Ára: 150,-Ft
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Vidomusz Tibor az új edzõje felnõtt
labdarúgó csapatunknak

Rimóci Nyuszi Kupa

Augusztus 22-én Berkenyén kezdõdik a bajnokság

2010. július 31-én szombaton tíz órai kezdettel labdarúgó tornát
rendezett a Rimóci Sport Egyesület az 1995. január 1-je után
születettek (serdülõ korosztályú csapatok) számára. A tornát a
Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt és elnyert
pályázatból sikerült megrendezni. Pásztó Utánpótlás Labdarúgó
Club, Szécsény, Nógrádsipek, Bercel és Rimóc csapatai
sportszerûen küzdöttek a helyezésekért. Sajnos Nagybátony
csapata félreértés miatt lemaradt a tornáról. Pásztó ULC csapata
magabiztos játékkal, igazi csapatmunkával, minden mérkõzését
megnyerve vihette haza a Rimóci Nyuszi Kupát.
A mérkõzéseket Rácz Iván és Laczkó Zsolt vezette.

Eredmények:
Rimóc
- Bercel
Gól: Laczkó, Oláh Á., ill. Mészáros, Kaluzsa, Mikus
Szécsény
- Nógrádsipek
Gól: Lõrik, Lotharidesz, Lehoczki (2)
Rimóc
- Szécsény
Gól: Oláh Á., ill. Szalai
Pásztó ULC - Nógrádsipek
Gól: Falusi (4), Csépe P., Kiss, Adorján
Rimóc
- Nógrádsipek
Gól: Pásztor (3), Oláh B. (2), Laczkó
Bercel
- Pásztó
Gól: -, ill. Falusi, Csépe
Szécsény
- Pásztó
Gól: -, ill. Falusi (2), Német
Bercel
- Nógrádsipek
Gól: Mikus (5), Kaluzsa, ill. Percze Kriszta
Rimóc
- Pásztó ULC
Gól: -, ill. Falusi (2), Csépe P.
Bercel
- Szécsény
Gól: Mikus (2), Koplányi, ill. Lotharidesz
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4 -

0

1 -

1

9 -

0

6 -

0

0 -

2

0 -

3

6 -

1

0 -

3

3 -
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Július 22-én csütörtökön este kezdte el felkészülését felnõtt
labdarúgó csapatunk a 2010/2011-es bajnokság õszi szezonjára.
Sajnos az elsõ edzésen Komár Gábor játékos-edzõ lemondott, így
edzõ nélkül maradt csapatunk. Ideiglenesen Kuris Péter játékos
irányította az edzéseket, még új edzõt nem talál a vezetõség. Pár
edzõ neve felmerült, végül a felkérést Vidomusz Tibor
(Balassagyarmat) fogadta el, aki az NB II-ben és NB III-ban is
futballozott, edzõként több csapatnál is mûködött (pl.:
Balassagyarmat, Szécsény, Romhány)
Jelenleg a játékos keretbõl többen ideiglenesen abbahagyták a
futballt, Márton Dávid munkahelyi elfoglaltságok miatt, Hodúr
Tibor és Bangó Alex sérülés miatt, Cserni Balázs pedig fõiskolára
megy és át is igazolt Ipolyszög csapatához.
Meglévõ keretet Rácz Iván (visszaigazol Nagylócból), Csemer
Zoltán és Beszkid Andor erõsítheti.
Ifjúsági csapatunk edzõje, Laczkó Péter és Holecz Ferenc
szakosztályvezetõnk is lemondtak eddigi tisztségükrõl,
mindkettõjük hiánya nagy veszteség egyesületünk számára,
pótlásuk nem lesz egyszerû dolog. Az ifi csapat felkészülése a
bajnokságra a serdülõcsapattal közösen történik. Július 27-én el is
kezdték az edzéseket, heti két alkalommal, kedden és
csütörtökön délután négytõl lesznek az edzések. A csapatban az
1992. január 1-je után született játékosok szerepelhetnek, játszhat
három túlkoros is (1991-es születésûek). Sajnos csapatunknak
nyolc ilyen korú játékosa is van, így azoknak, akik nem igazán
járnak edzésre és mérkõzésekre, megköszönjük az eddig végzett
munkájukat.

Végeredmény:

A július 31-i közgyûlésen Beszkid Andor sportegyesület elnöke
1. Pásztó
4
4
0
0
17 - 0
12
megköszönte mindazoknak a munkáját, akik valamilyen
2. Bercel
4
3
0
1
12 - 6
9
formában támogatták, segítették egyesületünket. A jövõben is
3. Rimóc
4
1
1
2
9 - 7
4
számítunk a támogatásukra!
4. Szécsény
4
1
1
2
6 - 7
4
5. Nógrádsipek
4
0
0
0
1 - 25
0
Az õszi labdarúgó bajnokság fordulói
Gólkirály: Falusi Ákos (Pásztó ULC)
Legjobb kapus: Janusek
Dániel (Szécsény)
Legjobb játékos: Mikus Gábor (Bercel)
1. forduló: 2010. 08. 22. vasárnap 17:00 Berkenye
- Rimóc
2. forduló: 2010. 08. 28. szombat 17:00 Rimóc
- Pásztó
3. forduló: 2010. 09. 05. vasárnap 16:00 Bercel
- Rimóc
4. forduló: 2010. 09. 12. vasárnap 16:00 Szurdokpüspöki - Rimóc
5. forduló: 2010. 09. 18. szombat 15:30 Rimóc
- Tar
6. forduló: 2010. 09. 26. vasárnap 15:30 Nõtincs
- Rimóc
7. forduló: 2010. 10. 02. szombat 15:00 Rimóc
- Nagybátony
8. forduló: 2010. 10. 09. Szombat 15:00 Palotás
- Rimóc
9. forduló: 2010. 10. 16. szombat 14:30 Rimóc
- Somos
10. forduló: 2010. 10. 24. vasárnap 14:30 Karancslapujtõ - Rimóc
11. forduló: 2010. 10. 30. szombat 14:00 Rimóc
- Mátranovák
12. forduló: 2010. 11. 06. szombat 13:00 Szécsény
- Rimóc
13. forduló: 2010. 11. 13. szombat 13:00 Rimóc
- Héhalom

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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,,az ember arra van hivatva, hogy fogadja el embertársaitól a segítséget, és maga is
nyújtson segítséget embertársainak.’’
(Karl Barth)
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába
dolgoznak azon annak építõi.”
Zsoltárok könyve 127. rész 1. vers

Megújul templomunk teteje és a
torony sisakja
Örvendetes, hogy nagy érdeklõdés és
figyelem övezi templomunk tetõszerkezetének
felújítását, ezért újságunk elsõ oldalán adunk
tájékoztatást a folyamatban lévõ munkáról.
Korábbi számunkban már beszámoltunk
arról, hogy templomunk tetõszerkezetének és a
torony sisakjának felújítására eredményesen
pályázott a Rimóci Egyházközség az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében. A törvényi elõírásnak megfelelõen
közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, amit meg kellett ismételni, mivel
az elsõ eljárásban érvényes ajánlat nem érkezett be. Az új eljárás eredményes volt, az
egyedüli ajánlattevõ, a Kristály-Vár Kft. érvényes ajánlatot adott, így a kivitelezésre
szóló szerzõdést ennek a gazdasági társaságnak a vezetõjével, Jamrik Zsolt
ügyvezetõ igazgatóval kötötte meg az Egyházközség nevében Urus Attila plébániai
kormányzó 2010. június 16-án. A szerzõdés szerint a munkálatok befejezési
határideje 2010. augusztus 15. A szerzõdés összege 15.850.526 Ft + ÁFA.
A munkálatok a tervezett ütemben haladnak, bár az idõjárás nem mindig kedvez
a kivitelezõnek. A tetõszerkezetet a kivitelezõ a tervekben foglalt elõírásokon felül is
megerõsíti (új székállások, szelemenek beépítése, erõsebb (vastagabb) anyag
használata az elõírtnál, csavaros kötések alkalmazása, acél idomok beépítése, stb...).
Bízunk benne, hogy nem csak megszépül a templomunk, hanem idõtállóbbá is
válik a tetõszerkezet és sokáig nem kell majd tetõjavításról, torony felújításról
gondoskodnunk.
Kérjük az Urat, hogy megújult templomunkat megújult lélekkel mind többen és
többen látogathassuk, hogy egymással és önmagunkkal kibékülve a „régi”
egységben dicsérhessük Õt!
Mert ahogy a bevezetõ idézet mondja, ha az Úr nem építi a házat, hiába
dolgoznak azon annak építõi.
Beszkid Andor polgármester

Augusztus 7. (szombat)
FALUNAP és MAGYAROK VÁSÁRA
Augusztus 5-12. (csütörtök) Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
a Közösségi Házban
Augusztus 14-15.
SZENTKÚTI GYALOGZARÁNDOKLAT
00
Augusztus 13. (péntek) 18 Biliárd- és Póker-bajnokság
a Közösségi Házban (2. forduló)
Augusztus 20. (péntek)
SZENT ISTVÁN NAPJA
00
Augusztus 22. (vasárnap) 17 Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00
Augusztus 28. (szombat) 17 Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés
Szeptember 1. (szerda)
TANÉVKEZDÉS

