat a rimóci Trianoni Emlékmû felállításához.
Továbbiakban is várjuk nagylelkû hozzájárulásukat.
Befizetési lehetõség:
a rimóci takarékszövetkezetben.

,,Az édesanyák nem halnak meg
csak fáradt szívük pihenni tér.’’

Percze Vincéné
sz. Oláh Mária
halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló család

Gondolatok:
A bölcsesség megnyilatkoztatása
Az értelmes, éber ember, nem láthat a jövõbe, a múltba, hanem csak
az álmodozó, vagy a beteg ember látja és ismeri ezeket. Az észtörvények
egyre- másra csõdöt mondanak. Ami fent van, olyan, mintha lent volna, s
ami lent van, olyan mintha fent volna. Ami a láthatatlan világ bármely
pontján játszódik, az tulajdonképpen lent folyik, nagyon is mélyen, lelkünk
legmélyén, örökre zárt mélységben. Bennünk tisztaság van, törekedjél a
tökéletességre, de ne próbálj emberi mivoltodtól megszabadulni! Ebben
úgyis csak vesztes lehetsz. Fontos a „hatalom megértése”, melyet, ha
rosszul használsz, biztos többet ártasz vele, mintha nem járnál
templomba. De nem kerülheted el, hogy fejlõdj és bejárt utakon végig ne
menj. Cserébe ezért kire cserélnek, vakon tekints rá, vagy a szemébe nézz
egyenest. Hány éves leszel a korok korszakán? A becsületes szemek
célhoz érnek, hány milliószor kell csalódnod, nap mint nap? A világban
élsz. Senki sem képes egy ugrással kiszabadulni a világból, és azután a
semmibe menekülni. Az ember és világa elválaszthatatlan egységben
vannak egymással. A tulajdon lelkeden kell evezni földalatti tavak és folyók

Gólyahír:

Bada Fatima - 2010. 04. 28.
Szülõk:
Bada Szonja és Csemer Attila

Akiért a harang szólt...

V

Laczkó Béla
1964-2010

V

vizein az örök ismeret vizeire. Ez az életfolyamat azonban csak addig van
mozgásban, amíg egy másik által ellenállást fejt ki.
Minél tovább forgatjuk e gondolatokat, annál inkább rájövünk arra az
igazságra, hogy a lét mögött a halál rejtõzködik. A világban a lét tehát lendület és
harc. Az is világos, hogy a halál életünk lendületadója. Támadnak a nagy
összeroskasztó és elpusztító bánatok. Ebbõl erednek az örökkévalóság
hullámvonalai. Végül is rájövünk majd, hogy van halhatatlanság. Pontosabban
rádöbbenünk! És fejezzük már be a sok hazudozást! Íme az „eszközgyártó ember”.
Sajnos az utóbbi két ezer évben ezen utóbbiak vannak fölényben, és õk alakítják a
világ arculatát, történelmét. S a legrosszabb az, hogy õk nem bánnak jól a rájuk
bízott értékekkel, mert nem is képesek a világ lényegét megismerni igazán.
CD ajánló: Mattsson: Tango
Lars Eric Mattsson bekeményített. Valahogy úgy, ahogy azt a progresszív, gótikus
metal íratlan szabályai megkövetelik. Kemény riffek, lágy tónusú, kissé fátyolos,
izgalmas énekhang, valamint a vonós, illetve a fafúvós hangszerek képeznek.
Egyszerû ritmusképletek dominálnak. Tizenegy dal, amely megtalálja az utat az
igényes zene kedvelõi felé.
Könyvajánló: Federica De Cesco: Tibet lánya
Tibet mai történelme egyéni sorsokban él tovább. Egy Svájcban élõ tibeti menekült
orvosnõ meséli el családja és népe tragédiáját. Egy szerelmi háromszög tükrében
megismerhetjük Tibet népének hétköznapi küzdelmeit. Letehetetlen regény
történelmi háttérrel, misztikummal és romantikával.
Lõrik Sándor
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RIMÓCI ÚJSÁG
Tavaszi Nagytakarítás

Májusban országos környezetvédelmi akció volt
meghirdetve. A felhíváshoz a R.P.E. is csatlakozott és kérte
a helyi civil szervezeteket, a lakosságot, hogy minél többen tegyünk eleget
ennek a nemes feladatnak. A feladat adott volt, a létszám elég alacsony. A
település több mint 1800-as létszámából 24-en érezték úgy, hogy tenni kell a
település tisztasága, rendje érdekében.
A kis csapat délután 14.00-kor kezdte meg a munkálatot. Voltak, akik az
utakról, árkokból szedték össze a szemetet, voltak akik gumiabroncsokat
gyûjtöttek és voltak akik a helyi általános iskola tanulói javára üres PET
flakonokat gyûjtöttek a település önkormányzati IFA-jával.
(Egyébként a flakonokat a tanév végéig gyûjtik az iskolának, aki teheti
segítsen a tanulóknak, hogy egy kis anyagi támogatásban részesülhessenek
egy feldolgozó cég jóvoltából.)
A tavaszi nagytakarításról tudomása volt a helyi általános iskola dolgozóinak
és tanulóinak is, a felhívásra mindössze a tanulók közül 3 fõ jelent meg, név
szerint: Péter Gabriella, Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán. Úgy gondolom,
többen is csatlakozhattak volna ehhez a nem hosszú délutáni programhoz,
hiszen mint említve lett a PET palackokat az iskolának gyûjtöttük. A három
diákot ajánlom az tanárok figyelmébe és példát vehet róluk a többi tanuló, fiatal
és felnõtt lakos is. Természetesen vannak, akik más elfoglaltság miatt nem
tudnak részt venni az ilyen jellegû „nagytakarításon”, de vannak akik lusták
vagy csak egyáltalán nem érdekli õt/õket, hogy milyen környezetben él(nek),
pedig lehet, hogy pont õ(k) az(ok) aki(k) miatt ilyen takarítást kell végezni.
Egyszer elmehetne szemetet szedni az is, aki sportot ûz a szemetelésbõl, és
talán rádöbbenne, hogy õ is és mások is tehetnek vagy tehetnének a környezet
védelmének érdekében. A legfontosabb a megelõzés. A kezünkben lévõ
szemetet ne az úton, az árokparton dobáljuk szét, az otthon felgyülemlett
lomot, építési törmeléket ne a helyi TSZ kerítése mellé vagy a kerékpárúthoz
hordjuk. Ezenkívül sajnos több olyan terület van ahol illegális szemétlerakókat
létesítenek embertársaink, annak ellenére, hogy a településen van tavaszi és
õszi lomtalanítás, az építési törmeléket az önkormányzat IFA-ja kérésre
elszállítja, nem beszélve a heti szemétszállításról és akinek ez kevés, a
hivatalban szemeteszsákot vásárolhat. Ha ezt a pár lehetõséget
kihasználnánk, kevesebb „nagytakarításra” lenne szükség. Mindannyian
tehetünk azért, hogy egy élhetõbb környezetben éljünk.

A polgárõrség köszönetet mond azoknak, akik a Tavaszi
Nagytakarításban részt vettek, akár valamelyik civil
szervezet tagjaként, vagy csak egyszerûen azért, mert
tenni akartak az élhetõbb környezetért. Köszönet az önkormányzatnak, hogy a
takarításhoz az IFA-t biztosította.
Résztvevõk:
Tanulók: Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid, Péter Gabriella
Továbbá:
Beszkid Andor
Virág László
Vincze Attila
Szoldaticsné Tállai Tímea
Beszkid János
Vágvölgyiné Kiss Mária
Vincze Roland
Vincze Ágota
Golyán József
Beszkid Erzsébet
Vaspál Tibor
Laczkó Tiborné
Balázs Csaba
Mócsány Gergelyné
Bada Barna
Pogány Károly
Péterné Kiss Zsuzsanna
Péter Zsolt

