Ára: 150,-Ft
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Ifistáinknak jobban megy idegenben,
mint idehaza!
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Megyei I. osztály

Öt forduló után még veretlen felnõtt csapatunk!
3. forduló: Bercel - Rimóc 2-3 (1-0)
Bercel, 150 nézõ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Boda V.)
Bercel: Egervári - Kovács P. (Kupecz), Koplányi Sz., Filiczki
(Kaposvári), Kalmár - Komjáti, Jele, Magát, Kovács Á. Molnár,
Koplányi Ö. (Jessin)
Játékos-edzõ: Koplányi Örs.
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Mócsány, Rádi - Bangó N., Rácz,
Kelecsényi (Hodur), Lovász Bangó R. (Bangó B.), Vincze.
Edzõ: Vidomusz Tibor.
Gól: Kovács Á., Jele, ill. Oláh T. (11-esbol),
Rádi, Bangó N.
Sárga lap: Jessin, ill. Kuris, Mócsány.
Jók: Kaposvári, ill. Oláh, Laczkó, Bangó N., Rácz.
A kihagyott helyzetek mérkõzésén az összes gól pontrúgásból
született. A hazai csapat ziccereket hagyott ki, így csak saját magát
okolhatja a vereségért.
Koplányi Örs: Adtunk a Rimócnak három pontot. Örök igazság, amíg
helyzeteinket nem rúgjuk be, törvényszerû, hogy az ellenfél megteszi azt.
Azt kértem a mérkõzés elõtt, hogy fegyelmezetten és pontosan játszunk.
Ha ezt nem tartjuk be, addig a helyzetek nem érnek három pontot.
Vidomusz Tibor: Második félidõre feljavult játékunk alapján jogos volt
gyõzelmünk.
4. forduló: Szurdokpüspöki - Rimóc
A mérkõzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. Pótlására a
bajnokság végén kerül sor, várhatóan novemberben.
5. forduló: Rimóc - Tar 1-1 (1-1)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Á. (Hornyák K., Nagy S.)
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Rádi, Mócsány - Lovász, Kelecsényi
(Rácz), Árva, Bangó N., - Vincze (Bangó B.), Bangó R.
Edzo: Vidomusz Tibor
Tar: Bózsár Huszár, Kiss, Verebélyi, Halász Gömbicz, Marton, Nagy
Z. (Nagy I.), Rósa Pócza (Batta), Nagy Zs. (Gombár)
Edzõ: Vallus Ferenc Gól: Vincze, ill. Rósa Sárga lap: Oláh, ill. Bózsár
Jók: Oláh, Laczkó, Mócsány, Árva, Lovász, ill. Huszár, Marton,
Gömbicz, Halász, Verebélyi
Rég vár ragyogó napsütésben, vizes pályán az elsõ félidei kiegyenlített
játék után a hazaiak támadtak többet, de a második félidei fölényüket
nem tudták gólra váltani. A vendégek szervezett játéka és gyors
kontratámadásai életveszélyesek voltak. Mivel több gólt egyik csapat
sem tudott szerezni, így be kellett érniük az 1-1 ponttal.
Vidomusz Tibor: Küzdelmes, jó iramú mérkõzésen igazságos döntetlen,
de az abszolút ziccereket kötelezõ beloni. Egy jó Tar ellen játszottunk.
Vallus Ferenc: A mélytalajú pályán a küzdelem dominált, melyben a
helyzetek alapján mindkét csapat gyõzhetett volna, ezért döntetlen
igazságosnak mondható.
A felnõtt labdarúgó bajnokság állása
1. Karancslapujtõ 5 4 0 1 17 - 8 12
2. Szécsény
4 3 1 0 17 - 5 10
3. Mátranovák 5 3 1 1 11 - 4 10
4. Berkenye
4 3 1 0 9 - 3 10
5. Pásztó
4 3 0 1 13 - 7 9
6. Rimóc
4 2 2 0 9 -3 8
7. Palotás
4 2 0 2 5 -6 6
8. Bercel
5 2 0 3 9 -18 6
9. Nõtincs
4 1 2 1 6 -6 5
10. Szurdokpüspöki 4 1 0 3 4 -11 3
11. Nagybátony
4 1 0 3 6 -17 3
12. Tar
4 0 2 2 5 -10 2
13. Héhalom
4 0 1 3 4 -10 1
14. Somos
5 0 0 5 7 -14 0

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság állása
1. Pásztó
4 4 0 0 23 - 5 12
2. Karancslapujtõ 5 3 1 1 25 -11 10
3. Szécsény
4 3 1 0 17 - 3 10
4. Somos
5 3 0 2 18 -10 9
5. Nagybátony 4 2 2 0 16 - 3 8
6. Rimóc
4 2 0 2 19 -15 6
7. Nõtincs
4 2 0 2 6-6 6
8. Palotás
4 2 0 2 10 -15 6
9. Berkenye
4 2 0 2 13 -20 6
10. Héhalom
4 1 1 2 9-9 4
11. Mátranovák
5 1 0 4 8 -15 3
12. Tar
4 1 0 3 7 -21 3
13. Szurdokpüspöki 3 0 1 2 6 -15 1
14. Bercel
4 0 0 4 7 -36 0

3. forduló: Bercel - Rimóc 4-10 (0-5)
vezette: Babcsán Ákos, Boda Viktor
Rimóc: Tolmácsi - Oláh T., Mócsány R., Fenes, Beszkid M. - Csonka Á.,
Beszkid A, Oláh Á. (Csizmadia B.), Rácz (Pásztor) Kis, Csonka K.
Gól: Oláh Á., Csonka K. (2), Kis (4), Beszkid A., Csonka Á. (2)
Sárga lap: Rácz, Kis
Jók: Az egész csapat
Már az elsõ percekben vezetést szereztünk és ezt még a félidõ végéig
néggyel növelni tudtuk. A második félidõben kiegyenlítettebb lett a
játék, de helyzetkihasználásunk a ami nap 85%-os volt, így
megérdemelten arattunk gyõzelmet.
4. forduló: Szurdokpüspöki - Rimóc
A pálya használhatatlansága miatt szintén elmaradt.
5. forduló: Rimóc - Tar 2-3 (2-0)
Vezette: Hornyák Krisztián, Nagy Sándor
Rimóc: Tolmácsi - Oláh T., Mócsány G., Mócsány R., Fenes - Csonka Á.,
Beszkid A., Rácz, Kis Csonka K., Pásztor
Gól: Csonka K. (2)
Az elsõ félidõben szinte a kapujuk elé szegeztük a vendégeket, több
helyzetet is kialakítottunk, de kettõt tudtunk értékesíteni. A második
félidõben viszont gyengébb játékunknak köszönhetõen elajándékoztuk a
gyõzelmünket a vendégeknek.

Serdülõ bajnokság õszi fordulói
1. forduló:
2010. 09. 11.
2010. 09. 12.

szombat
vasárnap

16:00
Nõtincs - Héhalom
11:00
Rimóc - Palotás
14:00
Berkenye - Bercel
Szabadnapos: Szécsény

2. forduló:
2010. 09. 18.
2010. 09. 19.

szombat
vasárnap

16:00
Héhalom - Bercel
11:00
Palotás - Szécsény
11:00
Berkenye - Rimóc
Szabadnapos: Notincs

3. forduló:
2010. 09. 25.
2010. 09. 26.

szombat
vasárnap

16:00
Bercel - Nõtincs
11:00
Rimóc - Héhalom
13:00
Berkenye - Szécsény
Szabadnapos: Palotás

4. forduló:
2010. 10 02.

szombat

Szabadnapos:
15:00
15:00
11:00

vasárnap

Bercel
Nõtincs - Rimóc
Héhalom - Szécsény
Palotás - Berkenye

2010. 10. 03.
5. forduló:
2010. 10. 10.

vasárnap

11:00
Szécsény - Nõtincs
11:00
Rimóc - Bercel
11:00
Palotás - Héhalom
Szabadnapos: Berkenye

6. forduló:
2010. 10. 16.

szombat

14:00
Bercel - Szécsény
14:00
Nõtincs - Palotás
14:00
Héhalom - Berkenye
Szabadnapos: Rimóc

7. forduló:
2010. 10. 23.
2010. 10. 24.

szombat
vasárnap

14:00
Berkenye - Nõtincs
11:00
Szécsény - Rimóc
11:00
Palotás - Bercel
Szabadnapos: Héhalom
Serdülõink két mérkõzést (Palotás-Rimóc, Berkenye-Rimóc) a pálya
alkalmatlansága miatt nem játszottak le. A mérkõzések késõbbi
idõpontokban lesznek megtartva.