Himnusz
Szent István királyról
Ismeretlen szerzõ
Fordította: Csanád Béla
Örvendj , magyar hon, jó anya,
fiad dicséretét dalold,
zengjen dicséneked szava
ahhoz, ki mindig pártfogolt.
Õ néked igaz fényt hozott,
hit fényét adta át neked,
hozzá törvényt is alkotott,
üdvösség útján vezetett.
Õt Géza élte alkonyán
István mártír nevezte el
az égi küldetés nyomán
Istvánnak, anyja méhiben.
Ég hírnöke jelezte meg
atyjának, hogy születni fog:
a vértanú elküldetett
anyjához szólni jóslatot.
Örült is a magyar haza,
ledõlt a bálványok hada,
zengjen hát égi glória,
boldogság róla szólni ma.
Mint libanoni cédrusok,
a gyermek úgy növekedett,
s miként elõre mondatott,
Szent Istvánról kapott nevet.
Oktatták híres doktorok,
öntözték bölcsességgel õt,
s jámbor erkölcse ragyogott
már zsengén, férfikor elõtt.
S már életének hajnalán
osztotta üdvnek életét,
s a magyar nemzet, a pogány
hamar keresztény hitre tért.
Feltûnt az égi fényesség,
s a nép, mely tévelygésben élt,
elhagyva sûrû éjjelét,
Krisztus szent igájába tért.
Imádás légyen, tisztelet
neked Hármas-Egy Istenünk,
segíts elérnünk mennyeket,
mit szent királyunk kér nekünk.
Amen.
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Elõzõ lapszámunkban lapzárta okán már nem tudósíthattunk a
június 30-án megtartott testületi ülésrõl, amelyen részt vett Juhász
Vinczéné, Beszkid János, Pásztor Antalné, Holeczné Petrovics
Irén, Vincze Attila, és Golopi Károly települési képviselõ, dr.
Hegedûs István jegyzõ, Beszkid Andor polgármester és Bablena
Ferenc, a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke.
Elõre jelezte távolmaradását Vinczéné Percze Gizella, Kiss
János és Laczkó Anzelm.
Az ülésen elfogadásra került önkormányzatunk új szervezeti és
mûködési szabályzata és a polgármesteri hivatal új szervezeti és
mûködési szabályzata, amelyekrõl újságunk külön írásban tudósít.
Elnapolták a képviselõk a Szent István Általános Iskola,
Óvoda és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását
indítványozó napirendet, hogy a módosítási javaslat
gazdálkodásra való kihatásainak elemzése megtörténjen, és
csak azt követõen kerüljön tárgyalásra.
Tájékoztatta a jegyzõ a képviselõket a Szent István Általános
Iskola, Óvoda és Könyvtár igazgatói állásra kiírt pályázatról,
elbírálásának menetérõl.
Döntöttek a képviselõk a nyári gyermekétkeztetés kérdésében is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelet
hatálybalépésével lehetõség nyílt a gyermekek nyári étkeztetésének
állami támogatására. A támogatást azok a települési
önkormányzatok igényelhették, amelyek vállalták, hogy a nyári
szünet ideje alatt legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon
keresztül a gyermekek számára folyamatosan napi egyszeri
meleg étkeztetést biztosítanak. A jogszabály meghatározta az
egy napra jutó étkezési költséget 370.- Ft/adag összegben.
A 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelet 1 sz. melléklete tartalmazta
a települési önkormányzatok által nyári gyermekétkeztetés
céljára igénybe vehetõ elvi keretösszeget, amely településünk
esetében 56 fõ x 54 nap x 370.-Ft volt összesen 1.118.880.- Ft. A
jogszabály alapján igényelhetõ gyereklétszám mellé
többletigényt is benyújtottunk további 103 fõ részére. Az
igények elbírálása során településünk 70 fõ részére 54 napra
1.398.600.- Ft összegû támogatást kapott a nyári étkeztetés
lebonyolítására. A képviselõ-testület a nyári étkeztetésben
részesülõ gyermekek számának meghatározása során az
élelmezési napok csökkentésével növelte az étkeztetésben
részesíthetõ gyermekek számát. A nyári gyermekétkeztetésre
benyújtott pályázat, valamint a testület döntése alapján 82
család részesül a támogatásból napi egyszeri meleg étkeztetés
biztosításával a nyári szünet idõtartama alatt.
Külön napirendben tárgyalta a testület a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület megkeresését, a 2010-es EU
Élelmiszer Segély Programban való együttmûködés érdekében.
A megállapodása alapján önkormányzatunk 1800 kg lisztet,
700 kg tésztát, 320 kg háztartási kekszet, valamint 260 kg
kristálycukrot kapott adományként. Az élelmiszer segélybõl a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület által meghatározottak
szerint elsõsorban a létminimum közelében élõk, önhibájukon
kívül létminimum közelében élõk, a kisnyugdíjasok, a
hátrányos szociális helyzetû gyermekek részesülhettek.
Az élelmiszer segély 2010. 07.05 és 2010. 07.16 közötti
idõszakban került kiosztásra.
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A képviselõ-testület döntése alapján a lisztbõl és tésztából mivel azok nagyobb mennyiségben álltak rendelkezésre valamennyi szociálisan rászorult kategóriába tartozó család
kapott. A keksz és cukor adományból a 70 éven felüli
kisnyugdíjasok részesültek.
Egyebekben a rimóci 423-as helyrajzi számú telek ¼ részét
felajánló megkeresés ügyében döntött a testület. A felajánlásban
szereplõ eladási árat magasnak ítélve, a testület a vételi
szándékát - a helyi viszonyokhoz és az önkormányzat
lehetõségeihez alakítva - 200.000 Ft értéken ajánlotta meg.
A június elején megtörtént árvízi védekezés költségeinek a
Belügyminisztérium „vis maior” keretébõl való támogatása
érdekében a képviselõk az elõírt minimumban, azaz 30 %-ban
határozták meg az önerõ mértékét.
Rendkívüli képviselõ-testületi ülésre került sor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2010. július 23-án, 18
órakor. Az ülésen részt vettek Golopi Károly, Vincze Attila,
Vinczéné Percze Gizella, Kiss János, Pásztor Antalné, Juhász
Vincéné és Laczkó Anzelm települési képviselõk, Beszkid
Andor polgármester, dr. Hegedûs István jegyzõ, továbbá Kiss
Józsefné a Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár
igazgatója. Elõzetesen jelezte távolmaradását két képviselõ,
Beszkid János és Holeczné Petrovics Irén.
A meghívóban jelzett napirendek a közös igazgatású
közoktatási intézmény vezetõi posztjára kiírt pályázat
elbírálását célozták.
Elsõ napirend keretében került sor az egyedüli pályázó, Kiss
Józsefné, az intézmény jelenlegi igazgatójának meghallgatására.
A jelenlévõ képviselõk sok kérdést és nagyon sok véleményt
fogalmaztak meg, melyek érzelmektõl való átfûtöttsége jelezte,
hogy minden jelenlévõ komolyan szívén viseli községünk
jövõjét, amelynek milyenségét nagyban meghatározza a jelen
iskolája.
Zárt ülés keretében vitatták meg a képviselõ-testület tagjai a
meghallgatáson elhangzottakat, majd nyílt szavazáson 6 igen, 1
tartózkodás és 1 nem szavazattal 5 évre bizalmat szavaztak Kiss
Józsefnének.
Az intézményvezetõ megválasztásához ezúton is gratulálunk!
Kívánjuk, hogy mindannyiunk, az egész közösség
megelégedésére, megfelelõ körülmények között, eredményesen
vezesse településünk legnagyobb intézményét!
Egyebek napirend keretében többek között az edelényi
gyermekek vendéglátásával, a folyamatban lévõ beruházásokkal,
a közelgõ falunappal kapcsolatban tájékozódtak a képviselõk.
Szûkös anyagi lehetõségei okán nem tudta támogatni a
testület a Vidékfejlesztõk Nógrádi Egyesülete és a Szív Hangja
Közhasznú Alapítvány kérését, melyek anyagi támogatásért
fordultak önkormányzatunkhoz.
Végül a temetõben való nagyarányú pazarló vízfogyasztás
csökkentése céljából kérték a képviselõk úgy nevezett nyomós
kút létesítésének megvizsgálását. Az ülés berekesztése elõtt a
közeljövõben megtartásra kerülõ képviselõ-testületi ülések
kerültek áttekintésre.
Beszkid Andor polgármester

Edelényiek Rimócon
2010. július 25-én településünkre érkezett 22 edelényi iskolás és két kísérõjük. Az árvízsújtotta településrõl egy héten keresztül voltak
vendégeink. Az ellátásukról és a programokról a lakosság, az intézmények dolgozói, civil szervezetek és vállalkozások szíves felajánlásai
alapján tudtunk gondoskodni. Rengeteg és sokféle felajánlás érkezett. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítõ szándékát az edelényiek
nevében is! Sajnos nem mindegyik felajánlást tudtunk közvetíteni a vendégeink számára, azonban ezen felajánlásokat is szívesen továbbítjuk a
Máltai Szeretetszolgálat szervezete felé megkeresés esetén.
A vendégeink állandó kísérõje Vincze Ágota, és Jusztin Katalin voltak, akiknek a szervezési munkákban segítségére volt Talpai Zsanett is. Mivel
a program lapzártánk után még zajlik, az edelényiek Rimócon töltött hetérõl következõ lapszámunkban olvashatnak képes beszámolót.
Beszkid Andor polgármester
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Filmajánló

Filmajánló
A Duna Tv egyik Gazdakör címû mûsorában beszélgetést láthattak a vidékrõl,
a föld és a falu népességmegtartó erejérõl. A mûsor vendégei voltak:
Lukács László a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke, Udovecz
Gábor az Agrárgazdasági Kutató Intézet fõigazgatója, Beszkid Andor
Rimóc község polgármestere.
A mûsor az interneten is megtekinthetõ az alábbi linken:
http://www.gazdakor.szie.hu/video/adatlap/387
(Szent István Stúdió honlapján: www.gazdakor.szie.hu oldalon a Gazdakör összes
adásában ki kell választani a 2010.05.08-i adás videóját).

2010. augusztus 7. szombat
XV. Falunap és Magyarok Vására
10:00 Paintball verseny (nevezés 30/864-4704)
14:00 Programok a szabadtéri színpadon:
Rezesbanda térzenéje, citerás lányok, gitáros lányok,
harmonikások, ovisok mûsora, Zsuzsi és Orsi interaktív
gyermekmûsora, Doman Flóra, Skrabák Antal, Kukorgós
Táncegyüttes, C.K.Ö. táncosai, Gyöngyösbokréta
Hagyományõrzõ Egyesület, Rimóci Hagyományõrzõ Együttes,
Dunakeszi Kötélugró Klub, Grõger Nándor Magyar és Európa
bajnok YoYo-bemutatója, Zafira hastánccsoport
18:00 SUB BASS MONSTER KONCERT
19:00 Tombolasorsolás (tombola 100Ft/db)
20:00 ZSUZSI és ORSI és
POÓR PÉTER NOSZTALGIA SHOW
22:00 Tûzijáték, tábortûz és SZABADTÉRI BÁL
Kísérõ programok:

Magyarok Vására,

kézmûvesek, a Guinness rekord
bemutatása, sörsátor, vidámpark, lovaglás, lovas
kocsikázás, Henna-festés, Mobil eMagyarország Pont

Az interneten a www.ikonosztaz.hu oldalon
a Vidékfejlesztés, megújuló energia
menüpont alatt megtekinthetõek
Székely Orsolya:
Keskeny a barázda
és
Cserfa I-IV.
címû filmjei, melyekben több rimóci
szereplõ is látható.