Egy „bomba” hír
Ez év áprilisában egy helyi lakos a település külterületén egy II. világháborús
aknát talált.
Helyesen cselekedett, hogy segítséget, felvilágosítást kért, hogy mi a teendõ
ilyen esetben.
A teendõ: Soha ne nyúljunk hozzá, ne mozgassuk el a megtalálási helyérõl.
Minden esetben (a körülményekhez képest) kerítsük körbe. A legegyszerûbb
három botot vagy karót a földbe szúrni, azt egy zsineggel körbevenni, és egy
„Robbanásveszély” feliratú táblát kihelyezni. Ezt követõen, a lehetõ legrövidebb
idõn belül a legközelebbi rendõrnek, vagy rendõrségre bejelenteni.
A bejelentésnél nagyon fontos, hogy pontosan meg tudják határozni a
robbanószerkezet megtalálási helyét, annak a legegyszerûbb megközelítési
útvonalát.
Ha a fent említetteket haladéktalanul megtesszük, már sokat teszünk azért, hogy
egy addig rejtett robbanószerkezettõl valaki esetleg sérülést ne szenvedjen és
hogy a rendõrség mihamarabb megtehesse a szükséges intézkedést.
Amennyiben valaki háborús aknát, gránátot vagy lövedéket talál kérjük, hogy a
fentiek szerint cselekedjen.
Köszönjük! Rimóci polgárõrök
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Rimóciak kirándulása Rimócon
Május 13-án délelõtt az idõseket helyi kirándulásra vittük. A rimóci
falubusszal mentünk értük háztól-házig. A 16 résztvevõ között volt a falu
legidõsebb házaspárja, a 90 éves Mari néni és Feri bácsi is, õk voltak a
legidõsebbek a „kirándulók” között is. Az idõsek kérték tõlünk ezt az utat, hogy
szervezzük meg nekik, mert õk még éltükben látni szeretnék ezeket a
helyeket, de mivel már többségük nehezen mozog, nem biztos, hogy másképp
is teljesülhetett volna ez a vágyuk. Az út a következõképp alakult:
Elsõként Rozi néni Babamúzeumát néztük meg, aki már a kapuban azzal
fogadott minket, hogy: „Maguk a legkedvesebb vendégeim.” Elmondta, hogy azért
is várta már nagyon az idõseket, hogy megnézzék és véleményt mondjanak
neki az eddig összegyûjtött ruhákról, bútorokról, melyek nagyobb részét itt a
faluban gyûjtötte össze. Az idõseknek nagyon tetszettek a népviseletbe
öltöztetett babák, mindenkiben felidézõdtek a régi szokások emlékei.
Innen ismét buszra ültünk és elmentünk a Falumúzeumba, ahol a régi
bútorokat, berendezéseket, edényeket, szátvát néztük meg.
Ezután a nagy érdeklõdésre számot tartó Varsányi úti vendégházhoz mentünk.
Az idõsek kíváncsiak voltak arra, hogy milyen egy régi parasztház a mai kornak
megfelelõen felújítva, berendezve. Minden szobát csodálkozva jártak végig, ittott leültek kicsit, beszélgettek, megnézték az ágynemûk anyagait, a
szõtteseket és kérdezték, hogy mindezeket ki készítette. Arról is beszélgettek,
hogy ilyen berendezések között, ilyen tisztaságban, környezetben tényleg jó
lehet egy városi ember számára kikapcsolódni, pihenni.
A vendégházban tett látogatás után közkívánatra a sportöltözõhöz mentünk,
hiszen sokan még nem is látták a 2006-ban átadott épületet. Az idõsek itt is
bekukkantottak mindenhova, felmentek a teraszra, megnézték a sportpályát,
hiszen elmondásuk szerint kíváncsiak voltak már arra a helyre, ahová a
fiatalok hétrõl-hétre focizni járnak. Az eddigiekhez hasonlóan itt is nagyon
tetszett nekik a rendezett, tiszta környezet, a tágas hely mind a sportöltözõ
tetõterében, mind a teraszról letekintve.
A sportöltözõtõl elindultunk az utolsó tervezett úti célunkhoz. Arra a helyre,
amely elõtt sokan, nap mint nap elmennek, de belülrõl még egyikük sem látta.
El sem tudták képzelni, hogy a „kis” vendégházban, hogy lehet annyi szoba és
annyi férõhely, amelyrõl hallottak. Virág László kalauzolásával itt is
megmutattunk minden szobát az idõseknek. A tetõtér nagy sikert aratott,
hiszen a régi parasztházaknál ilyen nem volt, furcsállották is sokan, hogy a
padlást is be lehet építeni. Volt olyan, aki azt sem tudta, mi az a tetõtér, de volt
olyan is, aki azt mondta, hogy a gyerekeinél, unokáinál már látott ilyet.
A kirándulást 12 óráig terveztük, hogy ebédre már mindenki otthon legyen.
Amikor a vendégházból kijöttünk, láttuk, hogy van még egy kis idõnk, így az
idõsek kérésére kis falubejárásra indultunk. Azt kérték, hogy azon utcákkal
kezdjük a hazaszállítást, amerre kevesen járnak közülük, mert õk sok utcában

már nagyon régen vagy egyáltalán nem jártak még. Így keveredtünk a Hunyadi
úton végigérve a „cigánydombra”. Itt is elmondható, hogy többségük Rimóc
ezen szakaszán elõször járt. A házak között az idõseknek is kitûnt egy, amely
más volt, mint a többi. Mikor elmondtuk, hogy kié, és hogy itt üzemel falunk
egyik legújabb presszója a Sakáltanya, igen kíváncsiak lettek és kérték, hogy
kicsit álljunk meg. Mi megkérdeztük a tulajdonost, hogy a nem mindennapi
látogatókkal bemehetünk-e szétnézni kicsit. A tulajdonos persze örömmel
mondott igent és nagy szeretettel látott vendégül egy-egy frissítõre mindenkit.
Az idõseknek ez is nagy élmény volt, számukra egy újabb ismeretlen helyet
mutattunk meg. Többen meg is jegyezték, hogy ha most itt hagynánk õket,
haza sem tudnának menni, de nemcsak a fájós lábaik miatt, hanem azért sem,
mert nem tudták volna, hogy merre induljanak.
Az élménydús nap után mindenkit hazaszállítottunk és egész héten
hallgattuk a kirándulásról felidézett emlékeiket. Minket is meglepett, hogy nem
kellett több száz kilométeres kirándulást szervezni, itt helyben is ennyi örömet
okozhattunk idõseinknek.
Ezúton szeretnénk megköszönni az idõsek nevében is Beszkid Andor
polgármester úrnak, hogy térítésmentesen biztosította a falubuszt a
kirándulásra, Rozi néninek a Babamúzeum bemutatását, Virág Lászlónak az
intézmények kinyitását és a kalauzolást, Rácz Ritának a vendéglátást.
Legközelebb a balassagyarmati Palóc Múzeum és a balassagyarmati
templom lesz az úti célunk, reméljük arról is hasonló élményekkel térünk majd
haza.
Az Idõsek Klubja nevében: Pásztor Antalné és Vincze Tiborné

A Babamúzeumhoz érkezvén

A Trianoni Emlékmûavatáson beszédet mondott Pekár István
Azok, akik már részt vettek valamilyen herencsényi zarándoklaton a Palócok Keresztjéhez és azok is akik részt vettek június 4-én a Trianoni
Emlékmû avatásán már láthatták, hallhatták Pekár Istvánt. Én magam azon szerencsések közé tartozom, akik közelebbrõl is ismerhetik õt. Volt
alkalmam néhányszor beszélgetni vele a világ, hazánk és a palócok ,,dolgairól’’. Az alábbi néhány sor biztosan közelebb hozza ezt az igaz,
magyar embert a Rimóci Újság olvasóihoz is.
Beszkid János
„1955. október 4-én
születtem Herencsényben. A
családom és a rokonságom
emberemlékezet óta földmûveléssel foglalkozott.
Többgenerációs, nagycsaládban nõttem fel, mai szemmel
nézve szegényen, de nagynagy szeretetben. Már csak
édesanyám vár, ha hazamegyek, de a mai napig
érzem a nagyszülõk, nagynénik óvó tekintetét.
Ezek a gyökerek határozták meg életemet,
iskoláimat, elsõ munkahelyeimet és értékrendemet, erkölcsömet, hitemet a mai napig.
18 éves koromig éltem Nógrádban, érettségit a
Szécsényi Mezõgazdasági Szakközépiskolában
szereztem 1974-ben. Az egyetemet Gödöllõn
végeztem, 1979-ben visszatértem még két évre
Herencsénybe, ahol agronómusként dolgoztam.
Azóta a személyigazolványom szerint csak
ideiglenes lakos vagyok a szülõi házban.
1984-ben lettem újságíró, kezdetben szakmai

cikkeket írtam, de hamarosan a figyelmem a vidék,
a népi kultúra, a falu világa felé fordult. Ekkor még
az elvágyódás erõsebb volt bennem, mint a
szülõföld vonzása, de már tudatosan foglalkoztam
szûkebb pátriámmal.
A Duna Televízióhoz is szakmám révén
kerültem. 1993 januárjában pályázatot nyújtottam
be az éppen csak induló televízióhoz, s hamarosan
megbíztak a Gazdakör megszervezésével. Éveken
át a Gazdakör volt a Duna legnépszerûbb mûsora. A
siker révén a szerkesztõség új lehetõségeket kapott.
1997-tõl alelnök, majd 2000-tõl négy éven át elnöke
voltam a közszolgálati csatornának.
Elnökségem idején Nógrád megye és a
palócság kiemelt szerepet kapott. Magam is
készítettem két félórás filmet Nógrádról az
Elfeledett tájakon sorozatomban. Az egyik
Salgótarján és Fülek környékével, a másik a BelsõCserhát falvaival foglakozott. Palócföldi
kitekintésben bemutattuk Ipolyságot és környékét,
valamint a gömöri Vály-völgy magyar falucskáit.
Igazából a szülõföld iránti szeretet akkor gyûrte
le a világ megismerésének vágyát, amikor