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 a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást.”
(Danielle Steel)

Rimóci fiatalok Cipruson
Idén nyáron különleges felkérést kapott a Rimóci Hagyományõrzõ
Együttes. Azzal kerestek meg minket, hogy szükség lenne 12
néptáncos fiatalra, akik szeptember elsõ felében részt tudnak venni
másik öt ország fiataljaival együtt egy Európai Uniós, nemzetközi
programon, Cipruson.
A helyszínt hallva mindenkinek felcsillant a szeme, de miután a
magyarországi szervezõ tájékoztatott minket a várható költségekrõl
(mindössze a repülõjegy árát kellett fizetnünk aminek felét az EU
visszafizette, és némi közös költséget), és az utazás idejérõl, sajnos már
nem mindenki tudta vállalni a részvételt. Végül 9 rimóci mondott igent.
Hogy meglegyen a szükséges 12 fõ, sok telefonálás után sikerült még 3
környékbeli néptáncos ismerõsünket elcsábítani, így készen állt a
csapat.
Többször eljött hozzánk Mészáros Máté, a magyarországi szervezõ,
hogy tájékoztasson minket és válaszoljon a kérdéseinkre. Így tudtunk a
fellépésekre próbálni, elõadást készíteni Magyarországról és
Rimócról, beszerezni a szükséges vinnivalókat.
Végül elérkezett szept. 2-a, az indulás estéje. A rimóci busszal
közösen utaztunk a repülõtérre. Sokan nem ültünk még repülõgépen,
így külön izgalmas programot jelentett a repülõút is. Hajnalban
érkeztük meg a Ciprus keleti részén fekvõ Protarasba, a napfelkeltét
már a tengerbõl nézhettük.
Már elsõ nap megismerkedhettünk a litván, román, ciprusi, máltai
és görög csoporttal. Összerázós játékokkal és vegyes csoportokra
osztással hoztak egymáshoz közelebb minket, természetesen csak
angolul tudtunk egymással beszélni. Majdnem minden nap volt olyan
foglalkozás, ahol a csoportoknak egy-egy feladatot kellett
megcsinálniuk: voltak, akik koreográfiát találtak ki, mások
zeneszöveget írtak, míg a többi csoportnak alkotniuk kellett valamit.
Mindezeket a két megadott témához kapcsoltan: a kulturális korlátok,
és a szegénység köré fonva kellett végeznünk. Ez a két dolog volt az
egész Uniós program témája.
A közös foglalkozásokon kívül voltak más, kötetlenebb programok
is. Minden országnak volt egy napja, amikor a nemzetére jellemzõ
játékokat mutattak be, illetve elõadásokat kellett tartani az országukról,
településükrõl.

Szeptember 30. (csütörtök)
Október
2. (Szombat)
Október
3. (vasárnap)
Október 5-12. (kedd)
Október
6. (szerda)
Október
9. (szombat)
Október
10. (vasárnap)
Október
15. (péntek)
Október
16. (szombat)

1600
1500
600-1900

1500
900-1400
2100

Október
Október
Október

16. (szombat)
22. (péntek)
23. (szombat)

1430
1800

Október
Október

24. (vasárnap)
30. (szombat)

1430
1400

Egyik este „interkulturális” est volt, ami abból állt, hogy minden
ország kapott egy-egy asztalt, ahol feltálalhatta a nemzetére jellemzõ
ételeket, italokat. A magyar asztalról hamar elkapkodták a kolbászt,
csípõs paprikát, a májkrémes és szalámis kenyeret, szalonnát, tepertõt,
és persze az édességeket, a túró rudit, pilóta kekszet és a különbözõ
Boci csokikat. Természetesen az alkoholt sem kellett túlságosan
kínálgatni, a boroknak és pálinkáknak hamar híre ment. Közben
végigkóstolhattuk a többi nemzet asztalát is, sok érdekes és finom ételt
kóstoltunk.
Kirándulni is vittek minket, így megtekinthettük Limassolt és a
sziget másik végében található Aphrodithe öblöt, a Kollosi Kastélyt, és
Kouriont, ahol a régészeti ásatások eredményeként elõkerült görögrómai színházat és palotát láthattuk.
(folytatás a 15. oldalon)

A résztvevõk:
Mészáros Máté, Bablena Ferenc, Mócsány Georgina, Percze Renáta,
Baranyi Edina, Nagy Gábor Attila, Kanyó Adrienn, Molnár Ákos,
Vincze Zsolt, Pogány Károly, Serfõzõ Zsuzsanna, Horváth István,
Beszkid Zsuzsanna
További képeket a Rimóci TV-ben láthatnak majd.

,,Jó tanulók’’ pályázatának benyújtási határideje
Rimóc-Nagybátony bajnoki labdarúgó mérkõzés
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
ARADI VÉRTANÚK ÜNNEPE
Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében
ÁROKTISZTÍTÁSI HATÁRIDÕ
Sportcsarnok - ELECTRONIC STEPS -Dj.Budai, Kormix,
Leslife, Dän von Fice
Rimóc-Somos bajnoki labdarúgó mérkõzés
Biliárd- és Póker-bajnokság a Közösségi Házban (4.forduló)
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
,,Jó tanulók’’ jutalmazása
,,Rimóc községért’’ díj átadása
Karancslapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés
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HÍREK