Természetesen az anyatejjel…
Anyatej a legideálisabb táplálék a kisbaba számára, hiszen megfelelõ
mennyiségben tartalmaz minden fontos tápanyagot, amelyre a
csecsemõ szervezetének szüksége van, egyszerre étel és ital is.
A szoptatás kényelmes, ingyen van, mindig kész, tisztán,
megfelelõ hõmérséklettel. Az anyatej a kereslet-kínálat törvényei
szerint termelõdik, minél többet szopik a kisbaba, annál több
termelõdik. A szoptatás nem csak táplálás, hanem egyfajta lelki
támasz, közelséget, biztonságot, megnyugvást, örömet jelent
mind a baba, mind a mama számára.
Legyen türelem, kitartás, erõs akarat, hogy a szoptatás
eredményes legyen, hiszen a szoptatással töltött hónapok jól
megalapozzák a gyermek testi, lelki és szellemi fejlõdését.
Ennek jegyében szeretnék anyatejes világnapi megemlékezést
tartani 2010. augusztus 11-én szerdán délelõtt fél tíztõl a
Tanácsadóban, melyre szeretettel várom a várandósokat,
kismamákat, babákat és kisgyermekeket.
Benkó Jánosné védõnõ

Helyreigazítás I.: Az elõzõ számunkban a Falugyûlésrõl szóló
cikkben Molnár Dezsõ helyett Pásztor Dezsõt írtunk. Dezsõ
bácsitól elnézést kérünk.
Helyreigazítás II.: A Guinness rekord cikkben az Univerzál Kft.
vezetõje Széles Ferenc és nem Jusztin Nándor. Az érintettõl
elnézést kérünk.
Helyreigazítás III.: A bérmálkozókat bemutató kép névsorából a
harmadik sorban álló nagylóci Erdélyi Letícia neve kimaradt a
felsorolásból. Letíciától ezúton is elnézést kérünk.

Akiért a harang szólt...

Gólyahír:

Elõzõ újságunk megjelenése
óta községünkben nem volt
gyermek születés.

Gondolatok:
Olvasás, mint kultúra
Az olvasás sokaknak igazi mumus. A betûrengetegben
eligazodni nem könnyû. Pedig olvasni jó, bár kétségtelenül
fáradtságos. A szemnek is, a szellemnek is kihívás. Csakhogy
képekbõl olvasni nem ugyanaz. Gondolok itt a TV-re. Olvasáskor
nincsenek készen kapott képek, magunkra maradunk a
betûsorokkal. Egyedül kell megbirkózni a szótengerrel. Nem
mindegy, hogy lubickolunk benne, vagy hányódunk rajta. Már
pedig a betût ismerni, meg a papírra rótt szövegek értelmét
kidolgozni egyformán komoly tudomány, amely egymás nélkül
nem élhet meg, s együtt adják az olvasás igazi ízét. Aki olvasni tud,
szeret, annak kitágul a világ. Utazhat bárhová térben és idõben.
Megélhet több életet, belebújhat sokak bõrébe. Csábító lehetõség!
Mégis hányan feladják a harcot, hogy a rajzolt jelek értelmét
megfejtsék. A kudarc kedvüket szegi. Hiába a betûéhség, ha nincs
célra vezetõ módszer. S míg a „hogyannal” gondok vannak, addig a
„mit” is probléma. A veszteség, pedig nagy és súlyos. Olvasás
nélkül a képzelet szárnyszegetten döcög. A beszélgetés sántikál.
Hiszen ha nem olvasunk a jelekbõl, ha nem értünk a szóból, hogyan

V

Oláh Béla
1938-2010

Mócsány Béla
1945-2010
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lesz párbeszéd? Akik nem olvasnak, az arcukra van írva. Nem megoldás,
ha magunktól nincs fantáziánk, és… !!!
Szóval olvassatok sokat, megéri!
U. i.: Isten azzal fordít magához, hogy megver.
Könyvajánló: Guy de Maupassant: A céltalan szépség
Nõk, akik arra születtek, hogy szépek legyenek, hogy csodálják,
ünnepeljék, imádják õket. Nõk, akik merész hazugságukba bonyolódnak
annak érdekében, hogy szeretõjüktõl kicsikarjanak „bizonyos dolgokat”.
Nõk, akik fondorlatos ügyességgel hálózzák be kiszemelt áldozatukat,
akik mit sem sejtenek arról, hogy csapdába estek. Nõk, akiket vonz a bûn,
akik emésztõ vágyakat éreznek, hogy megismerjék az ismeretlent,
megtapasztalják azt, amirõl éjszakánként ábrándozni szoktak.
Ez a kötet az író nõi témájú novelláiból válogat egy csokorra valót. Mindez
pedig a világirodalom egyik leglebilincselõbb, legszórakoztatóbb
elbeszélõjétõl, klasszikus tökéletességgel felépített kristálytiszta
stílusban.
CD ajánló: Mike Sponza: Kakanic Blues
Igen! Jól olvassátok, ez egy blues album. A felvételek több országban
készültek. Más és más elõadók különbözõ hangulatokat hoztak magukkal.
Szájharmonika hangja jól illeszkedik az orgona és slide- gitár hangjához.
Kellemes, varázslatos album. A 10-es skálán a 8. helyen van. Nemcsak
metált hallgatok, ajánlok.
Lõrik Sándor
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Országos Polgárõrnap,
2010. Poroszló
A hagyományoknak megfelelõen
július elsõ szombatján került sor az
Országos Polgárõrnap rendezvény
lebonyolítására a Heves megyei
Poroszlón. Egyesületünk két - a rimóci
és nógrádsipeki - kisbusszal indult útra
33 fõs létszámmal a találkozóra reggel
negyed hétkor.
Utazásunk kellemes hangulatban
telt. A távolságot nem nagyon vettük
észre, hisz a kisbuszon lévõ tv-ben
izgalmas filmet néztünk. Véletlenül úgy
lett kiszámítva, hogy pont akkor lett
vége a filmnek, mire a célhoz értünk.
Érkezésünk után regisztráltunk a
megyénknek megfelelõ helyen. A
hivatalos dolgok elvégzése után
felfedeztük a területet, megnéztük
milyen szórakozási lehetõségek várnak
ránk a nap folyamán. Tíz órakor
ünnepélyes keretek között megnyitották az Országos Polgárõrnapot. A
program hivatalos részében elhangzott

ünnepi beszédek és kitüntetések
átadása után a kulturális, szórakoztató
rész következett. Ebben többféle
stílusú táncot (néptánc, hastánc,
modern tánc) láthattunk. Többféle
zenei stílus is képviseltette magát,
hiszen az asszonykórustól a humoros
zenén át a Dupla Kávéig láthattunk
produkciókat.
Láttunk történelmi bemutatót
honfoglalás-kori jelmezekben.
Nagy érdeklõdéssel vártuk a
kommandósok bemutatóját. Különbözõ
szituációkban bemutatták, hogy milyen
módon tudják a bûnözõket semlegesíteni. A résztvevõk egybehangzó
véleménye szerint ez nagyon érdekes
része volt a mûsornak. A vállalkozó kedvû
résztvevõk kipróbálhatták erejüket,
ügyességüket, gyorsaságukat is.
Volt csizmadobó verseny, ahol az a
versenyzõ nyert, aki a legmesszebbre
dobta a csizmát. A verseny alatt igen
vicces jelenetek voltak, hiszen a csizma

szára igen változatos íveket írt le a
levegõben.
A Polgárõrnapon megismerkedhettünk egy új sportággal is. Mégpedig a
Falusi Forma 1-el. Mondanom sem kell,
hogy ez is verseny volt a javából. Egy zöld
Suzuki Swift-et kellett a versenyzõknek idõre, motorhang nélkül eltolni egy
kijelölt pályán. Az autóban 1 sofõr ült és
3-an tolták. Egy kijelölt helyen meg
kellett állni „kerékcserére” 3 mp-ig.
Majd újra lendületet véve a célig kellett
tolni az autót. A pálya nehezítve volt,
hiszen elég egyenetlen volt a talaj. Az
autót toló versenyzõk igen fáradtan
estek be a célba. Új élményekkel telve
indultunk haza, és már a következõ
Polgárõrnapi lehetõségeket fontolgattuk
útközben.
Polgárõrök

FONTOS!
HA ELKÉSZÜL A PETÕFI ÚTON
AZ ÚJ ASZFALT, AKKOR AZT NE
VERSENYPÁLYÁNAK HASZNÁLJUK!
AZ EGYENRANGÚ
ÚTKERESZTEZÕDÉSEKBEN TARTSUK
BE A JOBBKÉZ SZABÁLYT!
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Új Szervezeti és Mûködési Szabályzat
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírja a
képviselõ-testületek számára, hogy mûködésüknek részletes szabályait a
szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendeletében határozzák
meg. A szervezeti és mûködési szabályzatnak, rövid nevén az SZMSZ-nek
tartalmaznia kell mindazokat a szabályokat, amelyeket törvény elõír,
illetve azokat, amelyeket a képviselõ-testület a helyi sajátosságokhoz
igazodva a törvényi kereteken belül szabályozhat. Az SZMSZ tehát az
önkormányzat mûködésének alapdokumentuma, hiszen elfogadását
követõen a képviselõ-testületnek e szerint kell mûködnie. A képviselõtestületek ezért alakuló ülésük után általában felülvizsgálják a
szabályzatot, de azt cikluson belül is módosíthatják, ha úgy érzik
szükséges vagy éppen elavult.
A teljesség igénye nélkül kiemeltünk pár dolgot a törvénybõl, amelyeket
kötelezõ az SZMSZ-ben szabályozni. Például azt, hogy mely
önszervezõdõ közösségek képviselõit illeti meg tevékenységi körében
tanácskozási jog a képviselõ-testület és bizottsága ülésein, vagy hogy
hány ülést tart egy évben a képviselõ-testület (min. 6 tartása kötelezõ).
Azt is törvény írja elõ, hogy „az önkormányzati rendeletet a képviselõtestület hivatalos lapjában, illetõleg a helyben szokásos - a szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni”. Ebben a
szabályzatban kell még többek között a képviselõk vagyonnyilatkozatának vizsgálatát, a polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejû betöltetlensége, illetõleg tartós akadályoztatásuk
esetére rendelkezni a képviselõ-testület összehívásának,
vezetésének módjáról.
Rimóc Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2007-ben
elfogadott SZMSZ alapján mûködöt eddig, melyet azonban 2010. június
30-án hatályon kívül helyezett és új SZMSZ-t fogadott el. Dr. Hegedûs
István jegyzõ a Rimóci Újság számára is eljuttatott egy kivonatot az új
SZMSZ-bõl. A több oldalas kivonatot azonban terjedelmi korlátok miatt
nem tudtuk közölni, így megpróbáltuk összefoglalni a lakosságot érintõ
legfõbb változásokat.
Ez az SZMSZ tartalmazza többek között, hogy a polgármester
gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és a helyi
ünnepeket méltó módon megünnepelhesse, meghatározza a település
ünnepeit, rendezvényeit, a hazai és nemzetközi kapcsolatait.
Az új SZMSZ rögzíti azt is, hogy az önkormányzat lapja a RIMÓCI ÚJSÁG,
valamint, hogy az önkormányzat lapjának tartalmaznia kell különösen: a
képviselõ-testület fontosabb döntéseit kivonatos formában, közérdekû
önkormányzati és közigazgatási információkat, valamint a fontosabb
társadalmi eseményeket. Az önkormányzat lapját évfolyamonként le kell
fûzni és évenként be kell köttetni, egy bekötött példányt a könyvtárban
hozzá férhetõvé kell tenni, így is biztosítva a település történetének
tudományos kutathatóságát.
Az SZMSZ szabályozza még a képviselõ-testület alakuló ülésének, a
rendes és rendkívüli üléseinek szabályait azok összehívásától a
levezetéséig.