négyéves Duna tévés elnökségem véget ért. Bár
tisztességgel kiszolgáltam elnöki idõmet, a búcsút
egyfajta kudarcnak fogtam fel. Mint a megvert
gyermeknek, haza kellett jönnöm, hogy új erõt
merítsek, túl tegyem magam azon a korszakon,
ami nagyon szép volt, de nagyon nehéz is.
Ekkor fogtunk hozzá a Palócok Vigyázó
Keresztjének felállításához, ekkor fogalmaztuk meg
társaimmal, hogy csak hitünkön és közös
gyökereinken keresztül vezethet az utunk egy szebb
jövõ felé. Most szervezzük az ötödik palóc búcsút,
mondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk.
Nõs vagyok, az egyetemen ismertem meg
feleségemet, Kis Máriát. Õ igazgató-helyettes egy
általános iskolában Budapest 16. kerületében.
Három gyermekünk van, Petra huszonhét,
Marianna huszonhat, István pedig tíz éves.
Mariannát messzire sodorta a sors, Új-Zélandra
került egyetemi ösztöndíjjal, ahol megismerkedett
egy félig holland félig skót fiatalemberrel, 2008-ban
megházasodott, 2010 áprilisában pedig
megszületett elsõ unokánk, Levente.
Pekár István
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52 milliót nyert a Rimóci Kobak Egyesület a Közösségi Ház felújítására
Újságunk hasábjain is többször olvashattak már arról, hogy a
Rimóci Kobak Egyesület pályázatot nyújtott be az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására és mûködtetésére.
Elsõként 2008-ban kellett körvonalazni terveinket, majd amikor
ezen túljutottunk, 2009-ben részletesen is be kellett mutatnunk,
mit szeretnénk. Ez már jóval nehezebb feladat volt, hiszen az
építésrõl tervek, a beszerezni kívánt eszközök mindegyikérõl
két árajánlat kellett. A több hónapos munka, utánajárás,
képzéseken, tájékoztatókon, ellenõrzéseken való részvétel,
szakmai szervezetekkel történõ megállapodások megkötése
után végül 2010-ben eredményt hirdettek.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogató
határozatát megkaptuk, amelyben értesítettek minket, hogy 158
pontot értünk el és ez alapján 52.141.304 Ft-ot nyert
egyesületünk. A 158 pont igen jó eredménynek számít, hiszen 127
pontot kellett elérni ahhoz, hogy a pályázat támogatást kapjon.
(Kistérségünkben a 13 település közül elsõ körben 8-an, második
körben már csak 7-en indultunk, végül a 127 pontszám fölötti
pályázatot már csak 4-en teljesítettünk. Rimócon kívül még a
nyertesek között van: Endrefalva, Magyargéc és Nógrádmegyer.)
Hogy miért is a Rimóci Kobak Egyesület pályázott egy
önkormányzati épület felújítására? A számos ok mellett az
egyik legfõbb érv az volt, hogy a civil szervezeteknek 100 %-ban
finanszírozzák a nyertes elképzelést, míg az önkormányzatoknak nem. Így hát a képviselõ-testület felkérte
Egyesületünket, hogy vegyünk részt közösen a pályázaton. Az
együttmûködés lényege, hogy a képviselõ-testület hozzájárult
az önkormányzati ingatlanon történõ felújításhoz, a beruházás
befejezését követõen, a mûködtetési kötelezettség idejére átadja
az intézmény használati jogát az egyesületnek, ennek fejében
viszont a Kobak Egyesület készítse el mindkét fordulóra a
pályázatot, adja be, valósítsa meg a beruházást, szerezze be az
eszközöket és mûködtesse a kötelezõ 5 évig. Természetesen
mivel az érdek közös, az önkormányzat a beruházás és a
kötelezõ 5 éves mûködtetés során is „ott áll majd az egyesület
mögött”. Ennek a lépésnek köszönhetõen több mint 10 millió
forintot takaríthattunk meg az önkormányzat számára.

Mi is valósul meg ebbõl a pénzbõl?
- Nettó 33.945.921 Ft értékben az épület bõvítése (a mellékelt
tervrajznak megfelelõen), korszerûsítése, felújítása.
- Nettó 1.519.588 Ft értékben kisléptékû infrastruktúra
kialakítása (tereprendezés, térkõburkolat, parkoló, kerékpár és
babakocsi tárolók).
- Nettó 5.703.534 Ft értékben eszközbeszerzés (irodai bútorok,
200 db szék, asztalok, TV állvány, pelenkázó asztal, dohányzó
asztal, polcok, konyhai eszközök, hûtõgép, mikrohullámú sütõ,
fõzõlap, sütõlap, vízforraló, teafõzõ, kávéfõzõ, számítógépek,
laptop, szoftverek, hangosító berendezés, hangfalak,
hangkeverõ, fénymásoló, fax, telefon, cd lejátszó, digitális
fényképezõgép, laptop, LCD tv, takarító gép, stb.)
- Nettó 544.00 Ft értékben eljárási díjakat (terveztetés,
közbeszereztetés, engedélyezés, hatósági díjak, stb.)
finanszírozhatunk.
Mikorra valósul meg a fejlesztés?
A következõ lépés a kiviteli tervek elkészítése, majd
közbeszerzési eljárás lefolytatása, hitelfelvétel, vagy
elõlegigénylés (ha lesz rá mód), majd a beruházás lebonyolítása,
eszközbeszerzés következik. Ezeket 2011.december 31-ig
tervezzük lebonyolítani, így várhatóan 2012. január 1-jén
elkezdõdhet az 5 éves mûködtetési idõszak.
Hatalmas a feladat…
Civil szervezetünk eddigi „életében” a legnagyobb feladatot
vállalta, de az önkormányzatra az együttmûködés miatt
újszerû, a gazdasági körülmények és az egyéb folyó pályázatok,
beruházások miatt hárul óriási kötelezettség.
Már eddig is megtapasztalhattuk, de a jövõben még inkább
érezzük, hogy a fejlesztés mindenkitõl sok társadalmi munkát,
felelõsséget, kitartást igényel, melyért sem Egyesületünk tagjai,
sem az önkormányzat dolgozói nem számíthatnak plusz
pénzre. Ennek ellenére hiszünk benne, hogy a településért és az
intézményt használó közösségekért érdemes tenni, hogy
munkánk nem lesz hiábavaló és sokaknak lesz örömére mindaz
a fejlesztés, amely megvalósulhat.
Vincze Nikolett, a Rimóci Kobak Egyesület elnöke
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Bejegyezték a Novohrad-Nógrád Geoparkot, melynek Rimóc is tagja
Az önkormányzati hírek között már újságunk hasábjain is olvashatták, hogy a rimóci képviselõ-testület döntése értelmében Rimóc
is csatlakozott a 63 magyarországi és 28 szlovákiai települést felölelõ Novohrad-Nógrád Geoparkhoz. A Geopark bejegyzésének
elõkészítõi hosszú idõ óta fáradoztak a sikerért, áldozatos munkájuk most meghozta gyümölcsét.

A sikert a Geopark képviselõi így foglalták össze:
„2010. április 14-én, a malaysiai Langkawi Geoparkban rendezett 4. Globális
Geopark Konferencián - nagy érdeklõdéssel kísért elõadást követõen - a magyarszlovák Novohrad-Nógrád Geopark képviselõi átvették a nemzetközi elismerést
jelképezõ, a Globális Geopark Hálózat tagságát igazoló dokumentumot.
Magyarország és Szlovákia elsõ Geoparkja, mely egyúttal a világ ténylegesen elsõ,
határon átnyúló geoparkja is, március 27-én vált az Európai Geopark Hálózat
tagjává. A komoly sikert sokéves, szervezett és összehangolt szakmai elõkészítõ
munka elõzte meg. A földrajzi-földtani adottságokra épülõ, az értékvédelmet, a
hagyományõrzést és a térségfejlesztést egyaránt szolgáló, az UNESCO által
támogatott geoparki cím elnyerése iránt óriási az érdeklõdés: pillanatnyilag 21
ország 66 geoparkja mondhatja magát a nemzetközi cím birtokosának, s további
csaknem száz várja a bebocsáttatást a geoparkok világhálózatába. A cím elnyerése
szigorú nemzetközi követelmények teljesítéséhez kötött, melyet négy évente
felülvizsgálnak.
A Novohrad-Nógrád Geopark Nemzetközi Irányító Testülete képviseletében:
Dr. Tardy János, Ivona Cimermanová, Szarvas Imre’’
Rimóc település lakossága
ezúton is köszöni
a Novohrad-Nógrád Geopark
megálmodóinak,
létrehozóinak, támogatóinak,
segítõinek áldozatos munkáját!
Reméljük, térségünk élni tud
ezzel a lehetõséggel!
A Novohrad-Nógrád
Geoparkról
további információ:
www.nngeopark.eu

Csak a legjobbat

FELHÍVÁS ÁROKTISZTÍTÁSRA
Felhívom figyelmét Rimóc Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterület tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 13/2003. (XI.1.) számú rendeletére.
A rendelet szerint:
„Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan elõtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdáknak, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti
zöldsáv úttestig terjedõ teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása,
szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is
érintkezése van, a fenti adatok mindkét irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és mûtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, karbantartása. Az árok mélyítését, illetve
karbantartását évente két alkalommal április 15-ig, és október 15-ig kötelezõen kell elvégezni, egyéb idõszakban szükség
szerint.
c) a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.
Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyûjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott
gyûjtõ edényzetbe vagy más gyûjtõeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
Felhívom a figyelmet továbbá a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggõ tevékenységekrõl szóló 1/1986. (II.21.)
ÉVM-EüM együttes rendelet szabályára, amely szerint: ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedõ teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Azon lakossal szemben, aki a felhívás ellenére kötelezettségének nem tesz eleget szankció alkalmazására kerül sor!
A szabálysértési eljárás lefolytatására Rimóc Község Jegyzõje illetékes.

Tájékoztatom, amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szabálysértési bírság mellett közérdekû védekezést
fogok végrehajtani, amelynek költségét a kötelezettre fogom terhelni.
Dr. Hegedûs István jegyzõ
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Igen, minden szülõ csak a legjobbat akarja a gyermekének. Viszont
nem mindig választhatjuk a legjobbat, mert esetleg alkalmunk sincs a
választásra. Hogy tiszta legyen, mire gondolok, gyorsan elárulom: a
gyerekek intézményeire, óvodára, iskolára. A sok fejlesztést ígérõ
játszóház, óvoda és iskola gyakran épít arra, hogy a szülõk rettegnek
attól, hogy a gyerekük kevesebb lehetõséget kap az életben, ha nincs
elég korán és elég jól fejlesztve. Ugye hallottak már bébiúszásról,
bölcsis angolról és társaikról? Akkor sejtik, mirõl beszélek. Hát én
most úgy döntöttem, szülõként és pedagógusként megpróbálom
bebizonyítani, hogy a kevesebb sokszor több. Személyesen csak
egyetlen intézményünkrõl irhatok, így használom most fel e sorokat
arra, hogy elmondjam számomra, számunkra milyen elõnyöket
tartogat a helyi Nyulacska Óvoda.
1. Sok barátom panaszkodott a vegyes csoportokra: a 3 éves retteg a majd
6 évestõl. A legtöbb helyen már nincsen kis- középsõ- és nagycsoport.
De itt látom, hogy a 3 évesek, ha lassabban is, de veszik az
akadályokat, lépést tartanak, aki ügyes az így sem lesz hátrányban.
2. Helyben van. Néha olyan mintha családban maradna a gyerek,
hiszen csupa ismerõs vesz körül téged is és a gyereket is. A
biztonság érzése a legjobb táptalaj a bárminemû fejlõdéshez.
3. Ismered az intézményvezetõt (hiszen még a te óvó nénid is volt), az óvó
néniket! Higgyétek el, ez nagyon-nagyon sokat számít. Nem érzed úgy,
hogy folyton magyarázkodnod kell, ha késõbb mész, vagy elõbb, vagy
köhögött kettõt-hármat a gyereked, vagy nyafog, esetleg verekedõsebb.
Ismernek téged is, és könnyebben megosztod velük a háttérben
húzódó eseményeket. És õk is így vannak ezzel: kis közösségben
élünk, és azt hiszem a bizalom itt kifizetõdõbb, mint bárhol.
4. Nem gond, ha Kistesó olykor beront a csoportszobába, vagy csúszdázik
az udvaron. Sok barátnõm mesélt már arról, hogy finom vagy kevésbé
finom megjegyzéseket kapott, hogy anyuka vigye a játszótérre!