Gyógyszertár

Szeptember 15-én, szerdán este 18 órakor ülésezett legutóbb a
képviselõ-testület. Az ülésen részt vettek Golopi Károly, Vincze
Attila, Beszkid János, Vinczéné Percze Gizella, Pásztor Antalné,
Holeczné Petrovics Irén, Juhász Vincéné és Laczkó Anzelm
települési képviselõk, Beszkid Andor polgármester, dr. Hegedûs
István jegyzõ, továbbá Percze Renáta a Polgármesteri Hivatal
gazdálkodási elõadója, ifj. Bablena Ferenc és Molnár Ákos, a
Rimóci Ifjúsági Egyesület elnökségének tagjai. Elõzetesen jelezte
távolmaradását Kiss János képviselõ úr.
Az elfogadott napirendben szerepelt az önkormányzatunk
2010. évi költségvetési rendeletének módosítása és a gazdálkodás
elsõ félévérõl szóló beszámoló.
Az elõterjesztésbõl megtudhatták a képviselõk, hogy a
bevételek az elsõ félévben a tervezetthez képest alacsonyabb
szinten teljesültek. Az összes éves tervezett bevételnek a 45.19 %-át
sikerült beszedni. (Az idõarányos teljesítés féléves beszámolóról
lévén szó 50 % lett volna.).
A kiadásaink azonban alatta maradtak a bevételeknek,
(39.54 %) így az elsõ félévben sem mûködési sem pedig
fejlesztési hitel felvételére nem kellett, hogy sor kerüljön.
Harmadik napirend keretében döntött a testület arról, hogy
ebben az évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez, így a 2011-es
fordulóra 2010. október 1-tõl pályázhatnak a felsõoktatásban már
benn lévõ hallgatók, ill. azok, akik jövõ szeptembertõl tervezik a
fõiskolai, egyetemi tanulmányok megkezdését.
Egyebekben többek között kérelemre engedélyezte a testület a
Rimóci Tészta Kft részére a település nevének és címerének
használatát az általuk készített termék csomagolásán.
Testületi döntés értelmében megköthetõ a szerzõdés Varga
Bélánéval és társaival a részben tulajdonukban álló Nemesudvari
telek megvételére.
A képviselõk a földhaszonbér mértékét nem változtatták, így a
lejáró határidejû szerzõdések a korábbi feltételek mellett
meghosszabbíthatóak további 5 évre.
A választási eljárás elõírásai szerint nem lehet a választási
szervek tagja, akinek hozzátartozója jelölt a választáson. Ennek
következtében Paluchné Percze Piroska helyett - mivel Paluch
Norbert képviselõ-jelölt - Bobály Józsefnét választották a
képviselõk a Helyi Választási Bizottságba.
A Nógrád Volán Zrt. megkereste a képviselõ-testületet Erdélyi
Istvánné és 13 társa menetrend módosítási kérelme ügyében, akik a
vasárnaponként 17.00-kor Rimócról Szécsénybe induló járat
indulási idejét kérték megváltoztatni úgy, hogy a 16.38-kor
Szécsénybõl Balassagyarmatra induló járattal munkahelyeikre
biztonsággal beérhessenek. A képviselõk alapos megfontolás és
mérlegelést követõen támogatták a kérelmezõket törekvésükben,
így a legközelebbi menetrend frissítéskor már a kérésnek
megfelelõen indul Rimócról a vasárnap délutáni járat.
Mivel a Szécsényi út rimóci belterületi szakaszának
katasztrofális állapotával kapcsolatos bejelentéseink, kéréseink
nem vezettek eredményre, a képviselõk „hathatósabb” technikára
szánták el magukat. A következõ napokban földdel töltjük fel és
virágokat vagy cserjéket fogunk ültetni az egyébként amúgy sem
járható út beszakadt részeibe. Ettõl persze nem lesz még járható a
rossz útburkolat, azonban vidámabbá és környezetbaráttá válik. Azt
reméljük továbbá, hogy az érintett felelõsök a sajtó visszhangot
követõen haladéktalanul intézkedni fognak.
Árok létesítésére adtak utasítást a képviselõk a Bem Apó út
patakkal párhuzamos részére. Remélhetõleg az újság
megjelenésekor már tartanak a munkálatok.

Jó ütemben haladnak a gyógyszertár megnyitása érdekében
végzett munkálatok. A belsõ terek megújultak, bõvült a
villamos és az informatikai hálózat. Elkészült és leszállításra
került a patika bútorzata. Mindezek a Jób Bt. (a szécsényi Szent
Jób Patika üzemeltetõje) beruházásában valósultak meg. A
bejárati járda a közfoglalkozásban részt vevõk munkája
következtében újult meg. A gyógyszertár október 1-jén nyitja
meg kapuit.
Beszkid Andor
Nyitva tartás:
Kedd:
1300 - 1600
Csütörtök:
900 - 1200
Péntek:
1200 - 1500
Önkormányzati választások 2010 Nógrád megye közgyûlési lista jelöltjei
Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség/ Kereszténydemokrata Néppárt

JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM

MAGYAR SZOCIALISTA
PÁRT

29 jelölt

23 jelölt

15 jelölt

Becsó Zsolt

Palotai Szilárd

Borenszki Ervin

Barna János Béla

Gácsi Péter

Dr. Rozgonyi József

Varga Krisztina

Borbély Gábor

Látkócki Bálint

Szandai József

Fábián Gábor József

Lavajné Dóka Éva

Dudás Vilmos

Balla Andrea Gyöngyi

Zsédely Lajos János

Skuczi Nándor

Havasiné Molnár Erzsébet Dr. Egyed Ferdinánd

Meló Ferenc

Funk Roland

Molnár Zoltán Gábor

Lacsny Péter

Tóth Tamás Gábor

Reviczki László

Tisza Attila

Kertész Attila Tamás

Molnár Katalin

Nagy-Majdon József

Shvella Tamás

Várszegi István

Nagy Tamás

Büttl Beáta

Nagy Attila

Kriston Péter

Varga Ferenc

Radvánszky Judit

Kollár László

Lukács Péter

Szabó Péter

Percsina Norbert

Majer Krisztián

Kovács Gábor

Kolosi Tibor

Szabó Vince

Szomora Szilárd

Vincze László

Beck Pál József

Dr. Becsó Károly Csaba Gyurek László

CIVILEK A MEGYÉÉRT
EGYESÜLET

Kormány Zsoltné

Lantos Sándor

Grenács Ágnes

Baranyi János

Tomka István

Gécziné Kodák Erika

Tor Ferenc

Farkas Beáta

Jakab Jácint

Majnik László

Farkasházy András

Bognár Ferenc

Lászlók András

Földi Gyula

Kériné Szabó Mária

Tatár Ferenc

Krasznai István

Fazekas János
Csank István Csaba
Zsiga Tamás
Lantos László
Horvátth Dániel
Varga Mihály

MAGYAR KOMMUNISTA
MUNKÁSPÁRT

6 jelölt

Frisch Oszkár

Nógrád megye választói
névjegyzékében szereplõk
száma: 170.463 fõ.
Szabó Lászlóné
A Nógrád megyei
Dr. Frankfurter Zsuzsanna közgyûlésben betölthetõ
mandátumok száma: 15.
Herédi Sándor
Forrás: www.valasztas.hu

3 jelölt

Jegyzõ vagy polgármester?
Még egy választási hír érinti településünket. Dr. Hegedûs István,
Beszkid Andor településünk jegyzõje 3 polgármester jelölt mellett Karancslapujtõn
polgármester indult polgármesternek.

2010 OKTÓBER
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(Folytatás az elsõ oldalról)
Az egyik este Larnacában, egy görög tavernában vacsoráztunk, ahol
ízelítõt kaptunk a görög táncokból is. Görög zenébõl sosem volt hiány, a
buszon is állandóan az szólt, hiába próbáltuk magyar nótákkal túlénekelni.
Az egyik legélménydúsabb program a Vízi vidámpark volt, ami a
magyar aqua-parkokhoz képest egy sokkal nagyobb területû, és több
csúszdával rendelkezõ, görög elemekkel díszített park. Itt több
borzasztó magas, de nagyon izgalmas csúszdáról száguldhattunk le.
Az ott töltött idõ alatt három fellépésünk volt három városban, ahol
megmutathattuk a mezõségi illetve a rimóci népviseletet, énekeket és
táncokat. A nézõk között még magyarok is voltak, akik nagyon örültek
nekünk.
Minden nap bõven választhattunk reggelire, ebédre és vacsorára a
szálloda által kínált ottani ételekbõl, bár azt meg kell jegyezni, hogy
szívesen láttunk volna néha-néha töltött káposztát az asztalon. Maga a
szálloda háromcsillagos volt, a tengerparthoz közel található.
Szabadidõnket a pálmafákkal szegélyezett homokos tengerparton,
vagy a szálloda medencéjében töltöttük, illetve az ajándékboltokat
jártuk. Bár a kötelezõ programokra való készülés sok idõt elvett, volt
lehetõségünk szórakozni is.
Mikor elindultunk, akkor is tudtuk, hogy nem nyaralni megyünk.
Elsõsorban az volt a feladatunk, hogy Rimócot és hazánkat képviseljük
egy nemzetközi programon. Emellett szerencsére a szabad idõnek és a
szórakozásnak is jutott hely, és bár elõfordultak szervezésbeli
hiányosságok, elmondhatjuk, hogy érdemes volt elmennünk és jól
éreztük magunkat! Ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezõknek a
lehetõséget, hogy ott lehettünk, a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
vezetõjének, Erzsike néninek, Rimóc Község Önkormányzatának és a
szülõknek pedig a támogatását!
Mócsány Georgina

SZÕLÕ ELADÓ
Vincze Ferenc Rimóc, Hársfa út 9.
Telefon: 06/32-388-195
FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan ebben az évben is szeretnénk
megjelentetni a Rimóci Újság decemberi számában a
2010-ben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi
fényképeit. Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék,
hogy esküvõi fotójuk a Rimóci Újságban megjelenjen
2010. október 31-ig a fényképet adják le a
Polgármesteri Hivatalban.