Újdonságként tartalmazza az SZMSZ, hogy a képviselõ-testület
meghívóit „a helyben szokásos módon a települési hirdetõtáblákon, a
település közforgalmú helyein, az önkormányzat weboldalán közzé
kell tenni. A meghívó kifüggesztendõ a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján is. A képviselõ-testület üléseire tanácskozási joggal meg
kell hívni
- a kisebbségi önkormányzat elnökét
- napirend tárgya szerint illetékes intézmény vezetõjét
- helyi civil szervezetek képviselõit
- bárkit, aki az adott napirendben érintett.”
Fontos tudni, hogy a képviselõ-testületi ülések nyilvánosak, így azokon
bárkinek joga van részt venni, azonban az ülésen megjelent állampolgárok
a napirendhez kapcsolódva kérdést csak akkor tehetnek fel, illetve
akkor szólhatnak hozzá a témához, ha ezt a szándékukat az ülés
megnyitásáig szóban vagy írásban jelezték a polgármesternek. „A
nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra, kijelölt helyet
foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester
rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlõdõ rendzavarás esetén pedig az
érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. A polgármesternek a
rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.”
Minden választópolgárnak joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal
együtt kezdeményezze valamely - képviselõ-testület hatáskörébe
tartozó - ügy testületi ülésen történõ megtárgyalását. Ennek, valamint
a helyi népszavazásnak alapjait is meghatározza az SZMSZ, de a
képviselõ-testület köteles önálló rendeletben is szabályozni a helyi
népszavazás és a népi kezdeményezés rendjét.
Az SZMSZ rendelkezik arról is, hogy a képviselõ-testület szükség szerint,
de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart. A
közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen mûködõ
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezõdések képviselõi
közérdekû ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselõ-testülethez,
az egyes települési képviselõkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez
vagy a jegyzõhöz kérdéseket intézhetnek, illetõleg közérdekû javaslatokat
tehetnek. A közmeghallgatás helyérõl, idejérõl, az esetleges ismertetésre
vagy tárgyalásra kerülõ tárgykörökrõl a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján, a települések közforgalmú helyein, valamint az
önkormányzat weboldalán kell tájékoztatást adni a rendezvény elõtt
legalább 3 nappal.
A képviselõ-testület évente egy alkalommal (lehetõség szerint április
hónapban) falugyûlést tart Nyilvánosság napja elnevezéssel. A
falugyûlésrõl jegyzõkönyv készül.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat teljes szövege a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetõ.
Vincze Nikolett

Önkormányzati Választás 2010
PARLAGFÛIRTÁS - KÖZFELHÍVÁS
(forrás: www.emrah.hu)
Régiónkban továbbra is fellelhetõk parlagfûvel
fertõzött, gyomos földrészletek. Egyes
területeken a gyomnövények veszélyeztetik a
növénytermesztés eredményességét, fertõzik a szomszédos mûvelt
területeket. A parlagfû és az allergén gyomnövények egyészségügyi
problémát okoznak az arra érzékenyek életében, a mûvelés hiánya
rontja termõföldjeink kultúrállapotát, esztétikai látványát.
Ezen folyam visszaszorítás érdekében felhívunk minden
ingatlan-tulajdonost, kezelõt, földhasználót, hogy az idei évben
is tegyen erõfeszítéseket a parlagfû virágzásának
megakadályozására, gyommentesítési kötelezettségének
teljesítésére.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI.
törvény rendelkezései alapján a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a növényvédelmi
hatóságnak (megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal) a
védekezési kötelezettség elmulasztása esetén jogában áll,
illetve kötelessége a közérdekû védekezés - földhasználó
költségére történõ! - elrendelése, illetve 15.000-tõl 5.000.0000 Ftig terjedõ növényvédelmi bírság kiszabása.
Kérjük, hogy gyommentesítési kötelezettsége teljesítésével járuljon
hozzá egészséges környezetünk közös kialakításához és
fenntartásához.
Parlagfûmentes Magyarországért Koordinációs Bizottság

Közzététel: www.rimoc.hu
Rimóc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetõtáblája
Helyi Választási Iroda vezetõjeként a 2010.
évi LX. törvény 6.§.(1) bekezdése alapján meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Megállapítom, hogy Rimóc község 2010. január 1. napján
aktuális lakosságszáma alapján 10.000 vagy ennél kevesebb
lakosú település egy választókerületet alkot, amelyben a
választható helyi önkormányzati képviselõk száma hat fõ.
Határozatom ellen a közzétételtõl számított 2 napon belül a
területi választási iroda (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
vezetõjéhez kifogást lehet benyújtani. A területi választási iroda
vezetõje a kifogásról két napon belül dönt.

INDOKOLÁS
A KEK KH közlése alapján Rimóc község lakosságszáma 2010.
január 1. napján 1873 fõ. A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§. (c)
pontja alapján megállapítottam, hogy Rimóc községben a
megválasztható önkormányzati képviselõk száma hat fõ. Az
önkormányzati képviselõk számának meghatározására a
hivatkozott jogszabály aktuális pontjában foglaltak alapján, a
jelzett lakosságszám ismeretében az Országos Választási Iroda
vezetõjének 18/2010.(VI.25) intézkedése szerint került sor.
Határozatom közzétételének és a jogorvoslat módjáról az 2010.
évi LX. törvény 6.§.(1) bekezdése alapján rendelkeztem. A
fentiek alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint
határoztam.
Rimóc, 2010.07.06
dr. Hegedûs István HVI vezetõ
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Újra rimóci lány lett Palócország szépe
2010. július 25-én Balassagyarmaton a XV. Szent Anna Palóc Búcsún a rimóci Kiss Anitát választották Palócország
Szépének a leány kategóriában.
Elõször is engedd meg, hogy a magam és a
RIMÓCI ÚJSÁG szerkesztõsége nevében
sok szeretettel gratuláljak ehhez a címhez.
- Köszönöm szépen.
Hogyan is történt a választás. Saját
elhatározásból indultál?
- Eszembe se jutott indulni a versenyen,
Kobeláné Erzsike néni nevezett be, több
más rimóci lánnyal együtt.
Aválasztás délután volt. Mi történt délelõtt?
- Szentmisén vettünk részt, a felvonulás az
esõ miatt elmaradt. Felléptünk a
Hagyományõrzõ Egyesülettel a mûvelõdési
házban - szintén az esõ miatt - nem a Palóc
Ligetben, mint ahogy az lenni szokott.
Ezután következett a viselet verseny sok
résztvevõvel, több kategóriában, úgymint
gyermek, lány, menyecske és család.
Mibõl állt a verseny, mit kellett csinálni?
- Egy rövid bemutatkozást követõen
mindössze egy kört mentünk a színpadon.
Ezután a zsûri értékelte a látottakat és kis
idõ múlva eredményt hirdettek.
Hogyan fogadtad az eredményt?
Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere - Nagyon meglepõdtem. El sem akartam
adta át a Palócország szépének járó díjat
hinni. De azért nagyon örültem.

Milyen jutalmat kaptatok?
- Minden résztvevõ kapott egy kis ajándékot,
én egy kupát és egy szép tükröt is haza
hozhattam. El kell mondanom, hogy nagyon
meghatódtam, amikor a többi rimóci lány
odajött gratulálni. Nagyon jól esett.
Más érdekesség?
- Kedden voltam Salgótarjánban a FOCUS
RÁDIÓ-ban riporton, ami szintén új volt
nekem, mert még sohasem csináltak velem
rádiófelvételt.
Mit csinálsz most és mik a távolabbi
elképzeléseid?
- Jelenleg a balassagyarmati Szent- Györgyi
Albert Gimnázium és Szakközépiskola
tanulója vagyok. Jövõre végzek.
A Rimóci Ifjúsági Egyesület aktív tagja
vagyok csak úgy, mint a Hagyományõrzõ
Egyesületnek és a Rimóci Ifjúsági
Közösségnek is, melyben gitározok.
Szeretnék fõiskolára menni egészségügyi
vonalon, pontosan még nem tudom, de
tervek már vannak.
Mégegyszer gratulálok, sok sikert
neked a továbbiakban és köszönöm a
beszélgetést.
Beszkid János

SZENT ANNA NAPI PALÓCBÚCSÚ KÉPEKBEN

Elsõ sor: Kormány Elizabet, Bada Kitti, Pásztor Balázs, Bangó Barbara, Rácz Diána
Második sor: Hadzsi Enikõ, Erdélyi Anita, Péter Petra, Rácz Rita, Pásztor Bence, Vanya Bernadett, Vágvölgyi Réka
Harmadik sor: Bárány Árpád, Virág Rodrigó, Oláh Krisztián, Kiss Józsefné ig., Golyánné Juhász Edina, Oláh Katalin,
Negyedik sor: Varsi Zsoltné, Varga Bálint ig. h., Józsa Dezsõ, Kovács Norbert, Bakos László, Árva Róbert

A Szent István Általános Iskola
2010-ben végzett tanulói az alábbi intézményekbe nyertek felvételt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Diák neve:
Bada Béla
Bada Kitti
Bangó Barbara
Erdélyi Anita
Hadzsi Enikõ
Kormány Elizabet
Oláh Krisztián
Pásztor Balázs
Pásztor Bence Tamás
Péter Petra
Pikács Izabella
Rácz Dávid
Rácz Diána
Rácz Rita
Vágvölgyi Réka
Vanya Bernadett
Virág Rodrigó

Iskola neve:
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat
Szent Györgyi Albert Gimnázium Balassagyarmat
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium
II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
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Nyári GYEP-es tábor