5. Lehet, hogy nincs oviangol, meg ovis balett, meg úszás sem, de a
gyereked olyan igényes, egyszerû és ötletes munkadarabokat hoz
haza, melyekrõl tudod, hogy valóban lélekkel készítette, és nem
csupán az óvó néni kezében forgott. Láttam én már olyan
mikulászsákot, ami majd megszólalt! Persze kizárólag az óvó néni
keze nyomát õrizte!
6. Lehet, hogy nincs nagyszabású anyák napi ünnepség, meg évzáró
ünnepség, ahol a 3 éves kicsi is önállóan mondhat verset, de van egy
családias farsangi mulatság, meg táncosok, bohócok arcfestõk,
énekesek az év során. Meg rengeteg vers és ének, játék, amit ha este
a füledbe susog, úgy fogsz bõgni, mint a záporesõ! Mit számit,
ehhez képest a nyilvános szereplés!
7. A kicsiknek a játék, a biztonság, a bizalmas légkör, és a szeretet a
legfontosabb. Az hiszem ebben nálunk nincs hiány. Angolul majd
megtanul még!
8. De ami nagyon fontos: már most meg kell tanulnia neki is, és nekünk
szülõknek is, hogy a képességeit, akkor is tudni kell tudni
kibontania, ha kisebbségben van. Mert sajnos vannak dolgok, amin
nem változtathatunk, de nem is biztos, hogy rögtön meg kell
futamodni.
Egy próbát megér megmenteni a település intézményeit. Úgy
látom, nemcsak én gondolkozom így, hanem az óvó nénik is! És még
mindig ott van a lehetõség tovább állni. De a mai világhoz, nemcsak a
sok tudás tartozik hozzá, hanem a ,,túlélés” képessége is… Ha értik
mire gondolok…
És végül, de nem utolsósorban, senki ne értse félre a szavaim, és ne
vegye magára, ha a gyereke nem ide jár oviba, és esze ágában sincs ezt
megváltoztatni. Mindenkinek a saját életéhez mérten kell a gyerekei
számára a legjobbat választani…
Boldog pedagógusnapot Nyulacska Óvodánk óvó nénijeinek
és dadusainak!
Kaluzsa Mónika
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TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Mint már megszokhatták, sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket keressük és kérdezzük meg: mi lett velük, hol és
hogyan élnek most?
E hónapban dr. Kanyó Mónikát kerestem meg, aki már évek óta él Budapesten. Egy csütörtök este, munka után az Európa Kávéházban
találkoztunk, hogy megbeszéljük a részleteket, amibõl végül egy több órás, élményeket felelevenítõ, kellemes beszélgetés kerekedett. Ekkor
döntöttünk úgy, hogy a megszokottól eltérõen, most nem „levél”, hanem interjú formájában tudhatják meg az olvasók, mi is történt Mónival mióta
elkerült Rimócról, mit is csinál a hétköznapokban és szabadidejében.
Mivel is foglalkozol?
- Jogász vagyok, itt Budapesten, a
belvárosban dolgozom egy közjegyzõi
irodában közjegyzõ-helyettesként.
Hogy kerültél erre a pályára?
- Amikor felkerültem Budapestre, egy
közjegyzõi irodában kezdtem el
dolgozni, és közben elvégeztem az
Államigazgatási Fõiskolát. Aztán
átkerültem egy másik közjegyzõi
irodába, ide, ahol jelenleg is dolgozom
és az elõrelépéshez jogi diploma kellett,
ezért beiratkoztam az ELTE (Eötvös
Loránd Tudományegyetem) Állam- és
Jogtudományi Karára, elvégeztem,
majd 3 év közjegyzõ-jelöltködés után
meg-szereztem a jogi szakvizsgát és
kineveztek közjegyzõ-helyettesnek.
Az egyetemen mi volt a kedvenced, mibõl írtad a szakdolgozatodat?
- Elõször a büntetõjog volt a kedvencem, aztán a polgári joghoz
pártoltam. A szakdolgozatomat Alkotmányjogi Tanszéken, a magyar
kormányzatból írtam, Dr. Kukorelli István alkotmánybíró volt a
konzulensem, az Alkotmánybíróságon volt a védésem.
Az Államigazgatási Fõiskolán is ilyen témában írtál?
- Nem, akkor egy hozzám közelebb álló témát választhattam,
Településtanból „Rimóc község népességmegtartó ereje” címmel
írtam. Szerintem ez jobban is sikerült.
Az évfolyamtársaiddal tartod a kapcsolatot?
- Igen, rendszeresen összejövünk, és eszmét cserélünk, van köztünk
ügyvéd, revizor, jegyzõ, anyakönyvvezetõ, ombudsmani hivatalban
dolgozó jogász, banki jogász, nyomozó, stb., nagyon vegyes és érdekes
társaság.
Szavaidból úgy érzem, jó a kapcsolatod a munkatársaiddal, így van?
- Igen, szinte baráti a kapcsolatunk. Pár évvel ezelõtt közjegyzõváltás
történt, a korábbi nyugdíjba ment és a lánya lett a fõnököm.
Mindkettejükkel jó viszonyban vagyok, a mostani fõnököm kisfiának én
vagyok a keresztanyja. A munkán kívül is vannak közös programjaink.
Milyen ügyekkel foglalkozik egy közjegyzõi iroda, te milyen
területre szakosodtál?
- Általánosságban a közjegyzõt az igazságügyi miniszter nevezi ki,
megszabott számú székhelyre és az igazságszolgáltatás részeként végzi
azokat a feladatokat, amiket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak. A
munkahelyemen ketten vagyunk jogászok, a közjegyzõ többnyire
hagyatéki ügyeket tárgyal és vezeti, mûködteti az irodát, én pedig
inkább közjegyzõi okiratot készítek, ez lehet bármilyen jogügylet,
szerzõdés, jog-nyilatkozat, végrendelet, ténytanúsítvány, stb., járok
sorsolásokra, pályázatbontásokra, bankokba, hagyatéki ügyeket is
tárgyalok, de azt ritkábban.

Szereted?
- Igen, érdekes, változatos munka, reggel
többnyire még csak nagyvonalakban
látszik, hogyan alakul majd a napom.
A bankokban milyen munkát végzel?
- Lehet többféle, leggyakrabban kölcsön-,
zálogszerzõdéseket, tartozáselismerõ
nyilatkozatokat készítek, vagy valamilyen tanúsítvány készítésére kérnek
fel.
Ezek szerint nem kell mindig az
irodában lenned, irodán kívül milyen
munkát végzel még?
- A sorsolások, pályázatbontások
általában helyszíni munkák, de gyakran
hívnak ki végrendeletet készíteni, vagy
aláírást hitelesíteni is. Az elmúlt héten,
pl. egy házi õrizetben lévõnek a lakásán
voltam aláírást hitelesíteni, a VII. kerület leharcolt részén, az elég
kalandos volt, de holnap pl:. a Jezsuita Rendházba megyek, széles a
skála.
Találkozol a munkád során híres emberekkel?
- Igen, a belvárosban, nem messze a Parlamenttõl van az iroda, így
ismert emberek is gyakran jönnek, járt nálunk pl.: Semjén Zsolt, Hajós
András, Szenes Iván, Vámos Miklós, Kokó, az ,,omegás’’ Benkõ László,
egy igazi Csáky-Bornemissza grófnõ és még sokan mások.
Ezek szerint a munkádban nem tervezel váltást?
- Jelen pillanatban elégedett vagyok a munkámmal és a
munkahelyemmel, bár idõnként megkeresnek (tavaly pl. hívtak a
Fõvárosi Bíróságra), de eddig még nem éltem a lehetõséggel,
meglátjuk, mit hoz a jövõ.
Marad azért szabadidõd, ha igen, mivel töltöd legszívesebben?
- Igen marad, bár lehetne több is. A legeslegjobban utazni szeretek,
megismerni részleteiben egy más kultúrát. Itthon kihasználom a
fõváros adta lehetõségeket, széles a választék, színház, kiállítás,
koncert, mozi, de elég sok a beszélgetõs program is, amikor barátokkal
összejövünk és megvitatjuk a dolgainkat, van véleményünk nemzetrõl,
politikáról, gazdaságról. Rimócra is gyakran járok, igazából ez év
tavaszáig, hivatalosan is rimóci voltam, itt volt az állandó lakhelyem,
csak a parkolás miatt kellett átjelentkeznem Budapestre.
Összességében elégedett vagy?
- Igen is, meg nem is. Mindig vannak újabb célok, vágyak, amikrõl
hosszasan lehetne beszélgetni, de összességében szeretem és
biztonságot ad, hogy amit eddig elértem azt tisztességes úton tettem,
kitartó munkával és sok energiával, egyedül, protekciók, vagy más
kétes eszközök nélkül. Fontos, hogy nyíltan, bárkinek a szemébe tudok
nézni, mert teszem a dolgom becsülettel az értékrendem szerint és
terveim szerint, ez így is marad.