Kerékpárok és alkatrészek

20% engedménnyel!
Mécsesek, betétek diszkontáron!
RÁCZ VIKTOR LÁSZLÓNÉ
VEGYESKERESKEDÉS
Rimóc, Csillaghegyi út 24.

Köszöntõ
A Rimóci Újság szerkesztõihez is eljutott az a hír, mely szerint
falunk legidõsebb emberétõl, Alács Lászlóné, Rozi nénitõl is lakik
Rimócon idõsebb ember. Gondoltuk, ennek mi is utána járunk.
Kiderült, hogy bár nem településünkre, hanem Põsténypusztára
van bejelentkezve, így nem is szerepel a rimóci nyilvántartásban,
de rimóci származású és pár éve újra Rimócon a Rákóczi út 4.
szám alatt lakik Kovács Bertalanné, Virág Rozália, aki
1914.09.23-án született.
Mivel a közelmúltban ünnepelte 96. születésnapját Rozi néni, neki is
kívánunk erõt, egészséget és hosszú életet!
Rimóci Újság szerkesztõi

96

RÁKSZÛRÉS - FELHÍVÁS
Értesítem a lakosságot, hogy újra nõgyógyászati
rákszûrést szervez a védõnõ.
A vizsgálat magánrendelés alapon történik.
Jelentkezni és érdeklõdni
Benkó Jánosné védõnõnél lehet.

Akiért a harang szólt...

Gólyahír:

Lakatos Laura - 2010. 09. 05.
Szülõk:
Bada Angelina és Lakatos Zoltán

Gondolatok:
Munka(v)iszony!
Kellett nekünk a tudás fája! Máris beleszagoltunk a nyers valóba,
s azonnal megtanultunk különbséget tenni jó és rossz között.
Hiszen a teremtõ a tejjel- mézzel folyó édenkertbõl a munka színes,
gazos világába számûzte az embert. Hogy ezzel halandók is lettünk,
az annyiban vigasz, hogy legalább a robot sem tart örökké: csak
életünk végéig. Hiszen a mindennapi kenyér nem sült galamb. Meg
kell dolgozni érte. Így aztán a munka megélhetést is jelent. S aki így
akarja megkeresni a kenyérrevalót, jobb, ha felköti a gatyáját, mert
a végén olyan cipõt kap, hogy beletörik a bicskája. Mert bizony nem
kevesen állítják, munkából nem, csak pénzbõl lehet megélni. És aki
a munkával keresi a pénzt, végül vajon mit talál?
Könnyeket, véres verejtéket. Ha munkáról van szó, e
tevékenység gyümölcsét mindnyájan lédúsnak szeretjük
elképzelni. Csak egy kicsit másképp lédúsnak. Persze nem
tisztában lenni azzal, hogy e gyümölcs zamatát az ember verítéke
fûszerezi igazán. Értékessé, ízletessé a fáradozás, a nehézségek
teszik. És hát a földi viszonyokat ismerve idõnként elkerülhetetlen,
hogy bepiszkoljuk a kezünket, mondjuk, munkával. Mégis azt
tanítják: a munka nemesít, mert azzal, hogy távol tartja a három
legfõbb rosszat: az unalmat, a szükséget és a bûnt. Megóv a bajtól.

V

Utolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset.

V

Nem vettem észre. Túlzásokba esni azért ezen az alapon nem érdemes. Ne
hagyjuk, hogy a munka maga alá temessen. Igaz ugyan, hogy több
szempontból is létszükséglet, de rabjai azért ne legyünk. Persze temetni se
kell, de a boldogsághoz nem árt néha egy kis boldogtalanság.
U.i.: A semmittevés nagyon nehéz dolog, sohasem tudod, mikor végeztél vele.
CD ajánló: In Mourning: Monolith
Legnagyobb meglepetést ez a svéd banda okozta, amely progresszív hatású,
melankólikus, mély érzelmi töltéssel bíró death metaljával ügyesen lavírozik.
Tökéletes dallam komponálású iskolapéldáját valósította meg ezen az anyagon.
Kötekedni szeretnék gyarló, kritikus módjára valamilyen ellenérvet
támasztan a többi anyagukkal szemben, de nem sikerül. Az atmoszférikus,
fajsúlyos, klasszikus zeneiséggel átitatott death metal híveinek, és
bárkinek, aki fogékony a minõségi zenére. Kötelezõ, hallgatni való!
Könyvajánló: Patrick Süskind: A parfüm /Egy gyilkos története/
Eddig negyvenkét nyelvre fordították le a titokzatos, rejtõzködõ író nem
kevésbé titokzatos könyvét. Három év alatt világsiker lett. Grenoville Az
illatok zsenije volt. Számára a világ nem színeket, fényt, valódi
megfogható és látható dolgokat jelentett, hanem szagok kavalkádját.
Mûvészi tökélyre törekedett, egy izgalmi, zseniális mûvészhez méltó
kitartással hozza létre a mûvét, a világ legtökéletesebb parfümjét.
Huszonöt ártatlan lány lenyúzott bõrének az illateszenciája szükségeltetik.
Ezt a hátborzongató történetet csak erõs idegzetûeknek ajánlom.
Lõrik Sándor
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Kisasszonynapi búcsú Hasznoson
Az idei évben is részt vettünk Hasznoson a Kisasszonynapi
búcsún 2010. szeptember 8-án. 53 fõ részvételével indultunk
reggel fél 9 órakor. A nehezen mozgó idõs emberek a házuk elõtt
szállhattak fel a rimóci buszra. Az idõ ugyan esõs volt, de a
lelkesedésünket nem zavarta. Odaérvén a kiskápolnába
imádkozva, énekelve köszöntöttük a Szûzanyát. Az ünnepi
szentmise 12 órakor kezdõdött a templomba. Sokan gyûltünk
össze ezen a napon a Szûzanya születésnapját ünnepelni. Az
esõs idõjárás ellenére a templom tele volt hívõkkel.

2010 OKTÓBER

Meghatódva, áhítatva hallgattuk a szomszéd településrõl jövõ
plébános szívhez szóló szavait. Ebben a kis templomban ezen a
napon egy nagycsalád voltunk, kik összejöttünk, hogy
ünnepelhessük a Szûzanya születésének napját. Mise után a
templom elõtti téren leültünk a padokra, megpihentünk,
beszélgettünk, „hasznosi vizet” töltöttünk üvegekbe az
otthoniaknak. Ezután a keresztutat jártuk énekelve, imádkozva.
Indulás elõtt ismét a kápolnába mentünk, ahol szép Mária
énekekkel búcsúztunk a Szûzanyától. Hazafelé jövet arról
beszélgettünk, hogy jövõre is eljövünk, ha egészségi állapotunk
engedi.
Pásztor Antalné

2010 OKTÓBER
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POLGÁRMESTER JELÖLT 2010.
Miért indulok a választáson?
Röviden: Rimócért, a rimóciakért.
Kicsit hosszabban, gyakorlatiasan: a sok elkezdett és még be nem fejezett - pályázatból finanszírozott - fejlesztés
eredményének szeretnék együtt örülni a használókkal. Azon beruházások érdekében, amelyeket az önkormányzatunk
egyedül, vagy helyi civil szervezetekkel összefogásban valósít meg a következõ években, szeretném a tapasztalataimat,
tudásomat, az ügyek iránti elkötelezettségemet hasznosítani. (Ezekhez már megnyert támogatások járulnak, azonban a saját
erõ elõteremtése nem kis kihívást jelent). Sokat fejlõdött községünk az utóbbi években is, a jövõt illetõen pedig még
rengeteg megvalósítandó ötlettel, elképzeléssel, tervvel rendelkezem, mely az itt élõk életét teheti jobbá.
Amit érzek: Szeretem a falut, az itt élõket. Aggódom a jövõjéért. Tudom, - hisz sokat beszélgetek az emberekkel, hogy
mindenkiben van jóság és jóindulat. Szeretném, ha ezt látnánk egymásban és összefogva, támogatva segítenénk falunk
fejlõdését, tennénk szebbé, élhetõbbé.
Hiszem, hogy az összefogásban van az erõnk. Ehhez szeretnék hozzájárulni, és ezért dolgozni a jövõben úgy, hogy falunk
érdeke minden egyéb érdeket meg kell, hogy elõzzön. Ehhez kérem a támogatásukat, hiszen ahogy Széchenyi István mondta:
,,Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Beszkid Andor független polgármester jelölt