Kézmûves foglalkozás

Ének, gitár kísérettel

Csocsó mérkõzés

RIMÓCI ÚJSÁG

Dlutowi küldöttség

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program a szécsényi kistérségben
újra nyári tábort szervezett valamennyi településén élõ hátrányos helyzetû
gyerek számára. A 2010. június 21-én kezdõdõ bükkszéki táborozásra a rimóci
általános iskola tanulói közül heten kerültek kiválasztásra. A harmadik osztály
tanulói közül: Németh Rebeka, Rácz Adrián, és Oláh Krisztofer. Negyedik
osztályból pedig: Csemer Olívia, Csemer Evelin, Oláh Roland, és Csemer
Richárd. Az indulásnál sajnos kiderült, hogy Rebeka megbetegedett ezért egykét telefonálás után beszerveztük Olívia testvérét Beát, aki szeptemberben
kezdi el a hetedik osztályt. Kisebb késéssel, de elindult a kis csapat. A szülõkre
még egy pillantás, hosszas integetés, ígéretek és megkezdtük a nagy utazást a
rimóci autóbusszal. A gyerekek az utazás során felszabadultan beszélgettek
egymással, és örömmel kérdezgették, hogy milyen programok várják majd
õket. Végre megérkeztünk és elfoglaltuk helyünket. A finom ebéd után
megbeszélést tartottunk. Szofi és Habó címû keretjátékot kezdtünk el, melyben
egy „Álomvilág” részesei lehettünk. Vegyes csoportokat alakítva kitaláltuk
saját elképzelt világunk nevét, címerét, jellemzõit. Megnéztük, hogy kik élnek
ebben a világban és milyen szokásaik vannak. Összehasonlítottuk a kultúrákat
egymással és megbeszéltük, ki, mit gondol róla. A gyerekek lerajzolták
legszebb álmaikat és beszéltünk a terveikrõl, ki, milyen felnõtt szeretne lenni.
A keretjátékon kívül persze jutott idõ különbözõ sportokra, mint például foci,
tollas, ping-pong. Az izgalmas számháborúzásban újabb szabályokat
tanulhattunk meg. Természetesen nem hiányozhatott a strand sem, ahol a
gyerekek teljesen átalakulva élvezték a víz áldásait. Oláh Zoltán színmûvész,
aki egész héten erõsítette a csapatot, a bizalomjátékokon túl a madárpókok
életvitelével is megismertetett minket. Oláhné Csercsics Ivett is meglátogatott,
aki a kézmûves foglalkozáson túl beszélt a roma identitásról is és
természetesen meg is táncoltatott minket. Pénteken összegyûjtöttük
kincseinket, kiléptünk Álomvilág kapuján és visszatértünk a földre. Délután
megérkezett Rácz Roland is, aki a vacsora után hatalmas bulit szervezett
nekünk. Másnap fáradtan, de sok új élménnyel indultunk haza, ahol már
szeretettel vártak az otthoniak.
2010. július 5-16-ig napközis tábort is szerveztünk a rimóci sportpályán.
Elõzetesen 38 gyerekkel és szülõvel egyeztettünk, de ebbõl átlagban 25-26
gyerek vett részt. A foglalkozások reggel 9 órától délután 15 óráig tartottak,
négy fõ (Ivády Gyöngyi, Beszkid Erzsébet, Horváth Zoltán, Bene Ferenc)
vezetésével. Ezen kívül voltak még külsõ segítõk is, akiket nagy szeretettel
fogadtak a gyerekek. Bocskainé Tóth Katalin pszichológus tartott a
gyerekeknek önismereti foglalkozást, de szívesen bekapcsolódott sport és
kézmûves tevékenységekbe is. Oláhné Csercsics Ivett nemezelésre tanította
meg a gyerekeket, aminek olyan nagy sikere volt, hogy másnap õnélküle is meg
kellett ismételnünk a foglalkozást. Percze Balázsné családgondozó is
besegített az egyik napi kézmûves foglalkozásaink lebonyolításában. Bablena
Ferenc vezetésével 8 fõs csoportokban a Közösségi Házban számítógépes
tesztet tölthettek ki, és játszhattak is. Rácz Roland gitározni és énekelni
tanította a gyerekeket. Három gitárt hozott, jó hangulatot teremtett, örültünk
volna, ha többször jön. A közös éneklés kapcsán beszélgetett is velünk, próbált
magatartási és közösségi szabályokat elfogadtatni, több-kevesebb sikerrel, de
mindenkire hatott. Biztosan nem felejtjük el õt. Minden nap a reggeli
elkészítésével kezdõdött, melyben azok a gyerekek is részesültek, akik nem
hivatalosan vettek részt a programokon, tehát senkit nem küldtünk haza. A
sporttevékenységeket a pályán, míg a kézmûves foglalkozásokat a
Sportöltözõben tartottuk. Minden délelõtt mozogtak a gyerekek, és naponta
más-más kézmûves foglalkozást tartottunk nekik. A fõbb tevékenységek:
színezés, festés, ablakdíszek és hûtõ mágnes készítése, gyöngyfûzés, rizskép
készítése, kreppvirág készítés, üvegfestés, só-liszt gyurmából, figurák és
díszek készítése. Az elkészült mûveket mindenki hazavihette, így a szülõk is
megláthatták, hogy hasznosan teltek a napok és csemetéjük milyen kreatív és
ügyes volt. Szerveztünk még asztali foci bajnokságot, ahol az elsõ három
helyezett közül kettõt a lány csapatok nyertek, a fiúk nem kis szomorúságára.
Az elsõ hét végén, pénteken, a Tanoda udvarán tartottunk, egy nyolcfordulós,
sor- és akadályversenyt, melyet kötélhúzással zártunk le. Az elért
helyezéseknek megfelelõen, minden csapat minden tagja kapott valamilyen
jutalmat a sportszerû küzdelemért és a részvételért. Az ebédeltetéssel nagy
szerencsénk volt, mivel az óvodában fõzték az ebédet, amit ott el is tudtunk
fogyasztani. Mindig megterített asztal várt, és a legéhesebbek még
repetázhattak is. A mennyiség és minõség is nagyon jó volt, amit mutatott az
ebéd után hagyott sok üres tányér. Összességében fárasztó két héten vagyunk
túl, bár kárpótol bennünket a sok öröm, amit a gyerekeknek szerezhettünk.
Maradandó élményekkel és saját készítésû kézmûves remekmûvekkel
távoztak tõlünk.
Bene Ferenc

Játék közben
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Rimóc és a lengyel Dlutow település között néhány éve
megkötött testvértelepülési együttmûködésben foglaltak
szellemében iskolai delegáció érkezett hozzánk. A 21
közép és általános iskolás diák a 6 felnõtt kísérõvel
kedden a kora esti órákban érkezett iskolánk Szécsényi
úti épületéhez, ahol a fogadó családok és mi magunk is
nagy izgalommal vártuk Õket. A vendégfogadásra túrós
lepénnyel, kakaós tekerccsel és teával készültünk. Közben
nagy körültekintéssel próbáltuk elhelyezni a lengyel
diákokat a családoknál. A felnõtteket a Vendégházban
szállásoltuk el.
Az itt tartózkodásuk alatt alaposan megismerték
településünk nevezettességeit: megnézték a Babamúzeumot, a Templomot, a Falumúzeumot, emlékhelyeinket
és a Polgármesteri Hivatalban is jártak. Gyalogtúráztunk
Hollókõbe; Szécsényben a múzeumlátogatás, a Kolostor
megtekintése mellett a híres pisai ferde torony szécsényi
testvérét is megmászták. Sétát tettek a Várkertben és
ajándékokat is vásároltak.
A kirándulások mellett a két délutáni szabadprogram
keretében közös sportvetélkedõk színesítették és
lazították itt tartózkodásukat.

5

Szerdán este a Zene napja tiszteletére rendezett
zeneesten a vendégeink lengyel dalcsokrot adtak elõ. A
szabadtéri programot az idõjárás a Közösségi Házba
ûzte, de az est jó hangulatát ez nem befolyásolta.
Utolsó este grill-partis vacsorával köszöntünk el
dlutowi vendégeinktõl, a fogadó családokkal együtt.
Szombaton reggel a vendégek Budapest felé vették az
irányt, rövid városnézés után indultak haza.
Köszönetünket fejezzük ki minden vendégfogadó
családnak, a vendégek látogatása idején bármiben és
bármilyen segítséget nyújtó rimóci embereknek!
A Szent István Általános Iskola Tantestülete nevében Kiss Józsefné ig.
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NYULACSKA HÍREK
„Kisgyermekbõl óvodás lesz, óvodásból iskolás,
akármilyen nagy a világ, ez mindenhol így szokás.”
Idén második alkalommal rendeztük meg az Óvodába csalogató
napot. Erre a délelõttre azok a gyerekek és szüleik kaptak meghívót,
akik a következõ nevelési évtõl óvodások lesznek.
Ezen a napon bepillantást nyerhettek az óvoda életébe és
kipróbálhatták az udvari játékokat.
Pályázati pénzbõl olyan játékeszközöket sikerült vásárolnunk,
amelyek a három éves gyerekek mozgásigényének és
ügyességének megfelelnek. Így esett a választásunk egy
meseházikóra, mini csúszdára és egy libikókára. Játékok sokasága
várta a gyerekeket, akik barátokra, ismerõsökre leltek.
Lehetõségük nyílt különbözõ kézmûves foglalkozásokra.
Változatos tevékenységekkel (só-liszt gyurmázás, papírhajtogatás,
rajzolás aszfaltkrétával, színes ceruzával, népi gyermekjátékok,
gyerekjóga, horgászás, labdajátékok stb.) igyekeztünk örömet szerezni a gyerekeknek.
Az elmúlt két év tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a kezdeményezésünk jóval többet nyújt egy úgynevezett hagyományos óvodai
délelõttnél, hiszen itt szülõ és gyerek baráti körben, jó hangulatban ismerkedhet óvodánkkal. Ettõl az aktív részvételtõl reméljük,
hogy mindenkibe jobban bevésõdtek az élmények, ezáltal formálódott, bõvült a közösség, az összetartozás érzése.
Óvónõk