Egy-egy kérdésnél messze elkalandozunk, közben a körülöttünk lévõ asztaloknál kicserélõdnek a vendégek, alkonyodik. Még nem
fogytunk ki a témákból, de mára befejezzük, megbeszéljük, hogy majd folytatjuk.
Vincze Nikolett

A zene napja
Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a világon mindenütt
zenével töltsék a nyár elsõ napját (június 21). Valószínû éppen ezért Franciaországban került sor elõször az élõ zene ünnepére 1982-ben. Célja a
zenei sokszínûség bemutatása, bármely zenei mûfajról legyen is szó. Ma már
ezt a napot a világ sok országában a zene napjaként tartják számon.
Ehhez a mozgalomhoz csatlakoztunk mi is, amikor elhatároztuk, hogy
Európa kis palóc falujában is felcsendül a zene hangja.
Településünkön a zene napja tiszteletére 2010. június 30-án
örömzenélést tartunk. A „zenész szakma” mellett, reméljük, sokan kézbe

veszik ismert hangszerüket és eljönnek utcazenész módjára, közönségünk
javára „játszani”.
Ünnepeljük a zenét, a határtalan szabadságot adó, színes, álmodozó
hullámformát közösen; együtt a lengyel testvértelepülésrõl érkezõ
delegációval, diákokkal és a szlovák testvértelepülés, Kalonda képviselõivel!
Babits gondolata jegyében várunk mindenkit 2010. június 30-án 1900
órára a Polgármesteri Hivatal udvarára:

„… akinek szép a lelkében az ének,
az hallja mások énekét is szépnek.”
Szabó Moncsi
ped.assz.

Kiss Józsefné
igazgató
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NYULACSKA HÍREK
„HÁROM VIDÁM ESZTENDÕVEL LETTEM MÁRA GAZDAGABB. INDULNOM KELL, BÚCSÚT INTEK. VÁR A LECKE, VÁR A PAD.”
A BÚCSÚZÓ „CSERESZNYE” NAGY CSOPORT:
Hátulsó sor:
Bangó Renátó,
Bangó Árpád,
Czupkó Donát,
Balázs Adrián,
Rácz Szabolcs,
Bada Krisztofer,
Várkuti Kornél
Középsõ sor:
Rácz Elemér,
Balázs Norman,
Oláh Angéla,
Szûcs Mirjam,
Bada Rebeka,
Bada Letícia,
Bada Melissza

A búcsú hangulatát ez a vers tudja leginkább visszaadni:
„Miért kell most ballagni, szépen, lassan menni? Én nem tudok menni, csak futni, rohanni!
De mégis ballagni kell, mert ez most egy ünnep, de miért ünnep az, hogy nem jövök ide többet?
Jó, jó tudom, hogy iskolás leszek, de az majd csak õsszel lesz, most minek ünnepeljek?
Különben is kicsit szomorú vagyok, mert el kell mennünk innen, mert mi vagyunk a nagyok!
Három évig jó voltam, szót fogadtam mindig, majdnem mindig azt tettem, amit tennem illik.
Most kezdhetem elölrõl ott az iskolában, hogy szót fogadjak, jó legyek, és feleljek is bátran!
Meg fogom próbálni, ezt most megígérem, de hogy miért kell innen elmennem, azt továbbra sem értem!”

Rimóci "Sajgó Csõsz”
Sajog a természet,kéri a csõszöket!
Új rovat indul újságunkban. Értelmezzük röviden az elnevezést,
...elõször gyermek fejjel. Rimóci ovis gyermekeket kérdeztem meg,
szerintük vajon mit jelenthet a csõsz szó.? S szólottak Õk:
"A CSÕSZ":
"-Vigyáz, hogy ne lopják el a madarak és a gyerekek a szõlõt.
-Kutyája nincs, de macskája van és fecske madara is van.
-Nem erõs, mert már öreg, nincs puskája, de van botja és ezzel kergeti a
lopókat.
-Hegedûzik és erre lopják a szõlõt a lopók.
-Csak öreg ember lehet, az apám nem csõsz, mert Õ fiú.
-Õrzi a szõlõt, hogy nagyobb legyen a gyümölcse.
-Kis kunyhóban lakik a feleségével, gyereke nincsen, mert akkor nem
tudná õrizni a szõlõt.
-Gyalog jár, mert szegény, nincs biciklije, nincs pénze.
-A csõsznek a szõlõt nem kell õriznie, hanem meg kell ennie.
-Ha ellopja a gyerek a szõlõt, a csõsz bácsi megbotozza.
-Az anyukám mondta és öreg is az anyukám szerint a csõsz.
-Az erdõben lakik, a fán él.
-Mindig csak alszik kinn, ezé’ a gyerekek ellopják a szõlõt tõle, hogy
megegyék, meg a felnõttek is ellopják, hogy leadják és tudnak venni
ételeket, meg ami kell.

Ülõ sor:
Czerovszki Réka,
Vizoviczki Szixtin,
Bangó Melissza,
Rácz Zsanett,
Pikács Dominika,
Rácz Zsaklin
Óvónõk:
Molnár Lászlóné,
Boldog Bernadett
Dajka:
Jusztin Béláné

-Csak felesége van, meg németjuhász kutyája.
-A csõsz engedi, hogy megegyék a szõlõt az állatok , mert az állatok jók.
-A csõsz szegény ember, mert ellopják tõle a szõlõt,lehet azé lopják el, mert
szegények és éhesek.
-Nem akarok csõsz lenni, mert nincsen pénze, hogy vegyen kutyát.
-Nem akarok csõsz lenni, mert nem keresnek sok pénzt.
-Nem akarok csõsz lenni, ott bogarak vannak és kullancs.
-Nem akarok csõsz lenni, mert megeszi a gyerekeket vagy megbotozza.”
Felnõtt ésszel értelmezve:"...Csõsz, aki a határt a bitangolástól és
kártételektõl ÕRZI.”
A rimóciak, ha meghallják a "sajgó" szót, két értelmezési úton
indulhatnak elméjükben: 1. Sajogó fájás nyilall a derekam tájékába.
2. Holnap a Sajgóra megyek szõlõt kapálni. Egy rimóci ember
számára tehát a "sajgó" szó többjelentésû szó. Fájdalom minõségét
és egy terület nevét is jelenti. Ímégyen született meg a rovat neve:
Fájdalom van a területeinken, õrzésre érett a természet!
Ideig óráig fel kell vennünk magunkra a "Csõsz subát" és
tudatosan õrizni az életet, amíg lehet. Nem csak a szõlõ igényli a
vigyázó szemeket, hanem az erdõn, mezõn, kertben, patakban,
tóparton élõ élõlények is. Az Oromlyuk, Vancsó puszta, Szélhegy,
Sajgó és hál' Istennek még számtalan értékes élõhely öleli
szülõfalunkat körül, élõvilágának káprázatos pompájával.
2010. A Biodiverzitás Nemzetközi Éve. Rimóc szerencsés közösség.
Minálunk a biodiverzitás szó értelmezhetõ SÕT érzékszerveinkkel
(még) észlelhetõ! Szóljék errõl a folytatás...
Szabó Moncsi
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ISKOLAI HÍREK
Iskolánkért
„… a vendégek különb- különb nyelvet, szokást, példát hoznak
magukkal, s mindez díszíti az ország fényét, emeli az udvar
fényét…”Az útmutatás - melyeket Imre hercegre, fiára hagyott
Szent István honalapító királyunk - így folytatódik: „mert az
egynyelvû és egyszokású ország gyenge és esendõ…” majd
megparancsolta fiának, hogy a jövevényeket, a vendégeket
jóakaratúan gyámolítsa és becsben tartsa, hogy szívesen
tartózkodjanak nála.
Iskolánk pedagógusi közössége és diákjai az egy évvel
ezelõtti névválasztáskor arra tettek fogadalmat, hogy Szent
István szellemének megfelelõ arculatú iskola megteremtésén
munkálkodnak.
Szent István szellemi hagyatékának 6. intelme lebegett
szemünk elõtt 9. jótékonysági bálunk szervezésekor. Vendégek
hívásával, a vendégek becsben tartásával igyekeztünk díszíteni
mi is „udvarunkat”, iskolánkat, emelni iskolánk fényét.
Bár a nehéz gazdasági helyzet miatt tartottunk kissé a
megszólítottak, meghívottak általi fogadtatásától, de örömmel
vettem tudomásul magam is, hogy az általam megkeresett
országos cégek többségében nem zárkóztak el a támogatástól.
A vendégek fogadása 19 órától folyamatosan zajlott. 20
órakor a bál megnyitását követõen mûsorral kedveskedtünk
bálozóinknak, jótékonykodóinknak.
Kis zongorásainkat követte az egy éve megalakult
„Kukorgós” hagyományõrzõ együttesünk bemutatója. Rimóci
táncokat adtak elõ a helyi Rezesbanda kíséretében.
Estünkön debütált az iskola a bál elõtt alig 2 héttel alakult
citera zenekar.
Ismételten gyönyörködhettek Percze Piroska és Paluch
Norbert mûsorában, kalotaszegi táncbemutatójában.
Mûsorunk összeállításával is vendégeink nagy becsben tartását
akartuk jelképezni, hogy szívesen tartózkodjanak „nálunk”ezen
estén is és szívesen visszatérjenek hozzánk a jövõben is.
Egyedi és különleges színfoltja lett estünknek a valamikori
harmonika játékot tanulókból ezen estére összeállt csoport. A 14
harmonika megszólaltatója felejthetetlen élményt nyújtott
mindannyiunknak. A különlegességek sora ezzel még nem ért
véget: a rimóci sógorok (Benkó Péter és Beszkid József)
elõadása fokozta a hangulatot, akik mûsorukkal átvezettek
bennünket a tánc, a szórakozás fázisába.
A jó hangulatú zenére szórakozhattak gyerekek felnõttek
egyaránt. A bálozás közben a büfénél frissíthették magukat a
szomjazók, majd sok-sok tomboladíj kihúzására is sor került.
Közben természetesen nem maradt el a pedagógusokból alakult
„táborozók” meglepetés mûsora sem.
A bál hajnali 4-kor zárta kapuit.
Örömmel jelenthetem, hogy ezúttal sem dolgoztunk hiába:
Összbevétel:
793.935.- Ft
ebbõl :
70.000.- fejlesztõ eszközcsomag
50.620.-szervezéshez kapcsolódó kiadás
673.315.- készpénz,
amely fele-fele arányban kerül felhasználásra a Hunyadi úti és a
Szécsényi úti épületben.
Köszönetemet fejezem ki a gyerekeket felkészítõknek:
Várkonyi Balázsné Kati néninek, Skrabák Antal, Tóni bácsinak,
Percze Piroskának és Paluch Norbertnek, a Rezesbandának. A
mûsorban fellépést vállaló felnõtteknek: Percze Piroska, Paluch
Norbert, Benkó Péter, Beszkid József, Kristókné Balázs Csilla,
Szépné Tóth Tünde, Bablenáné Jusztin Violetta, Mákosné
Percze Gyöngyi, Balás Zsuzsanna, Vincze Ildikó, Mócsányné
Tóth Anita, Perczéné Kanyó Irénke, Perczéné Mócsány
Gyöngyi, Szabó János, Szabó Mónika.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik valamilyen
formában, módon csatlakoztak kezdeményezésünkhöz, és
támogattak bennünket. Köszönöm a segítõ, támogató
szülõknek hozzáállásukat és köszönöm fellépõ tanulóinknak és
az iskola minden dolgozójának munkájukat.
Kiss Józsefné igazgató