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselõ jelöltek Rimócon 2010.
Jelölt neve
Bada Barnabás
Bada Leonarda
Bada Nikolett
Balogh Anna
Bangó Árpád
Csemer Károly
Csemer Károlyné
Németh Csaba
Rácz Cintia
Rácz Jenõ
Rácz Szabolcs
Suha Katalin

Rimóci idõsek Hasznoson

Szocisok Aggteleken és Egerben
2010. augusztus 2-án reggel 6 órakor a rimóci kisbusszal
indultunk útnak, hogy felkeressük a világörökség részét képezõ
aggteleki cseppkõbarlangot.
Az utazás hosszúnak ígérkezett, de végül nagyon vidám
hangulatban telt el. 10 óra elõtt sikerült is odaérnünk, s miután
megvettük a jegyeket, egy idegenvezetõ segítségével be is
mehettünk a barlangba. A benti hûvös (10 oC) levegõ hidegnek
hatott a kinti kánikulához képest. Az egy órás túravezetésen
rengeteg érdekes alakú, de annál szebb cseppköveket láttunk,
melyeket többnyire fantázianeveik alapján különböztetnek
meg. Csodálatos látvány volt a kitûnõ akusztikával rendelkezõ
hangversenyteremben bemutatott fényjáték, mely különbözõ
oldalról és színekben világította meg a cseppkõoszlopokat. A
kb. 1 km-es barlangséta után kicsit „átfagyva„ értünk ki a
napsütésre. Miután felmelegedtünk, a kisbusz mellett
falatoztunk a jobbnál-jobb édes és sós süteményekbõl,
amelyeket otthon mindenki gondosan elkészített és bepakolt.
Ezek után ajándékokat vásároltunk az otthon maradtaknak és
eldöntöttük, hogy Egerbe megyünk tovább egy kis fürdésre. Az
utazás itt sem volt rövid, de kárpótolt minket az utána következõ

Jelölõ szervezet
Roma-Magyar Mûvészeti, Oktatási Egyesület
Roma-Magyar Mûvészeti, Oktatási Egyesület
Roma-Magyar Mûvészeti, Oktatási Egyesület
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
BIZTOSABB JÖVÕÉRT KISTÉRSÉGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET/ MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA
BIZTOSABB JÖVÕÉRT KISTÉRSÉGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET/ MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA
BIZTOSABB JÖVÕÉRT KISTÉRSÉGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET/ MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
BIZTOSABB JÖVÕÉRT KISTÉRSÉGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET/ MCF a MAGYARORSZÁGI
CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

Megkérdeztük a CKÖ képviselõ jelölteket, miért indulnak a választáson?

kellemes fürdõzés, napozás. Kipróbáltuk az élmény- és
gyógymedencéket, valamint a büfék kínálatát. Már fél 7 felé járt
az idõ, amikor összepakoltunk és elindultunk a buszhoz.
A hazafelé vezetõ út gyorsan eltelt, s picit fáradtan, de
élményekkel telve, vidám, kellemes nappal a hátunk mögött
érkeztünk meg Rimócra.
A Szociális Bolt dolgozói

Bada Barnabás, Bada Leonarda, Bada Nikolett: ,,Azt szeretnénk elérni, hogy a szülõk rendszeressen járassák gyermekeiket az
óvodába, iskolába. Tanuljanak, tudjanak viselkedni, hallgassanak a óvónõkre, tanárokra.. Továbbá, szeretnénk felhívni a szülõk
figyelmét arra, hogy rendszeresen járjanak szülõértekezletre és minden gondjukat, bajukat el tudják mondani.’’
Balogh Anna: ,,Azért jelöltetem magam, hogy a hátrányos helyzetû embereknek és a nagycsaládos családoknak tudjak segíteni.
Kivétel nélkül roma és nem roma családoknak is.’’
Csemer Károly, Csemer Károlyné, Bangó Árpád, Rácz Szabolcs: ,,Azzal a céllal indulunk a választáson, hogy a gyermekek érdekeit
képviseljük. A hátrányos helyzetû gyermekeknek ne legyen hiányuk iskolai tanszerekben és a sportkörökön legyen felszerelésük.
Szeretnénk a hagyományõrzõ csoportot fenntartani, ami 2006-tól mûködik nagy sikerrel.’’
Németh Csaba: ,,Azért szeretnék kisebbségi tag lenni, hogy segítsek a rászoruló embereknek és jobb legyen a cigányság helyzete.’’
Rácz Cintia: ,,Azért jelöltetem magam a kissebségbe mint képviselõ, mert szeretném az õ érdekeiket képviselni és segíteni rajtuk.
Szeretnék rendet és fegyelmet tartani, a tisztaságról meg nem is beszélve. Szeretném, hogy a kisebbség haladjon és fejlõdjön a
korral, nem pedig ellenkezõleg. Elõre is köszönöm!’’
Rácz Jenõ: ,,Azért jelöltetem magam a kissebségbe, hogy javítsak a helyzetükön, hogy rendet és fegyelmet tartsak az egész
faluban. Ebben az ügyben szeretnék segíteni és részt venni és a bûncselekmények megfékezésében is.’’
Suha Katalin: ,,Azért indulok a választáson, hogy a gyermekek érdekeit képviseljem.’’

CKÖ KÖSZÖNET

,,Terülj-terülj asztalkám...”

Köszönetet mondunk a Romanap támogatóinak és segítségükért a
következõ személyeknek:
Tanoda dolgozóinak, akik nagyon sokat segítettek a
gyermekeknek, hogy jól érezzék magukat és a Gyerekháznak,
Huszkó Sárinak, aki segített az ebéd kiosztásában.