PILLANATKÉPEK AZ ÓVODÁBA CSALOGATÓ NAPUNKRÓL

2010 AUGUSZTUS
RIMÓCI ÚJSÁG
A Gondozási Központ munkahelyi kirándulása
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A Gondozási Központ dolgozói, néhány egészségügyi
dolgozóval és a Napraforgó Gyerekház dolgozóival közös
kiránduláson vettek részt. 2010. július 6-án kedd reggel az
önkormányzat autóbuszával kirándulni indultunk Budapestre. Igaz
már voltunk a fõvárosban többször is, de elmondhatom, hogy
nagyon sok rejtett kincse van Budapestnek, amiket érdemes
megnézni életünk során. Hát mi is ilyen helyeket kerestünk fel…
A reggeli indulás után a buszon sokat beszélgettünk,
nevetgéltünk, így könnyen elszaladt az idõ, szinte észre sem
vettük, és már Budapesten voltunk. Elsõként a Budai vár alatt lévõ
labirintust néztük meg. A Budavári Labirintus a világ hét föld alatti
csodája közé tartozik, nyolc méter mélyen húzódik a föld alatt.
Nem is gondolná az ember milyen alagutak, üregek,
pincerendszerek húzódnak a fõváros alatt. Jó volt sétálni a hûvös
néha már-már szinte hideg földalatti járatok között.
Délben a budai Trófea Grill Étterem kerthelyiségében
A kirándulók a Planetárium elõtt
ebédeltünk, ahol sok-sok finomságot kóstolhattunk meg. Ebéd
után elmentünk a Vigadó térre és megnéztük a Szent István Bazilikát,
ahol többen a kupolába is felmentünk és gyönyörködtünk a kilátásban.
Délután körbehajóztuk a Margitszigetet. Érdekes látványt nyújtott a
Margitsziget a Dunáról, felidézõdtek a tavalyi élmények, hisz a tavalyi
kirándulási napunk a Margitszigeten töltöttük. Este a Népligetben lévõ
Planetáriumban lézer színházi elõadáson vettünk részt. Vangelis
zenéjére csodálatos, szemet kápráztató lézer shownak lehettünk szemés fültanúi. Jól éreztük magunkat egymás társaságában, élményekben
gazdagon kipihenve érkeztünk haza a kései órákban.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Rimóc Község
Önkormányzatának, hogy az autóbuszt a rendelkezésünkre bocsájtotta
és az autóbusz sofõrjének, Szabó Jánosnak, hogy mindenhová velünk tartott és vigyázott ránk.
Pásztor Antalné

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekház hírei
Megkezdõdött az igazi vakáció az óvodásoknak is.
Júliusban telt házzal mûködött a Gyerekház. Az óvodások is
nap, mint nap, lelkesen látogatnak bennünket. Mivel elég tág a
korcsoport, így az óvodásokra is gondolva többféle programmal
várjuk a gyerekeket. A programok megtervezésénél szem elõtt
tartottuk, hogy vidám, lazító nyári programokat állítsunk össze,
melyek természetesen a fejlõdést is szolgálják. Mint például a
fürdés, pancsolás. A gyerekek minden nap azzal a kérdéssel
érkeznek, hogy „Pancsolunk ma is?”. A pancsolás alkalmával le
kell vetkõzni, majd meg kell törölközni, felöltözni, fésülködni,
mely mind-mind nehéz dolog egy kisgyermek számára. De
minden nap gyakorolva egyre ügyesebben mennek ezek a
dolgok.
A vizes lufi sokféleképp felhasználható, célba dobásra,
beletalálni vele egy kádba, egymásnak dobálni, és ami nagy
kedvenc lett a forró napokon a fogócska vizes lufival. Akit
eltalálnak az lesz a fogó. Ebbe a játékba a felnõttek is szívesen
részt vesznek, egy kis felfrissülést remélve. A vizes lufit
óvatosan kell megfogni, hogy ne durranjon szét, tehát finomítja a
fogást, a szem-kéz koordinációt, a nagymozgást is fejleszti.
Az arcfestés is kedvenc elfoglaltság minden nap más
szerepbe bújhatnak a gyerekek. A játékban fejlõdik szókincsük,
szociális érzékük, bátorság érzetük.
A buborékfújás már nagyon kitûnõen megy a gyerekeknek,
arra is rájöttek, hogy lehet dupla buborékot fújni. A buborékfújó
tetejét le kell csavarni, fejleszti a kézügyességet, finommozgást,
szem-kéz koordinációt, a fújás pedig a szem-kéz- száj
koordinációt, szájmozgást.
Elmaradhatatlan program a csütörtöki sütés. Már a hét
elején alig várják a gyerekek, hogy süssünk valamit. Ebben a
hónapban készítettek herõkét, vaníliás kiflit, kókuszos keksz
golyót, darálós sütit. A sütés alkalmával meg tanulnak mérni,
türelmesnek lenni, bõvül szókincsük, egymáshoz

alkalmazkodnak. Fejlõdik, szem-kéz koordinációjuk, a
gyúrással az erõkifejtés, megismerik az anyagok tulajdonságait.
Feladattudatra szoktat.
A kézmûves foglalkozások is elengedhetetlen elemei a
nyárnak. Festünk, gyurmázunk, rajzolunk nem csak papírra,
hanem a járdára is. A ház körül fellelhetõ anyagokat
felhasználva, mint például WC-papír guriga, vizes flakon, papír
tálca, vagy tányér, eldobható pohár stb. próbálunk különbözõ
tárgyakat-játékokat készíteni. Ezen foglalkozások alkalmával
fejlõdik a szem-kéz koordináció, finommozgás, kreativitás,
koncentráció, feladattudat, bõvül a szókincsük.
A mozgás, a torna a mindennapjaink részévé vált.
Augusztusban „Gyerekházba csalogató” napot
szervezünk. Ezen a napon minden a kisgyermekes családok,
szülõk és gyermekeikrõl szól majd. Lesz „Daloló” zenei
foglalkozás, amely ölbeli játék a mama és gyermeke közt.
Hordozó kendõ bemutató és sok, mozgásos tevékenység a picik
számára. A pontos idõpontról, plakátokról és a kábel tv-bõl
tájékozódhat. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! „Gyere el
te is!”
Percze Renáta
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92 gyalogbúcsús zarándokolt Herencsénybe - összefogtak a települések

A Rimócról induló gyalogbúcsúsok
2010. július 3-án újra gyalogzarándokok indultak a rimóci Kõkereszttõl a
herencsényi Palócok Vigyázó Keresztjéhez. Ez a búcsú sok mindenben
hasonlított az eddigiekhez, mégis más volt. Hasonlított abban, hogy Rimócról
az idén sem sokan gondolták úgy, hogy nekivágnak a 3-4 órás
gyalogzarándoklatnak. Összesen 12 fõ találkozott hajnalban fél 6-kor a „mi”
Kõkeresztünk elõtt, viszont nagyon örültünk neki, hogy szécsényiek és egy
Amerikában élõ elszármazott is csatlakozott hozzánk.
Nógrádsipeken viszont ez az öröm tovább fokozódott, amikor az iskola elõtti 7
órás gyülekezõnél megláttuk a nógrádsipeki ismerõs arcokat és a hozzánk
csatlakozó újabb rimóciakat. Együtt vártuk a varsányiakat, akik hamarosan
meg is érkeztek Szeráf atya vezetésével. Nagy meglepetés volt számunkra,
hogy a varsányiakhoz az idén elõször az ilinyi zarándokok is csatlakoztak
lobogóikkal. Összesen tehát öt település gyalogzarándokai indultak útnak
aznap hajnalban, hogy Sipeken találkozva együtt induljunk Herencsénybe. Az
ilinyiek indultak legkorábban, hajnali ötkor, majd Rimócról fél hatkor indultunk,
a varsányiak hatkor, és hétkor találkoztunk a sipekiekkel. A herencsényieknek
nagy örömet okoztunk, amikor telefonon tudattuk velük, hogy 92
gyalogzarándok tart feléjük. Nagyon jó volt látni a sok fiatalt, az ismerõs
arcokat és az idõsebb, népviseletbe öltözött asszonyokat. A legfiatalabb
gyalogbúcsús, Balázs Bálint volt, aki öt évesen Varsányból vágott neki az
útnak (édesapja Balázs József „Szuper” rimóci származású), a legidõsebb
pedig a 74 éves Uram Istvánné, Margit néni volt Nógrádsipekrõl.
A herencsényiek ugyanolyan szeretettel fogadtak minket az idén is, mint az
elmúlt években. Már a faluban elénk jöttek a lengyel, cseh és szlovák
vendégeikkel együtt. A kis felfrissülés után két gyalogbúcsús, Kiss Anita és
Kissné Babinszky Andrea vállalta, hogy a nagy meleg ellenére rimóci
népviseletben képviselik településünket. Az öltöztetésük után gyülekeztünk a
színpadnál, ahol Jávor Károly, és Jusztin Józsefné polgármester asszony
köszöntötte a jelenlévõket, külön kiemelve a gyalogzarándokokat, akiknek
nevében én köszönthettem a herencsényieket és a meghívott vendégeket. A
köszöntõk után elindultunk a Gyürki hegyre, ahol dr. Varga Lajos segédpüspök
celebrálta a szentmisét, majd Becsó Zsolt a megyei közgyûlés elnöke tartott
ünnepi beszédet. „A Palócok Vigyázó Keresztjéhez történõ zarándoklat egy
jelképes ajtó. Aki egyszer átlépte küszöbét, és magába szippantotta az
összetartozás édes levegõjét, visszavágyik gyökerei szimbólumához.”mondta többek között az elnök úr, és kihangsúlyozta: „Öt évvel ezelõtt egy