TÁMOGATÓINK:
1. 100 Ft-os bolt (Kossuth út)
Szécsény
2. 100 Ft-os bolt (Szolgáltatóház)
Szécsény
3. Balázs Bertalanné
Rimóc
4. Bástya Panzió
Szécsény
5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Rimóc
6. Csókási Zoltánné
Szécsény
7. Diszamé Bt.
Szécsény
8. Dobos Katalin
Szécsény
9. Dr. Nagy Andor országgyûlési képviselõ
10. Rimóci Egyházközség
Rimóc
11. Faerk Bt. (Holecz Ferenc)
Rimóc
12. Filkor Nándor
Rimóc
13. Friesland Campina Hungária Zrt
(Jaszikné Balás Szilvia)
Szécsény
14. Fúzió 11 (Deák Tibor)
Szécsény
15. Gesztenyéskert Vendéglõ (Doman László)
Szécsény
16. Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Rimóc
17. Hong He Unio Kft
Szécsény
18. Jaos Strohmayer
Görögország
19. Johann Bloem
Hollandia
20. Kanyó Adrienn
Rimóc
21. Kanyó Balázs
Rimóc
22. Király Gyógyszertár
Szécsény
23. LAGEDO KFT. (Csonka László)
Szécsény
24. Monda Kft
Budapest
25. Mozaik Kiadó
Szeged
26. Nárcisz virágbolt (Pribelszki Károlyné)
Szécsény
27. Nemzeti Tankönyvkiadó
Budapest
28. Nógrád Megyei Közgyûlés (Becsó Zsolt)
Salgótarján
29. Nyulacska Óvoda
Rimóc
30. Ofotért (Golopi Károly)
Salgótarján
31. Olcsó Áruk Boltja
Salgótarján
32. Palóc-Coop Zrt
Szécsény
33. Palóc Háziipari Szövetkezet
Szécsény
34. Paluch Norbert és Percze Piroska
Rimóc
35. Percze Zsuzsanna
Szécsény
36. Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóc
37. Pro Magiszter Bt
Eger
38. Rimóc Község Önkormányzata
Rimóc
39. Rimóci Mûvészeti Oktatásért Alapítvány
Rimóc
40. Rimóci Ifjúsági Egyesület
Rimóc
41. Rimóci Kobak Egyesület
Rimóc
42. Semira Szépségszalon
Rimóc
43. Skrabák Antal
Rimóc
44. Rimóci Sport Egyesület
Rimóc
45. Syscon Informatika Kft (Vaskor János)
Szécsény
46. Szabó Mónika
Rimóc
47. Szabó Vilmos
Rimóc
48. Szent István Általános Iskola alkalmazottai
Rimóc
49. Szent Jób Patika
Szécsény
50. ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány Szociális Boltja
Rimóc
51. Takács Béla
Szécsény
52. Várcenter Kft
Szécsény
53. Varga Anikó virágkereskedõ
Szécsény
54. Vinex Kft
Rimóc
55. Virág Tibor
Rimóc
56. Zsia Bútorház (Szerémi Zsolt)
Szécsény

2010 JÚNIUS
Ifjú Ági jelenti
Április és május hónapban a jó idõ eljött, és
az iskola vége felé egyre többen érünk rá
közös programokon részt venni. Az egyesület
április 26-án ünnepli születésnapját, és ennek
örömére május 1-jén szombaton a klub
mögött egy bográcsozással egybekötött
délutáni összejövetelt tartottunk. A
bográcsban babgulyás fõtt, közben folyt a
játék, csocsó, twister, valamint jókat
beszélgettünk. Este 7-re elkészült az étel,
amit mindenki jó ízûen fogyasztott, ezúton is
köszönjük a két szakácsnénak, hogy
elkészítették. Ezután egy kis meglepetés
következett, az egyesület logójának, Ifjú
Áginak, süteménybe öntött mása volt a
születésnapi torta, amin az egyetlen gyertyát
az egyesület jelen lévõ tagjai együtt fújtak el.
Szintén köszönetet érdemel a cukrászunk és
mindenki, aki segített, hogy a torta
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elkészüljön és megérkezzen. Estére Vaspál
Tibortól külön ajándékot kapott az egyesület,
valamint meghívta a délutáni programon részt
vevõ tagokat az esti bulira is, ahol mi
köszönetképpen egy táncos produkciót
mutattunk be.
Május 7-én pénteken este gyors szervezést
követõen karaoke-estet tartottunk a közösségi házban, ami nagyon jól sikerült, sokan
megmutathatták tehetségüket, hajnalig
énekeltünk, reméljük hamarosan megismételhetjük, és talán többen is eljönnek.
Minden hónap 3. péntekén este 7 órától
tartunk megbeszélést. Sajnos ezen az
egyesületnek maximum a fele szokott részt
venni. Szeretnénk az újság hasábjain
keresztül felhívni a tagok figyelmét, hogy a
tagdíjak havi befizetésének is ez az idõpontja.
Az egyesület internetes naplóját is szeretnénk,
ha többen olvasnák: Http://ifinyuszi.blog.hu
Bablena Feri RIE elnök

A biliárd verseny helyezettjei:
3. hely: Pogány Károly 2. hely: Vincze Zsolt
1. hely: Laczkó János

A bográcsozók egy része a szülinapi tortával

A póker verseny helyezettjei:
3. hely: Oláh István 2. hely: Bablena Ferenc
1. hely: Virág Sándor Zoltán

Szólt a nóta

Versenyek a Közösségi Házban

A csocsó verseny helyezettjei:
3. hely: "klubbosok" 2. hely: "HVCS" 1. hely: "Skibiduba"

Palóc - Székely összetartozás napja
Hivatalos meghívásnak tettünk eleget május 15-én Kalondán, a
Palóc - Székely összetartozás napján. A rendezvényen részt vett az
önkormányzat, a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes és a Rezesbanda.
A nap folyamán természetesen mindenki számára feladat jutott.
Az esemény a gyülekezõ és eligazítás után zászlós
felvonulással kezdõdött. A kiállított régi templomkaputól a
polgármester asszony rövid beszéde után indult tovább a menet a
hõsök emlékmûvéhez. A megemlékezés keretén belül alkalom
nyílott a kegyelet virágainak elhelyezésére is. Majd a templomkert
következett, ahol a kitelepítettek emlékmûvénél egy szép és
megható ünnepségen vettünk részt. A többi testvértelepülés mellett
természetesen a rimóci önkormányzat is elhelyezte az
emlékmûvön a megemlékezés koszorúját. A hivatalos program
ezzel tulajdonképpen be is fejezõdött. Innen kezdõdõen mindenki
kedvére válogathatott a kirakodó vásárban vagy nézhette a
színpadon folyó mûsort, ahol a rimóci hagyományõrzõk is
felléptek a rezesbanda kíséretében. A megérdemelt sikert
,,bezsebelve’’ szakadó esõben indulhattunk is haza.
Személy szerint nekem nagyon tetszett ez a nap. A színvonalas