Különösen köszönetet mondunk: Bakos Lászlónak a jelenlétéért,
aki figyelemmel kísérte a mûsort.
Golyán Piroskának (szomszédomnak), aki mindenben
segítségünkre volt, valamint Lõriknének.
Mindenki másnak köszönetet mondunk, aki valamiben is a
segítségünkre volt. Köszönet a polgármester úrnak és Vincze
Barnának, hogy segítették a Romanap lebonyolítását. Csemer Károly
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A Rimóci Újság szerkesztõi megkérdeztek minden önkormányzati
képviselõ jelöltet, miért indulnak el a választáson?
Bablena Ferenc - független jelölt: ,,Az elmúlt években gyakran fordult elõ, hogy több embert kellett képviselnem, általában azért
mert nem vállalta más. Idõközben rájöttem, hogy ez azért lehet, mert én oda állok a saját véleményem mellé, és azok mellé, akikkel
egyetértek, és hangot is adok ennek. Egy kicsit hiányát érzem az ilyen õszinte hozzáállásnak, ezért akarok én is ott lenni a fõbb
döntések meghozatalakor, hogy elmondjam azt, amit sokan gondolnak, de kevesen mernek elmondani. Különösen fontosnak érzem mint a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnöke - képviselni a fiatalokat, az õ látásmódjukat is belevinni a falu vezetésébe.’’
Beszkid János - független jelölt: ,,Úgy érzem hasonló gondolatokat mondhatnék, mint négy évvel ezelõtt. Ahogy múlik az idõ egyre
inkább úgy látom, hogy szükség van a szülõföldjét szeretõ, annak fejlõdését minden eszközzel elõsegítõ emberekre. A következõ
években is azon szeretnék dolgozni, hogy településünk épüljön, szépüljön, a rimóciak jobban, boldogabban és békében éljenek
egymással és a környezetükkel.’’
Csemer Károlyné - független jelölt: ,,Azért indulok a ,,nagytestületbe”, hogy részt vehessek a testület munkájában és így tudnám
képviselni a kissebbség érdekeit.’’
Golopi Károly - független jelölt: ,,Kaptam jó néhány kopogtató cédulát, amellyel - úgy érzem - felkértek a választók, hogy induljak
újra képviselõnek. Természetesen szeretném folytatni az eddigi munkámat, ha bizalmat kapok, folytatom is.’’
Holecz Ferenc - független jelölt: ,,57 éve itt születtem, itt élek. Fiatal korom óta részt veszek és támogatom községünk közéletét.
Mi a célom? Tisztelem és elismerem községünk két évtizedes fejlõdését, büszkeséggel töltenek el a jól mûködõ társadalmi
szervezetek és csoportok. Ugyanakkor van sok tennivaló pl.: utak, járdák vízelvezetése, rendbetétele, tovább fejlesztése.
Hátrányos helyzetû emberek hatékonyabb beilleszkedésének segítése. Amennyiben megválasztanak megtiszteltetésnek veszem, az
eddig szerzett tudásomat és képességeimet, kapcsolataimat hasznosítom lakóhelyem érdekeiben.
Juhász Vincéné - független jelölt: ,,Már 8 éve munkálkodom Rimóc jövõjéért, miközben az emberek egészségéért is mindent
megteszek nap, mint nap. Mivel születésem óta Rimócon élek, arra törekszem, hogy döntéseimmel a jövõ nemzedék számára élhetõbb,
értékekkel bíró közösséget alakítsunk ki, amiben természetesen az idõsek gondozása, ápolása is fontos feladat. A következõ 4 évben
mindezekért szeretnék továbbra is tevékenykedni.’’
Jusztin Péter Albertné - független jelölt: ,,Már sok éve dolgozom az önkormányzatnál. Munkám során sok emberrel találkozom a
faluban, akik eddig is megosztották velem gondjaikat, problémáikat. Ha megválasztanak képviselõnek továbbra is bizalommal
fordulhatnak hozzám. Lehetõségemhez mérten, akinek tudok, segítek problémái megoldásában.’’
Kiss János - független jelölt: ,,Továbbra is azon értékek mentén szeretnék dolgozni, ami megmaradásunkat szolgálja és élhetõ
környezetet teremt mindnyájunknak. Olyan elvek alapján hozni döntéseket, ami után a helyi közösség erõsödik, gyarapszik. Megõrizni
évszázados értékeinket, bekapcsolni a települést a jövõbe. Egyik fontos célnak tartom, a falunk jövedelemteremtõ képességének
javítását. Munka, család, hagyomány ezek azok az értékek, amelyek megõrizhetik ezt a települést.’’
Molnár Ákos - független jelölt: ,,A fiatalok tettrekészségét az idõsek bölcsességével ötvözve szeretném képviselni községünk
lakóinak érdekeit és elõsegíteni településünk fejlõdését.’’
Paluch Norbert - független jelölt: ,,1978-ban születtem Salgótarjánban. Anyai nagyapám révén rimóci gyökerekkel rendelkezem,
így nem volt idegen számomra e település, akkor mikor idén nyáron ide nõsültem és letelepedtem. Bár eredeti végzettségemnél fogva
repülõmérnök volnék, mégis az elmúlt tíz évben a munkám és a hobbim is a néptánc körül forgott. Ezalatt táncpedagógusi diplomát
szereztem és elvégeztem a Debreceni Egyetem Néprajz szakát. Munkám legnagyobb elismerésének a Népmûvészet Ifjú Mestere
miniszteri kitüntetést tartom, melyet egyebek mellett településünk táncéletébõl írt tanulmányomért kaptam. Fiatal korom ellenére
számtalan alkalommal képviseltem a rimóci kultúrát szerte a világban. Úgy gondoltam, hogy tudásommal és a település iránt érzett
szeretetemnél fogva a rimóci embereket szeretném képviselni Rimócon, amennyiben arra alkalmasnak tartanak Önök is.’’
Pásztor Antalné - független jelölt: ,,Szeretnék továbbra is a közéletben tevékenykedni, részt venni a falu fejlõdésében,
szépítésében. Évtizedek óta a faluban dolgozom, nagyon sok embert ismerek, találkozom velük, gondjaikat meghallgatva próbálok
segíteni. Szívügyemnek tekintem az idõsebb korosztály gondozását, segítését és az õ képviseletüket a testületben. Úgy érzem, hogy
az elmúlt négy évben és azt megelõzõ idõszakokban is legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen végeztem a képviselõi munkát
településünk érdekében.’’
Rácz Cintia - független jelölt: ,,Azért jelöltetem magam a nagytestületbe mint képviselõ, mert én is szeretnék részletesebben
értesülni a falu dolgairól és gondjairól. Szeretném én is a falu érdekeit képviselni.
Rácz Jenõ - független jelölt: ,,Azért jelöltetem magam a nagytestületbe, hogy a kisebbség érdekeit képviseljem és ügyeljek arra,
hogy a gyerekek rendszeresen járjanak iskolába tisztán és fegyelmezetten és hogy a szülõket megtudjam gyõzni, hogy a gyerekek
ezt be is tartsák és jó irányba tereljem õket. Olyan alapvetõ dolgokban, mint a kutyákkal való probléma, rend és tisztaság és a
bûncselekmények ellen szeretnék tenni.’’
Vincze Attila - független jelölt: ,,Szürke kis „eminenciásként” tovább szeretnék dolgozni kicsiny falunk jövõjéért, élhetõbbé
válásáért valamint az egyre inkább éledõ nemzeti egységért.’’
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.” /Kazinczy Ferenc/
Vinczéné Percze Gizella - független jelölt: ,,Jó lenne folytatni a négy éves munkámat. Szeretném látni a megkezdett munkálatok
végét, eredményét. Az elmúlt négy évben nagyon fontosnak tartottam az itt élõ emberek sorsának, életének alakulását, s most ebben
a nehéz „válságos” idõben ez a kérdés még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Természetesen fontos számomra az oktatás
helyzete, mert ezen múlik a jövõ nemzedékének sorsa, valamint a miénk is és a falu jövõje is nagyban függ ettõl.’’
Virág László - független jelölt: ,,Lakóhelyemen túl a munkám is kizárólag Rimóchoz köt, így napi szinten kerülök kapcsolatba az itt élõ
emberekkel. Elsõ kézbõl értesülök az aktuális problémákról, új ötletekrõl, leendõ tervekrõl. Úgy gondolom , képviselõként
mindezeket megfelelõen tudnám tolmácsolni, illetve reális megoldásokat javasolni.’’
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Ajándékozás