újkori nemes hagyomány teremtõdött azáltal, hogy egy rimóci civil szervezet
szervezésében a herencsényi ünnepség napján gyalogbúcsú indult a Rimóci
Kõkereszttõl a Palócok Vigyázó Keresztjéig.”
A szentmise után sietve kellett lejönnünk a hegyrõl, mert eleredt az esõ, viszont
ezt gyorsan el is felejttette velünk a finom gulyásleves a hatalmas
rendezvénysátor alatt. A kis pihenés, beszélgetés után fél négykor Jávor
Károly elbúcsúztatta a hazainduló, kissé megcsappant zarándokokat. Az esõ
ugyanis sokakat megijesztett, így az autóval érkezõ hozzátartozóikkal többen
hazamentek. Ennek ellenére is szép számmal, összesen 62-en indultunk
hazafelé, énekelve, imádkozva, baráti beszélgetések közepette.
A Herencsényi Fonóban Pekár István bemutatott egy elszármazott
herencsényi fiatalnak, Kiss Ágnesnek, aki Debreceni Egyetem néprajz szakán
a Herencsényi Palóc Búcsúból írja a szakdolgozatát, és mivel a rimóciak a
kezdetektõl résztvevõi a búcsúnak, e-mail címet cseréltünk és megígértem
neki, hogy eljuttatom neki a Rimóci Újság azon számait, amiben beszámoltunk
a búcsúról. Így egy szakdolgozat is megörökíti a kezdeményezésünket és
tovább „öregbítjük” Rimóc hírnevét.
Ezúton szeretnénk megköszönni a herencsényi önkormányzat meghívását, a
szervezõknek a kedves vendéglátást, a herencsényi emberek
vendégszeretetét, a finom ételeket és italokat, Nógrádsipeken Balázs Ernõ
bácsiék reggeli és délutáni vendéglátását, Doman Ferenc nógrádsipeki
polgármester úrnak és Szeráf atyának, Nógrádsipek és Varsány
plébánosának, hogy velünk tartottak és erõsítették a települések
összetartozásának érzését.
Kívánom, jövõre legyünk még többen, hogy átérezhessük, elõdeink is ilyen
utakon jártak, amikor még nem volt ennyi autó, nem volt ilyen
elkényelmesedett a világ, amikor fontos volt az embereknek a szomszéd
település búcsúja, vendégsége, ünnepe.
Végezetül álljon itt pár sor a zarándoklás fontosságáról:
„Aki rohan, azt az idõ szorítja, aki zarándokol, azt az idõ tágítja.
Aki menekül, önmaga elõl fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik, aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik, aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelõdik, aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan, aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van.”
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V. Plébániai Játszóházas Napok
Idén már ötödik alkalommal rendeztük meg a Plébániai Játszóházas
Napokat a Rimóci Ifjúsági Közösség tagjaival.
Több hetes készülõdés, szervezés, megbeszélés után eljött július 9-e,
péntek délután, amikor kezdetét vehette a „nagy táborozás” a
sportpályán.
Több gyerek elsõként vett részt ilyen táborban, de voltak visszatérõk
is, akik már rutinosan segítették, bátorították a kicsit még
bizonytalanabbakat. Péntek délután játékok segítségével ismerkedtünk
egymással, összerázódtunk, majd a vacsora után közösen elmentünk a
gitáros szentmisére és részt vettünk az azt követõ szentségimádáson is.
Szombaton reggeli után túrázni indultunk a faluba, ahol szükség volt
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gondolkodásra és ügyességre az állomások feladatainak megoldása
során. Az ebéd elfogyasztása után, - amelyet az egyházi képviselõtestület tagjai fõztek - pihenés és játék következett, valamint ének
tanulás, amit a kántorasszony, Tündi néni vezetett. Este elsétáltunk Rozi
néni Babamúzeumába, ahol a gyerekek csodálkozva és érdeklõdve
nézték végig a szép népviseletes babákat. Lefekvés elõtt tábortüzet
gyújtottun k és körülötte énekeltünk, imádkoztunk, beszélgettünk.
Vasárnap délelõtt a kézmûves foglalkozást összepakolás követte és
készülõdtünk a szentmisére, amellyel lezárult a tábor.
Szeretnék köszönetet mondani az Ifjúsági Közösség nevében
támogatóinknak, Rimóc Község Önkormányzatának, Urus Attila
plébános úrnak, az egyházi képviselõ-testület tagjainak, a szülõknek és a
szervezõknek, hogy ebben az évben is megvalósulhatott az V. Plébániai
Játszóházas Napok.
Kanyó Adrienn

Vincze Nikolett

A Harmadik

Úton Nógrádsipek és Herencsény között

Találkozás Nógrádsipek központjában

Megérkezett. Itt van. Most már végérvényesen a miénk, nem lehet
visszaadni, kicserélni. Nincs hozzá garancialevél vagy recept. Ahogy egy
barátnõm mondta kissé ironikusan, de szívbõl jövõ szeretettel: „Most már
életetek végéig a nyakatokon marad”. Nagy a felelõsség, érezzük, de ha
elõre kalkuláltuk volna az ,,életben tartási költségeit”, a tandíját, az
albérletét, az esküvõjét, a lakását, az unokáinkat, biztos annyira
megijedtünk volna, hogy még a Másodikat is visszaadtuk volna.
Nagyanyáink azt vallották, hogy ahová az Úr nyájat ad, oda legelõt is.
Csakhogy mi már nem elégszünk meg akármilyen és akármekkora
legelõvel! Bizony az õ idejükhöz képest mi nagyon más idõket élünk.
Jót, rosszabbat? Ki tudja. Õk könnyebbnek, biztonságosabbnak
gondolják a miénket, mi meg egyszerûbbnek, s nyugodtabbak az õ
múltjukat. Az orvosi vizsgálatok, a terhesgondozás, a kórház, nekik a
biztonságot, az életben maradást jelenti a gyerekvállalásban, nekünk
pedig sokszor a kellemetlent, a „nemszeretemet”, a félelmetest. Nekik
nem volt idejük félni a szüléstõl. A mi idõnkben meg egyre több a
programozott, azaz elõre eltervezett „császározás”. A nõk egy része a
kockázatok elkerülését, és kisebb fájdalmat vár tõle. Mások az
otthonszülést népszerûsítenék, mert a régi asszonyokat akarják

követni. Csak azt felejtik el, hogy mi már rég nem rendelkezünk az õ
természetességükkel, higgadt erejükkel. Bizony közülünk már nagyon
kevesen lennének képesek egyedül, a kukoricaföldön megszülni a
gyermeküket.
Régen nagyon szerettem hallgatni az öregeket a saját gyerekkorukról.
Hát még most! Csipke Rózsa ángyiról, a bábánkról, aki vagy odaért a
szüléshez, vagy nem, a mezõn világra jött gyerekekrõl, a batyuba
hurcolt kisdedekrõl, akiket édesanyjuknak vinnie kellett, mert a
kukorica se maradhatott kapálatlan. Ahogy elnézem az Új Kistesót a kis
rugdalózójában kapálózni, nagyon messzinek tûnik a dunnikába kötött
kicsik képe. Hát még a pálinkás kenyér, meg a földbe ásott gyerek! De
az öregeknek ugyanilyen furcsa, hogy sokat dajkálom
(„Elkényezteted!”), meg hogy kendõbe kötve lóg rajtam, pedig nem
kell kapálnom, van hova tennem. Kevésbé aggódom végig a
mindennapokat, hogy nehogy valami baja essen. Mások vagyunk. Nem
tudjuk átélni - szerencsére - egymás életét, csak átérezni. Nem kell a
mások életében okosabbnak lennünk, elég a sajátunkban. De ha valaki
meg akarná osztani a régi idõk gyerekkorát, asszonysorsát, azt
mindannyian szívesen vennénk. Írjanak nekünk régi emlékeikrõl, amit
mi fiatalok talán tanulsággal olvashatunk majd.
Kaluzsa Mónika
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HELYI FIATALJAINK V. rész
Nyári szünet: van olyan tanuló, aki ilyenkor pihen, van aki diákmunkát keres, van aki ilyenkor is tanul, és van, aki már végzett és
igyekszik állást keresni. Vannak azonban olyanok is, akik õsszel fõiskolára, egyetemre fognak menni, õk már most azon
gondolkodhatnak, milyenek lesznek az elõttük álló évek. A rimóci, felsõoktatásban tanuló, illetve végzett fiatalokat bemutató
sorozatból õk sok hasznosat megtudhatnak.
Ebben a részben Kurtán Ágotáról és tanulmányairól olvashatunk.

Melyik felsõoktatási intézményben és
milyen szakon tanultál?
- A váci Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán
tanultam és februárban szociálpedagógusként végeztem.
Mindig is ezt szeretted volna tanulni?
- Érettségi elõtt, amikor jelentkeznünk
kellett eszembe sem jutott konkrétan ez a
szak, sõt, még a szociális szféra sem.
Inkább a pedagógia, vagy az egészségügy
érdekelt.
Milyen más pályát képzeltél el
magadnak régebben?
- Logopédus vagy védõnõ szerettem volna
lenni, de a ponthatárok miatt nem jutottam
be ilyen képzésre, így maradt a váci
fõiskola. Utólag úgy gondolom, hogy
sokkal jobb, hogy így alakult.
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskolába jártál. Mit adott a
középiskola, amivel megkönnyítette a
dolgodat a felsõoktatásban?
- Humán osztályba jártam, ahol olyan
tárgyaink voltak, mint például egészségtan, anatómia és
kommunikáció. Ezek csoportbontásban voltak és nagyon sok
gyakorlati ismeretet szerezhettünk. Lényegében ez járult hozzá a
pályaválasztáshoz is, mert jó volt egy kicsit „másképp” tanulni
(körbeültünk, drámajátékokat játszottunk). A fõiskolán ez nekem
nagyon sokat segített, mert csoportokkal végzett munkánál nagyon
fontos, hogy a leendõ csoportvezetõ is részese legyen egy hasonló
csoportnak és legyen ebben tapasztalata.
BSc-t (BSc = alapképzés) végeztél? Ez a szak hány félévbõl állt?
- Már én is a bolognai rendszerben kezdtem a fõiskolát, így 7 félév
volt a képzési idõ. Hat elméleti és egy gyakorlati félév.
Milyen volt az elsõ év? Nehéz volt, vagy viszonylag könnyen
indult?
- Inkább csak az elsõ félév volt nehéz. Megszokni az új közeget, az
új rendszert, a várost. Persze hiányoztak kezdetben az itthoniak is,
de ahogy telt az idõ és egyre több embert ismertem meg, egyre
könnyebb lett a különélés. Sokat segített, hogy a beíratkozás napján
véletlenül találkoztam az egyik volt középiskolai
osztálytársammal, így vele költöztem egy albérletbe.
MSc-re (MSc = az alapképzést követõ mesterképzés)
jelentkeztél?
- Nem jelentkeztem, úgy döntöttem, hogy elõbb szeretném magam
kipróbálni a szakmában és talán késõbb folytatom.
Melyek voltak a nehezebb tantárgyak?
- Elsõ helyre a pszichológiát tenném, amit minden félévben
tanultunk és természetesen szigorlati tárgy is volt. A pszichológiai
alapfogalmak megismerése után következett a fejlõdéslélektan,
aztán a pedagógiai szociálpszichológia és a személyiségzavarokról
is tanultunk. Ezt nagyon szigorúan vették, hiszen fel kell tudnunk
ismerni, hogy mikor kell más szakemberhez irányítanunk a klienst.
A jogi ismeretek sem a könnyû tárgyak kategóriájába sorolhatók. Itt
is megtanultuk az alapfogalmakat, családjogot, európai jogot,
szociális törvényt, valamint megszereztük azt a gyakorlati tudást,
hogy hogyan és hol lehet a törvényekrõl tájékozódni, tudásunkat
mely területeken kell mindig frissen tartani. Szociális alapóráink is
voltak (szociális munka, gyermek- és ifjúságvédelem), melyek
ugyancsak sok foglalkozást igényeltek.