Május 14-én, péntek este ismét biliárd- és pókerverseny volt a Közösségi Házban.
Összesen 21 nevezõvel vágtunk neki az estének. A biliárdversenyt Laczkó János
nyerte, a pókerversenyt az egyetlen nem rimóci lakos, a Borsosberénybõl érkezõ Virág
Sándor Zoltán. Gratulálunk a gyõzteseknek, június 18-án újra várunk mindenkit egy
hasonló versennyel. Júliustól hat fordulós bajnokságot szervezünk mindkét sportágból,
havonta egy versennyel. Az utolsó fordulóra decemberben, terveink szerint az ünnepek
között kerül sor. A pontozásos rendszer szerint kialakult gyõzteseket természetesen
jutalmazzuk. A Rimóci Ifjúsági Egyesület lány tagjainak kérésére, hogy ne csak fiúknak
legyenek versenyek, csocsóverseny is megrendezésre került. Sajnos a tulajdonunkban
lévõ csocsóasztal felújításra szorul, így nem igazán alkalmas versenyek
megrendezésére, talán ezzel is magyarázható a kevés jelentkezõ. Ennek ellenére
május 28-án, péntek este öt csapat nevezett és a körmérkõzések után a „Skibiduba”
elnevezésû csapat került ki gyõztesen, melynek tagjai Molnár Ákos és Kormány
Richárd. Nekik is gratulálunk. Terveink közt szerepel a csocsóasztal felújítása is, és
akkor csocsóbajnokságot is hirdethetnénk.
Vincze Zsolt kulturális szervezõ

mûsorok és új ismeretségek mellett tudott még valamit nyújtani.
Hiába tépték széjjel a nemzetünket, szorították idegen határok
mögé vagy számûzték szülõföldjérõl, most mégis együtt voltunk,
Palócok - Székelyek emlékezni és ünnepelni.
Vincze Attila

A rimóci küldöttség
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Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház hírei
2010. május 28.-án a Gyerekház és a Tanoda Gyermeknapot szervezett. 9 órakor kezdõdtek a Gyermeknapi
programok és délután 1530-kor fejezõdtek be. Mivel ez egy pénteki nap volt, így a délelõtt folyamán a picik vehették
birtokba a Gyerekház udvarán felállított ugrálóvárat, hempergõt.
A szülõk is visszajelezték és mi is úgy láttuk, hogy így sokkal jobb volt ez a nap, mert
délelõtt a kicsik kijátszhatták magukat. Mindenhez hozzáfértek, nem volt
lökdösõdés, az õ ritmusukban teltek a délelõtti órák.
Volt arcfestés, gyurmázás, lehetett labdázni, hintázni, a szülõknek lehetõségük volt
üvegfestékkel ablakdíszeket készíteni. Együtt ugráltunk a gyerekekkel és nagyon
élvezték, hogy mi felnõttek velük játszunk, ugrálunk.
Ha megéheztek volt kitéve az asztalra zsíros kenyér, alma, amiket folyamatosan
pótoltunk.
Két fiatal Balázs Alexandra és Oláh Zsolt ellovagoltak a Gyerekház udvarára
Kedvessel és Szilajjal. Kedvest meg lehetett simogatni és a bátrabbak felülhettek a
hátára. Köszönjük szépen Szandinak és Zsoltinak, hogy gondoltak a
gyerekekre és eljöttek a lovakkal!
Az iskolásokat elkértük Kiss Józsefné igazgatónõtõl, péntekre ebéd utánra. Köszönjük szépen, hogy elengedte a gyerekeket és
a pedagógusoknak is köszönjük, hogy eljöttek a Gyermeknapi rendezvényünkre a gyerekekkel!
13 óra körül megérkeztek az iskolások. Idén is, mint mindig, az ugrálóvár
volt a kedvenc elfoglaltság. Délután az iskolásoknak a Tanoda dolgozói
ügyességi versenyeket szerveztek. Célba dobás, nápolyi evõ verseny,
kötélhúzás, stb. Az arcfestés, üvegfesték díszek készítése tovább
folytatódtak és szkubiduból színes ékszerek készültek. Aszfalt-rajz is volt.
Köszönjük a polgárõröknek az útlezárásánál való közremûködésüket! Úgy tûnik arculatváltás történt az elõzõ évekhez képest,
mert eddig minden évben taxi és versenyautók készültek, de idén
emberfejek, emberek. Nagyon pompás rajzok születtek. A rendõrök
megismertették a gyerekekkel a rohamrendõrök felszerelését. Fel is
próbálhatták a
sisakot, pajzsot és
kezükbe foghatták
a gumibotot is.
Majd megérkeztek
a tûzoltók. Meg
lehetett nézni a tûzoltó autót, be lehetett ülni, és mielõtt elmentek a locsoló
csövet/pisztolyt is ki lehetett próbálni. Egy labdát kellett eltalálni a
vízsugárral. A nagy meleg miatt a gyerekek beszaladtak a vízpermet alá egy
kicsit hûsölni. Az iskolásokkal a pedagógusok 15 órakor visszamentek az
iskolába. Három óráig volt felállítva az ugrálóvár is, de fél négykor még alig
tudtuk leengedni. Miután az ugrálóvárat leengedte az üzemeltetõ a
gyerekek is hazamentek. Úgy gondolom sok gyermeknek sikerült
Gyermeknap alkalmából örömet szereznünk!
Köszönjük a felajánlásokat: Kanyó Balázsnénak a láda almát, a Rimóc
Községért Alapítvány Reál üzletének a láda almát, a Rimóc Község Önkormányzatának az anyagi hozzájárulását.
Köszönjük a segítségét: Bablena Piroskának, Vincze Szandrának, Beke Marcinak és Rigó Ferencné Terka néninek.
Az utolsó cikkünk óta, még mindig kaptunk virágmagokat, virágokat, szobanövényeket. Köszönjük a felajánlását: Balázs
Jánosnénak, Huszárné Jutka néninek, Kormány Lajosnénak, Esztinek, Laczkó Tibornénak, Rigó Ferencnének.
Ígértünk egy süti receptet is, melyet a Magyargéci Gyerekházasoktól
kaptunk.
Tigris kifli receptje
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 2 dl olaj, 1 csomag sütõpor, 5 dkg élesztõ, 3
dl tej, 2 evõkanál kristálycukor, 1 kiskanál só.
Az élesztõt felfuttatjuk.
Máz: 2 csomag vaníliás cukor, 6 evõkanál kristálycukor, 2 dl víz.
Jól kidagasztjuk. Mind a két tésztát megkelesztjük. Mikor megkelt,
mind a két tészta megfelezzük, és kör alakra elnyújtjuk. Egymásra
rakjuk a fehér és barna tésztát, majd 12 cikkre felvágjuk. Úgy tekerjük
fel, hogy a barna színû kerüljön felülre. Gáz tepsit kikenjük
margarinnal. Távol rakjuk egymástól a kifliket, mert nagyon
megkelnek. Ha megsültek, a sütõbõl kivéve a forró mázban
megforgatjuk és porcukorral megszórjuk.
Percze Renáta

2010 JÚNIUS
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Jótékonysági bál képekben

FIZIBUSZ
Mint ahogyan azt a Rimóci Újság februári számában már
hírül adtuk, egy pályázat révén az Eötvös Lóránd Fizikai
Társaság szakmai támogatásával tudományos ismeretterjesztõ
„show-mûsor” résztvevõi lehettünk 2010. január 26-án.
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Energia Suli által kiírt pályázati
lehetõség nemcsak az elõadásra szólt, hanem pályázni
lehetett egy valamilyen labdasportot rendszeresen ûzõ,
versenyeken résztvevõ sportcsapatnak sportfelszerelésre is.
Iskolánk a kiírás ezen részét is megcélozta. Az ELMÜ és
az ÉMÁSZ félévente a pályázatokból 50-50 iskolát nyilvánít
nyertesnek a benyújtott pályázati anyag alapján.
Bár már több héttel ezelõtt volt szerencsénk megkapni az
értesítést arról, hogy iskolánk sikerrel szerepelt a tárgyi
támogatásra benyújtott pályamunkával, hírt csak most adunk
róla, mert ténylegesen most érkezett meg a nyeremény ezen része:
14 db rövid ujjú sportmez iskolánk nevével feliratozva,
14 db rövidnadrág, 2 db hosszú ujjú kapus felsõrész és 2 db
hosszú kapus nadrág, amiket a Szent István napokon már fel
is avattak diákjaink.
Nagyon örülünk a sikeres pályázatnak és köszönjük a
lehetõséget! Sok sikert kívánok az iskola sportcsapatának a
jövõre nézve is!
Kiss Józsefné igazgató

Országos döntõig jutottunk
A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség által rendezett
körzeti versenyen az I. korcsoportos gyerekek a 2. helyen
végeztek Endrefalván. A 2. hely feljogosította a csapatot
arra, hogy részt vegyen a Balassagyarmaton rendezett
megyei döntõn. A gyerekek itt is megállták a helyüket és a
hat csapat közül szintén a 2. helyen végeztek, maguk mögé
utasítva többek között Salgótarjánt, Balassagyarmatot és
Szécsényt is.
Így kvalifikáltuk magunkat az országos döntõre, amely
Budapesten lesz. A mérkõzéseket a Népligetben játsszuk
majd le.
Én azt gondolom, hogy még ezen a szinten is labdába
rúghatunk, hiszen nagyon ügyesek a gyerekek és tudom,
hogy nem remeg meg a lábuk, ha Budapest vagy akár
Debrecen ellen vonulnak majd fel a gyepre. Mert õk még
szívvel-lélekkel játsszák a focit és ezt öröm nézni.
A csapat tagjai:
Vincze Ádám, Laczkó Máté, Balogh Adrián, Gál Enikõ,
Mócsány Patrik, Bangó Ronald, Rácz Adrián, Beszkid
Mátyás, Juhász Gergõ, Bada Norbert (2. o.)
Kovács Norbert