Az elsõ osztály

NYULACSKA
HÍREK
„Õsz szele zümmög, aluszik a nyár már…”
A 2010-2011-es nevelési év a komplex akadálymentesítési
munkálatok befejeztével szeptember 2.-án elkezdõdött.
Óvodánk idén is 3 csoporttal mûködhet, a gyerekeket
korosztályuk szerint részben osztott csoportokban fogadjuk
reggel 7 órától délután 16:30-ig.
A „cseresznye” kiscsoport 18 fõvel indult ez a létszám
folyamatosan bõvül a beíratott gyerekekkel.
A csoportot vezeti: Molnár Lászlóné
Molnárné Bozó Anita
Dajka: Jusztin Béláné
Az „alma” csoport 22 fõvel kis-középsõs korosztályú
gyerekekbõl tevõdik össze.
Csoportos óvónõk: Király Marietta
Pásztorné Percze Gyöngyi
Dajka: Tóth Lászlóné
A „körte” középsõ-nagy csoportba 22 gyermek jár.
A csoport óvónõi: Virágné Csábi Adrien
Boldog Bernadett
Dajka: Vincze Józsefné
A gyerekek étkeztetését ellátó konyhai személyzet 4 fõbõl áll:
Jusztin Anzelmné, Vincze Tiborné, Czupkóné Jusztin Edina,
Kormányné Beke Renáta. Munkájukat Bobály Józsefné
élelmezésvezetõ irányítja.
Az óvodai munkában besegít egy fõ: Balázs Tiborné.
Óvodánk továbbra is a helyi nevelési program szerint dolgozik
csatlakozva az IPR és a BIZTOS KEZDET PROGRAM-hoz.
A megvalósult tevékenységekrõl tájékoztatást kapnak a szülõk
a szülõi értekezleten, illetve az újság hasábjain is.
A korai fejlesztés és képesség gondozás fõ feladataink közé
tartozik. Célunk, hogy a gyermekek fejlõdését egyéni
igényeiknek megfelelõen egymásra épülõ feladatokkal
biztosítsuk.
„Keresem minden gyermek titkát és kérdezem, hogyan
segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen”
(Janese Korczak)

Káponka meg a szüreti
Azok az idõk jutottak eszembe, amikor még nem volt divat a
falunap, a fesztivál szót még nem is hallottuk, és kisfalunkba az
Úrnapja, a kisasszonynapi búcsú, a szüreti meg a vendégség volt az
év eseménye. Amikor még vártuk ezeket, készültünk rá, és jelentettek
is valamit. Legalábbis többet, mint most. Emlékszem, hogy a
szeptemberi évkezdést megédesítették ezek a várva várt napok. A
káponkához az egész falu ment (majdnem), a szüretire meg majdnem
az egész.
A szüretibõl leginkább a kormot szóró bolondok emlékezetesek.
Kicsiként de féltem tõlük! Nagyként meg vártam, hogy rám is kormot
szórjanak, mert cikinek számított, ha valaki kimaradt. Tömeg volt a
presszó elõtt, és mindenki kiváncsian várta, amit mi is minden évben,
ki ül a kocsin, meg kirõl is esik név szerinti megemlékezés a szüreti
szövegben. Sokszor nem is értettem, mirõl szól a beszéd, csak annyit,
hogy általam ismert embereket neveznek meg benne, és ez olyan
büszkeséggel töltött el, mintha legalább az esti híradóban adták volna
hírül.
Másnap az iskolába, nagy okosan megbeszéltük, ki, mit hallott a
szüreti szövegbõl, természetesen leginkább a nevekre koncentrálva.
Tiniként a szüreti legizgalmasabb része a klubban lebonyolított bál
volt, ahol a végére biztos történt egy-két szüreti szövegbe illõ dolog.
Kisgyerekként nem tudtam, hogy a káponka az ugyanaz, mint a
kápolna. Azt hittem, ahova mi járunk az a káponka, az összes többi,
meg kápolna. Szinte nem is emlékszem esõs idõre, hogy ne sütött
volna hétágra a nap, talán eszembe se jutott, hogy a búcsú otthon
marad. Természetes volt a meleg, a sok ember, a népviseletes kis- és
nagylány. Esemény volt, ünnep, készültünk rá. Volt, hogy ,,csaltunk”
ugyan, és innen a Varsányi útról a patak mentén külön búcsúval
mentünk. Vagy nagy ritkán a Zsigulival poroltunk. De vártuk a
búcsúsokat. Ott kuporogtunk a káponka mellett, pokrócon vagy
textilzsebkendõn ülve, és nem sok szabad hely akadt. Tele volt a
domboldal. Mintha még most is hallanám István atya jellegzetes
prédikációit, meg hallanám a sok kisgyerek csivitelését.
Ahogy múlik az idõ egyre ritkábban jutunk ki. És egyre
kevesebben. Fogy a nép, meg fogy a lelkesedés. Talán ha
összefogunk, elkerülhetõ, hogy a mi káponkás búcsúnk a
felelevenítendõ néphagyományok közé kerüljön. Ami még él, azt csak
még jobban éleszteni kell. Tudom, ez személy szerint mindenkin
múlik, rajtam is. Iparkodni kell, ha életbe akarjuk tartani ezt a falut,
hogy néhány évtized múltán sokan legyenek kiváncsiak, mit mond a
kisbíró, és sorokba üljenek az unokáink a káponka melletti
hegyoldalban…
Kaluzsa Mónika
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Bemutatkozás
Jusztin Klaudiának hívnak, 1987.
szeptember 26-án születtem Balassagyarmaton. Kisgyermekkoromat Rimócon
töltöttem, 9 éves korom óta Szécsényben
lakom. Az általános iskolát Rimócon
kezdtem, majd Szécsényben végzetem el,
idestova kilenc éve. Ezután felvételt
nyertem a balassagyarmati Mikszáth Kálmán KÉVIG
szakközépiskolába. Itt pénzügyi tagozatra jártam, s ekkor még úgy
gondoltam, hogy ebben, a pénzügyi szektorban szeretnék
elhelyezkedni. De aztán a sors,- ahogyan mondani szokás- másképp
rendeltetett, és az eredményes érettségi után, sikeresen felvettek a váci
Apor Vilmos Katolikus Fõiskolára. Innentõl kezdve tanító szakon
folytattam tanulmányaimat, ahol igazán tartalmas és boldog
esztendõket tudhatok magam mögött. Az évek során nemcsak elméleti
ismerettel bõvítettem tudásom, hanem talán ennél is sokkalta többet
jelentõ gyakorlati tapasztalattal. Iskolai gyakorlataimat fõként
Szécsényben töltöttem, ahonnét rengeteg inspirációt kaptam: igenis, a
tanítás az egyik legszebb, leghálásabb tevékenység. Része lenni egy
generáció felnövekvésének… Segíteni nekik megtalálni a helyes
utat… Csillogó szemeket nézni, melyek a padból merednek rád…
Ettõl fogva eltökélt szándékomban állt, hogy a tanítói pályán
maradok. Ez év júniusában kitûnõ eredménnyel diplomáztam.
Szakdolgozatomat is pedagógiai témakörben írtam a kooperatív
tanulásról, melyet aztán publikálásra javasoltak.
Mint ahogyan a mondás is tartja: „tudj valamivel többet annál, amit
tanítasz”- mint afféle jelmondat számomra, ösztönöz arra, hogy
tanulmányaimat tovább folytassam valamely egyetemen angol, illetve,
ha lehetõség adódik, pszichológia szakon. De ez még távlati terv, s hol
van még az idei hó!
Idén szeptembertõl adódott egy lehetõség, hogy itt Rimócon a 4.
osztályban Vinczéné Percze Gizella tanító néni mellett megkezdjem
azt, amire már oly rég óta vágytam: tanítani, tanítani, tanítani. Az
osztályfõnöki teendõk mellett matematikát és angolt tanítok ebben az
osztályban, valamint a felsõ tagozatban, 5. osztályban szintén angol
nyelvre tanítom az ottani gyerekeket. Az elsõ napok, melyek mindig a
legnehezebbek (állítják sokan), nagy izgalommal teltek, de
valószínûleg nem csupán az én részemrõl…
Úgy gondolom, ezek a bizonyos elsõ napok nem nehezen teltek,
hanem sokkal inkább kellemesek és szépek voltak, melyet a türelmes
és segítõkész kollégáimnak, illetve a sok szeretetreméltó gyermeknek
köszönhetek. Bízom benne, eztán is így marad!
Végül bemutatkozásomat egy rövid, de annál inkább sokatmondó
idézettel zárnám:
,,A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a
tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját
gondolataik gyümölcseit.” (Kahlil Gibran)
Jusztin Klaudia