Melyek voltak a könnyebb, kedvesebb
tárgyaid?
- A felsoroltakat is szerettem, de meg kellett
küzdeni egy-egy jobb jegyért, akár többszöri
nekifutásra is.
Ezeken kívül nagyon szerettem az olyan
gyakorlati órákat, amikor készségfejlesztés
volt. Ilyen volt például a drogprevenció,
drámapedagógia, valamint a szakmai
készségfejlesztés is. Ezeket több féléven át
oktatták és amellett, hogy nagyon élveztük a
gyakorlatokon rendre kiderült, hogy
mekkora szakmai haszna is van ezeknek. Itt
gyakorolhattuk az egyes embertípusokkal
folytatható kommunikációt, ön- és
társismeretet, valamint a csoport elõtt való
szereplést.
Szakirányt kellett választanotok? Te mit
választottál?
- Én a család, - gyermek- és ifjúságvédelmet
választottam, mert hamar kiderült, hogy
számomra ez a legmegfelelõbb terület.
Tulajdonképpen szinte minden területet
lefed, hiszen fõleg gyerekekkel, ezáltal családokkal foglalkozunk.
A szak képzése mennyire épít a gyakorlatra?
- Egyértelmûen gyakorlati jellegû, hiszen a munkánk is
gyakorlatorientált. Rengeteg esetelemzést csináltunk, ami
hozzásegített ahhoz, hogy ne csak egy megoldást lássunk, hanem
többet is vegyünk észre és azt válasszuk, ami a legkevésbé
drasztikus az egyén, vagy a család számára.
Te hol voltál gyakorlaton és mit csináltál?
- A második félévtõl minden alkalommal gyakorlatokon vettem
részt. Voltam a balassagyarmati Napsugár Gyermekotthonban, a
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskolában és
Kollégiumban, a szécsényi Családsegítõ Szolgálatnál és
Budapesten a Pest Megyei Igazságügyi Hivatalban pártfogó
felügyelõk mellett.
Ez utóbbi gyakorlat során jöttem rá, hogy ez a terület is közel áll
hozzám. Így úgy döntöttem, hogy ha módom nyílik rá, akkor egy
börtönben fogom teljesíteni a féléves gyakorlatomat. A
Balassagyarmati Fegyház és Börtön vezetõsége engedélyt adott
erre és némi egyezkedés után a fõiskola is rábólintott. Ez azért volt
érdekes, mert elõttem még senki nem gondolt arra, hogy börtönben
teljesítsen gyakorlatot. A fõ feladatom egy 10 alkalmas
reintegrációs csoportfoglalkozás volt, ahol hat hónapon belül
szabaduló fogvatartottak vettek részt, összesen 10 fõ. Itt olyan
témákat dolgoztunk fel, mint a munkavállalás, a család szerepe,
érték-érdek konfliktusa, gyermeknevelési kérdések és ezekhez
fûzõdõ szituációs - valamint drámajátékok bemutatása.
Ez a csoportfoglalkozás nagyon sikeres volt, így többet is
elindítottam. Az utolsó hetekben, már csaknem minden nap
tartottam foglalkozást.
Ezen kívül besegítettem az adminisztrációs feladatoknál és a
nevelõk munkáját is igyekeztem megkönnyíteni. Az ott dolgozó
nevelõk és felügyelõk rendkívül sokat segítettek abban, hogy az
iskolában elvárt igényeknek eleget tehessek és minden önálló
kezdeményezésemnek örültek és támogatták a megvalósítást. Sok
szakmai fogást megtanulhattam és betekintést nyertem egy olyan
közegbe, amit civilek kevésbé ismerhetnek.
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Tanulmányutakról tudsz mesélni valamit?
- Utolsó félévben az iskolából hárman lehetõséget kaptunk, hogy
néhány tanárunkkal együtt részt vehessünk Esztergomban az Úton a
szociális Európa felé konferencián, ami három napos volt. Itt
elõadásokat hallottunk a magyar és a külföldi szociális rendszerrõl,
valamint különféle módszerekrõl. Intézmény-látogatásokat tettünk
és városnézõ, illetve wellness programok is voltak.
Mirõl írtad a szakdolgozatodat?
- A szakdolgozatom címe: Házasságkötés jogi háttere különbözõ
kultúrákhoz tartozók között. Azért választottam ezt a témát, mert
környezetemben több ilyen családot ismerek és alaposabban meg
akartam ismerni a hátteret. Fõleg az arab kultúrával foglalkoztam a
dolgozatomban, de több család készséggel állt rendelkezésemre
más kultúra képviselõi közül is. Többek között itthon és a
környéken is többen hozzájárultak ahhoz, hogy minél alaposabb
munkát végezhessek.
Kollégiumban laktál vagy albérletben? Hogy tetszett?
- Másfél évig albérletben laktam, majd kollégiumba költöztem. A
kollégium légköre, hangulata nagyon tetszett. A szobatársaimmal is
jól kijöttem, és a körülmények is rendkívül jók voltak.
Milyen a diákélet a fõiskolán? Milyen egyedi, sajátos
programokon lehet részt venni?
- Természetesen nálunk is van gólyatábor. A sajátomon sajnos nem
tudtam részt venni, de az egyik tábor szervezõ csapatában ott
voltam és nagyon jól éreztem magam ebben a szerepben is.
Valamint fõiskolai napokat is szerveznek minden évben, ilyenkor
programok vannak és együtteseket hívnak (Bikini, Zanzibár).
Mivel kevesen vagyunk, ezért a diákélet is nagyon jó, mindenki
ismer mindenkit, így nagyon jó a hangulat.
Maga a város hogy tetszett? Szerettél ott lenni?
- Nagyon megszerettem Vácot és a környéket. Rengeteget sétáltunk

„Zengd magyar nemzetünk Szent László szentségét”
- Rimóciak a zoboralji magyarok búcsújában, Nyitrán

Minden esztendõben, július utolsó péntekén, Szent László király
halálát követõ napon tartják Nyitrán a Zobor-vidéki tizenkét
magyar nyelvû szórványtelepülés búcsúját. Idén egy maroknyi,
lelkes kis csapat indult útnak Rimócról is és varsányiakkal,
lóciakkal, szécsényiekkel kiegészülve vágtunk neki a hosszú
útnak. Hosszú? Közel három óra hosszát utaztunk, de még sem
tûnt olyan soknak, fõleg belegondolva abba, hogy a régiek a
század elején - amint nagyanyám elbeszélésébõl tudom, aki
szintén az õ anyjától hallotta - gyalog zarándokoltak el a nyitrai
Kálváriára. Útközben Léva körül hangosan dudálva, minket
üdvözölve hagyott el minket a püspök atya autója.
Egy óra körül érkeztünk Nyitrára, egészen a vár tövébe, alig
száz métert kellett tehát csak megtennünk. De micsoda száz
méter volt az! A püspökvárból elénk tárult az egész város, a
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a Duna-parton és a városban is. Mindig szívesen gondolok vissza az
ott eltöltött idõre.
A fõiskolás éveket nehéznek érzed így, utólag?
- Ha megint választanom kellene, ugyanígy döntenék, mert
idõközben kiderült, hogy ez a terület fedi le legjobban az
érdeklõdésemet. Persze a szigorlatok és a fõ tárgyak vizsgái
nehezek voltak akkor is és utólag is, de ha valaki érdeklõdik a
szociális szakma iránt az szorgalommal és kitartással megbirkózik
a feladatokkal. Amikor elkezdtem a fõiskolát, közel 100-an voltunk
az évfolyamon, ebbõl velem egy idõben alig 40-en végeztek.
Hogy érzed, van jövõd ezzel a végzettséggel?
- A kereslet nagy lenne a szociális végzettségû szakemberekre, ám a
mostani nehéz gazdasági helyzetben sem nekünk, sem más
álláskeresõnek nincs könnyû dolga.
Hol szeretnél dolgozni, vagy vannak már tervek, lehetõségek?
- Mindenképp a szakmában szeretnék elhelyezkedni. A leírásból
látszik, hogy sok terület érdekel, és szívesen kipróbálnám magam
olyan helyen is, amit eddig még a gyakorlatok alatt nem láthattam.
Rimóc vagy környéke szóba jöhet munkahelyként?
- Természetesen. Elsõsorban itt keresek állást, és ha nem járok
sikerrel, csak akkor költöznék messzebb.
Jelenleg mit csinálsz? Szeretnél még továbbtanulni?
- Jelenleg állást keresek. A továbbtanulás gondolata is felmerült,
ám elõször szeretnék elhelyezkedni, hogy tapasztalatot szerezzek,
mert az álláspályázatok túlnyomó része nem pályakezdõknek szól.
Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre! Remélem, hogy
többeknek például szolgál a lelkesedésed és kitartásod!
Gratulálok az eddigi eredményeidhez és kívánom hogy olyan
munkahelyet találj, ahol jól érzed majd magad!
Mócsány Georgina
piarista templom, a barátok temploma és a Kálvária. A vár
gyönyörûen karbantartva, fákkal, virágokkal, mint egy szépen
gondozott park. Bent a székesegyházban - amely alig
nagyobbacska, mint a varsányi templom - szintén lenyûgözõ
látvány fogadott: aki nem járt még Nyitrán, életében annak is el
kell mennie legalább egyszer, hogy láthassa ezt a csodát. Két
órakor kezdõdött az éneklés: Jáki Teodóz gyõri bencés atya
Szent László énekeket tanított, amelyeket késõbb a misén is
énekeltünk. Lassan megtelt a templom, a négyszáz hívõ ájtatos
éneke pedig szinte megrengette a falakat. Orgonakíséret nélkül
is, tiszta szívbõl zengett az ének. A Szentmisét Varga Lajos
segédpüspök atya mutatta be, sajnos a helyi püspök, Judák
Vilmos nem lehetett jelen. A püspök atya prédikációjában
kiemelte: Szent László két hazának volt állampolgára,
Magyarországnak, és a Mennyek országának, és e második haza
kell hogy összekössön minket mindenféle nyelvi különbségek
nélkül, magyarokat és szlovákokat.
Mise után a Szent László és Szent György Lovagrendek adták át
a Felvidék magyarságáért, a magyar hagyományok ápolásáért
és õrzéséért munkálkodó tudósoknak, egyesület-vezetõknek,
polgármestereknek a Szent László Oklevelet. Majd ezt követõen
Teodóz atya áldást adott a Szent László ereklyével, azután pedig
elvonultunk az oltárra kitett Magyar Szentek ereklyéi (Szent
László, Szent István, Szent Imre, Szent Erzsébet) elõtt,
megérintve azokat, kérve magunkra és községeinkre áldásukat.
Csoportkép készítése után hat óra körül indultunk haza, és az
esti órákban szerencsésen meg is érkeztünk.
Köszönetet mondok a Polgármesteri Hivatalnak és a
polgármester úrnak, aki a rimóci kisbuszt a rendelkezésünkre
bocsátotta, Szabó János sofõrünknek, aki épségbenbiztonságban elvitt és hazahozott minket, valamint
útitársaimnak, akikkel megjártuk Nyitra városát, és ebben az
emlékezetes szép búcsúban részt vehettünk. Reméljük, jövõre
mások is csatlakoznak hozzánk.
Jusztin Péter