8

2010 JÚNIUS

RIMÓCI ÚJSÁG
Szent István - napi rendezvénysorozat

Iskolánk életében új hagyomány megteremtésén munkálkodva
szerveztük meg iskolánk névadójához kapcsolódóan az I. Szent
István - napokat 2010. május 6-7-én.
Az ünnepélyes megnyitót követõen tanulóink különféle
megmérettetésen vehettek részt. Volt népdaléneklõ verseny,
várépítõ és sportverseny, diák-tanár kosár, öltöztetõ verseny stb.
Elõzetesen elkészített István királyunkhoz kapcsolódó tárgyak
kiállítását tekinthették meg a rendezvényünk iránt érdeklõdõ
látogatóink. Így papírból készült bazilikát 3 diákunk, volt
„gyöngyökkel” kirakott koronánk, jogar, országalma stb. A kiállító
teremben a rajzverseny produktumai is láthatóak voltak. Diákjaink
elmélyülhettek a történelemben is; csapatok mérték össze
tudásukat egy-egy korról. Alsóban akadályversenyen haladtak
állomásról állomásra kisdiákjaink, míg a nagyoknak a Rimóci
Nyulak Kincskeresõ Ösvényén végighaladva célba érniük, ahol
jutalmuk egy gombból készült pörgettyû és egészséges
gyümölcsital várta õket. Bár az esõ az utóbbit próbálta elmosni, de a
bátor „Rimóci Nyulak” kitartóan teljesítették a versbe szedett
instrukció alapján megoldandó feladatsort. A rendezvénysorozat
záróakkordja a Diák Önkormányzat által szervezett disco volt, ahol
a talpalávalót a Közösségi Házban Fice szolgáltatta.
Ismeretekkel, élményekkel gazdagodva fejeztük be a Szent
István napokat.
A Rimóci Nyulak Kincskeresõ Ösvény útmutatóját következõ
számunkban olvashatják.
Kiss Józsefné igazgató

1. hely. - középkori katona:
2. hely. - várúrnõ:
3. hely. - jobbágy:
4. hely. - püspök

Pikács Dávid
Németh Richárd
Rácz Rita
Bangó Barbara
Pikács Izabella
Bada Melinda
Balázs Dalma
Rácz Diana
Csemer Diana
Bada Arianna

Gratulálunk a munkákhoz!

5. o.
5. o
8. o.
8. o.
8. o.
6. o.
6. o.
7. o.
5. o.
5. o.
Oláh Katalin

A rendezvénysorozatot megelõzõen képzõmûvészeti és
kézmûves pályázatot hirdettünk, melynek témája Szent István
uralkodásának és korának bemutatása volt. A pályázaton iskolánk
alsós és felsõs tanulói vehettek részt.
A pályamûvekbõl rendezett kiállításon tekinthették meg az
érdeklõdõk a rajzokat, és a gondos, aprólékos munkával készült
tárgyi emlékeket (korona, kard, országalma, jogar, templom makett)
A helyezettek:
Alsó tagozat:
1. Ulviczki Mariann 4. o.
2. Péter Gabriella 4. o.
3. Ulviczki Petra 3. o.
Felsõ tagozat:
1. Vanya Bernadett 8. o.
2. Pikács Dávid 5. o.
3. Virág Jenifer 7. o., Gál Kitti 7. o., Vizoviczki Lolíta 6. o.
Oláh Katalin

Népdaléneklõ verseny

Történelmi vetélkedõ

A Szent István napok keretében elsõ alkalommal került
megrendezésre népdaléneklõ verseny iskolánkban. Minden
osztályból 2 fõvel lehetett nevezni a versenyre, melynek értékelése
két korcsoportban történt. Az alsó és felsõ tagozatosak külön-külön
versenyeztek a minél elõkelõbb helyezésért. A produkciókat
szakértõ zsûri bírálta:
Paluch Norbert, a Népmûvészet Ifjú Mestere, táncpedagógus,
mint a zsûri elnöke, Várkonyi Balázsné ének tanár, iskolánk
zongora oktatója, valamint Déska Bertalanné, az iparmûvészet
mestere.
Minden versenyzõ két szabadon választott népdalt mutatott be.
A népdalok elõadása után összeült a zsûri értékelésre, a részletes
megbeszélés után sor került a díjak kiosztására. A következõ
eredmények születtek:
I. korcsoport:
1. helyezett: Beszkid Mátyás 4. o.
2. helyezett: Petrovics Anna 3. o.
3. helyezett: Bablena Blanka 3. o.
Különdíj: Csemer Olívia 4. o.
II. korcsoport:
1. helyezett: Pásztor Roland 6. o.
2. helyezett: Kormány Elizabet 8. o.
3. helyezett: Vágvölgyi Réka 8. o.
Az értékelés és a díjak átadása után közös fénykép készítésére
összeálltak a versenyzõk. Az elsõ népdaléneklõ verseny zárásaként
közösen elénekeltünk egy rimóci népdalt. Úgy gondolom, hogy
versenyzõink és a közönség is jól érezte magát ezen a délelõttön.
Minden versenyzõnek gratulálunk és munkájukhoz további sok
sikert kívánunk.
Kissné Dudok Gabriella

A Szent István Napok keretében a 3-4. osztályos tanulók
történelmi vetélkedõn vettek részt május 6-án, melynek témája
Szent István és kora, a koronázási jelvények, és az Árpád-házi
uralkodócsalád voltak.
Elõzetes feladatként ezeknek a témaköröknek néztek utána
könyvekben és interneten.
A vállalkozó kedvû gyerekek vegyes csapatokban versengtek
egymással. Hat feladatból állt a versengés, melyet a „Korona
õrei”csapat nyert meg (Kelemen Gergõ, Percze Roberta, Virág
Tifani, Laczkó Dominik), de a többiek sem vallottak szégyent
felkészültségükkel, csapatmunkájukkal.

Babaöltöztetõ verseny
A Szent István - napok sokoldalúsága jegyében babaöltöztetõ
versenyt hirdettünk. A szécsényi Lagedo Kft. jóvoltából vastag
kartonlapokból kivágott életnagyságú emberalakokat kellett
stílusosan felöltöztetni a jelentkezõ diákoknak. Különféle
minõségû anyagok álltak tanulóink rendelkezésére a munkához.
Négy csoport mérte össze fantáziáját, kreativitását és ügyességét.
Az eredmény ma is megtekinthetõ az iskola folyosóján: egy
katona, egy püspök, egy várúrnõ és egy jobbágy.

Történelmi vetélkedõ
Szent István napok keretein belül rendeztük meg
vetélkedõnket, amiben 20 felsõ tagozatos diák vett részt. A
vetélkedõ feladatai Szent Istvánnal és korával foglalkozott, volt pl.
puzzle, TOTO, korabeli ebédkészítés (papíron-papírral).
1000-1200-ig tartott az izgalmas és szórakoztató küzdelem az öt
csapat között.
1. helyezés
– A szent korona õrzõi (Rácz Judit 5.o, Vizoviczki Lolíta 6.o,
Virág Jenifer 7.o, és Gál Kitti 7.o.)
2. helyezés
– Árpád-házi magyarok (Rigó Bertold 6.o, Pribelszki Zsolt 6.o,
Kormány Dávid 7.o, Virág Sándor 7.o)
3. helyezés
– Szent csapat (Juhász Norbert 6.o, Percze Gergõ 6.o,
Hadzsi Enikõ 8.o, és Erdélyi Anita 8.o)
Az elsõ 3 helyezés minden csapattagja könyvjutalomban
részesült. A másik két csapat: A Szent nyulak (Péter Fruzsina 6. o,
Jusztin Boglárka 6. o, Péter Petra 8. o, Vanya Bernadett 8.o, és a
Szent királyok csapat: Csemer Beáta 5.o, Kukurta Mónika 6.o,
Csemer Beáta Ibolya 6. o, Várkúti Erik 6.o), egy-egy csomag
cukrot kaptak vigaszdíjként.
A zsûri tagjai voltak: Csilla tanító néni, Gyöngyi néni, a
koordinátorunk és Adrienn óvó néni.
Úgy gondolom, hogy gyerekek és felnõttek egyaránt jól érezték
magukat és játszva tanultunk, tudtunk meg, ismételtünk át sok
mindent Szent István királyunkról, utódairól és hazai emlékeirõl.
Golyánné Juhász Edina
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Lengyelországban jártunk!

2010. május 17-21-ig testvériskolánkban járt a rimóci iskola
küldöttsége Rossoszycában.
Az elsõ nap hosszú, fárasztó, de jókedvû utazással telt. Este
vendéglátóink fogadtak minket nagy barátsággal. A gyerekek
családoknál töltötték az éjszakákat.
Kedden megismerkedtünk az iskolával, megtekintettük a
települést, a helyi templomot, majd közösen lefestettük a
látottakat. Az iskolában elfogyasztott ízletes ebéd után
sportversenyeken vettünk részt, melyek nagyon jó hangulatban
zajlottak. Este a helyi önkéntes tûzoltóság közösségi termébe
hívtak minket kulturális bemutatóra és diszkóba.
Szerdán a járás székhelyét, Warta városát mutatták meg a
csoportnak. Jártunk a templomban, a ferences kolostorban, a
mûvelõdési házban és a városházán. Itt a polgármester finom
tízóraival és ajándékokkal lepett meg minket. Ebédre visszatértünk
az iskolába, majd pingpongoztunk a lengyel gyerekekkel.
Uzsonnára finom pizzát kaptunk. Ezt követõen buszra szálltunk
lengyel barátainkkal, és egy közeli meleg vizes fürdõben pihentük
ki a nap fáradalmait.
Csütörtökön kirándulni mentünk Lichenbe, ahol kedvelt
Mária-kegyhely van. Hatalmas katedrálisának 140 méter magas
tornyából csodálatos kilátás tárult elénk a környezõ vidékre. A
búcsúestét egy vadregényes vadászházban töltöttük az erdõ
közepén, tréfás vetélkedõkkel, kolbászsütéssel.
Pénteken kora reggel érzékeny búcsút vettünk kedves
vendéglátóinktól, s indultunk haza. A visszaút is hosszú és fárasztó
volt. Nagyon megörültünk, amikor végre átléptük a szlovákmagyar határt, de még jobban, amikor este 9 óra felé
visszaérkeztünk Rimócra.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk ezen a héten,
melyekért köszönetünket fejezzük ki vendéglátóinknak,
önkormányzatunknak és mindenkinek, aki hozzájárult a
csodálatos utazáshoz.
Bárány Árpád