DÖK elnököt választottunk!
Iskolánk diákönkormányzatának a tagjai a 2010/2011-es tanévet
már az elsõ héten tanácsüléssel kezdték.
Nagy feladat elõtt álltunk! Az elmúlt tanév végén elballagott
iskolánkból a DÖK elnöke, Vágvölgyi Réka, ezért a helyére új elnököt
kellett választani, illetve az új tanév munkarendjét is meg kellett
beszélnünk.
Nagy izgalommal láttunk munkához. Elõször is arról
beszélgettünk mi is a feladata, mit kell csinálnia a DÖK elnökének, kit
tudnánk erre a posztra elképzelni. Ezt a titkos szavazás követte, amit
mindenki a tétnek megfelelõ komolysággal hajtott végre. Még ennél is
nagyobb izgalommal vártuk mi lett a szavazásunk eredménye.
Társainak bizalmát - nagy fölénnyel - Péter Fruzsina 7. osztályos
tanulónk nyerte el, aki örömmel tett eleget a feladatnak. Munkájához
sok sikert és örömet kívánok!
Ezután átbeszéltük az elõttünk álló hónapok feladatait. Együtt
állapítottuk meg, hogy megint egy mozgalmas, feladatokban,
rendezvényekben gazdag év elõtt állunk.
Ezek megvalósításához kívánok minden tanulónknak,
pedagógusunknak erõt, egészséget, kitartást az új tanévben.
Kuruczné Rados Beatrix DÖK-öt segítõ pedagógus

A 2010/2011-es tanév kezdetére
„…szeptember mindig úgy hatott rám, mint egy kezdõdõ nyolcéves
háború”- Karácsony Sándor ezen gondolata köszöntötte a tanévnyitón
megjelenteket. E súlyos gondolatok mellett azt látjuk, hogy õ sikeresen
vívta meg harcát, hiszen nemzetközi hírû, elismert pedagógussá lett.
2010. szeptember 1. napján 9 órakor gyûltek össze a rimóci Szent
István Általános Iskola diákjai, szülõk és pedagógusok a Hunyadi úti
épület udvarán. Beszkid Andor polgármester és Pásztor Antalné
képviselõ is tiszteletüket tették tanévnyitónkon. Köszönjük jelenlétüket!
A tanévnyitó az 1. és az 5. osztályosok kis mûsorával kezdõdött. Ezt a
Szent István Általános Iskola új diákjainak és alkalmazottjának
fogadalomtétele és a koszorúzás követte. A tanévnyitó beszédben többek
között szó esett a szülõi és tanulói felelõsségrõl, az esélyegyenlõségrõl és az
esélyek adta lehetõségek kihasználásáról, a családból hozott munkához
történõ hozzáállásról, a követelményekrõl és a következményekrõl.
A szülõk tájékoztatást kaptak a módosult közoktatási törvény néhány
változásáról. Így például a hiányzások kapcsán - az 50 igazolatlan óra
után - megvonásra kerülõ iskoláztatási támogatással kapcsolatos
tudnivalókról; a közösség érdekét sértõ agresszív viselkedés szigorú
következményeirõl, valamint arról is, hogy a közfeladatot ellátó
pedagógus ellen elkövetett szóbeli és tettleges támadások kiemelten
súlyos bûncselekménynek számítanak, és kiemelten súlyos büntetést
vonnak maguk után. A pedagógusok az eddigi ,,csak” kötelességek
mellé jogokat is kaptak.
A két évvel ezelõtt felmenõrendszerben kötelezõen bevezetésre került
nem szakrendszerû oktatásról fokozatosan - bizonyos feltételek teljesülése
esetén - vissza lehet térni a szakrendszerûre az 5.-6. évfolyamon.
Az osztályozással történõ értékelés lehetõségét is visszakapták a
pedagógusok a 2. év végétõl, és a buktatás joga alsó tagozaton is
visszakerült a pedagógusok, a szakemberek kezébe.
A fenntartó önkormányzat ebben a tanévben is - a gyermekek érdekét
szem elõtt és kiemelten fontosnak tartva - hozzájárult az 1-4.
évfolyamon az iskolaotthonos rendszerben történõ nevelés-oktatás
folytatásához. A pedagógusok heti 1 plusz óra felajánlásával járultak
hozzá a megmaradásához.
Felsõ tagozaton biztosított a menza az Óvoda illetve az Idõsek
Klubja konyhájáról.
A fenntartó önkormányzat ebben a tanévben is ingyen biztosította
minden a Szent István Általános Iskolába járó tanulónak a
tankönyveket. A tartós tankönyv rendszer továbbra is mûködik.
A tanév rendje:
- elsõ tanítási nap: 2010. szept. 1. / szerda
- utolsó tanítási nap: 2011. jún. 15. / szerda
- tanítási napok száma: 183
- I. félév 2011. jan. 15-ig tart, értesítés az elsõ félév tanulmányi
eredményérõl: 2011. jan. 21.
Tanítási szünetek:
- õszi: 2010. nov. 2-5.
- téli: 2010. dec. 22. - 2011. jan. 2.
- tavaszi: 2011. ápr. 21- 26.
Iskolánkban továbbra is tájékoztatjuk az elsõ és a harmadik
negyedév után is a kedves szülõket gyermekük elõrehaladásáról.
Az eltelt néhány nap alatt rendben lezajlottak a tanévnyitó szülõi
értekezletek. Mind alsó, mind felsõ tagozaton összevontan kezdõdött,
ahol kiemelten a házirendben szabályozott jogok és kötelességek,
illetve az Etikai kódex melléklet felelevenítésére, az abban foglaltak
tudatosítására került sor. Ezek után osztályszinten folytatódott szülõk
és pedagógusok között a tanévvel kapcsolatos teendõk megbeszélése,
egyeztetése, a Szülõi Munkaközösség megválasztása.
A tanévben folytatódik alsó tagozaton az alma-program, 1-8.
évfolyamon tejprogram indult - minden nap minden jelen lévõ tanuló 2
dl tejet, kakaót esetenként egyéb tejterméket kap.
Az elmúlt évi színes, változatos, a gyerekek sokoldalú fejlõdését
szolgáló tehetséggondozó programok az idei tanévben is folytatódnak;
és még több tehetséggondozó foglalkozást, szakkört tervezünk a szülõi
igényeket figyelembe véve.
A tanév aktuális eseményeirõl minden alkalommal idõben
tájékoztatást kapnak a kedves szülõk.
Ezen bevezetõ után is kívánok mindenkinek a 2010/2011-es tanévhez jó
egészséget, nyugodt körülményeket, szorgalmas, kitartó és eredményes
munkát!
Kiss Józsefné igazgató
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HELYI FIATALJAINK VI. rész
Másfél éve nem volt itthon. Ez az idõszak kicsit szigorúbb volt, nem jöhetett. De érte történt mindez, hogy könnyebb
legyen a másik élet. Mert új életet kezdett. Most már Lúcia nõvérnek hívják, és a Ferences Szegénygondozó Nõvérek
rendjében novicia. Tudják kirõl van szó? Mi úgy ismerjük: Petrovics Babett.
Most hogy itthon van, meglátogatott.
egyéb kötelezettségeim is voltak. Csak
Viccelõdünk, mint régen, pedig rendi
hétvégén jutott idõ erre.
ruha van rajta. Még mosogatni is beáll
És a családodtól való különéléssel
hogy boldogultál?
benne. A szüreti délutánján humorosan
- Elõször nehéz volt, mert Szécsénybe
megjegyezte: ,,van, aki biztos jelmeznek
voltam, és közel voltam hozzájuk, de
hiszi”. Kérdezem, mit gondolt, érzett,
aztán megbirkóztam vele.
mikor elõször lépett ki benne a
Úgy tudom Siófokon, és Esztergomkülvilágba. Elõször meg akart felelni az
ban is van rendházuk a ferences
embereknek. De egyre inkább tudta,
nõvéreknek.
nem õ a lényeg, hanem akit képvisel. Ez
- Igen, néhány hónapot eltölthettem
megnyugtatta. Persze ha leszólítják,
Siófokon is, ahol nagyon színes és
akad gúnyolódó is. De nem üti szíven.
sokféle a rend tevékenysége.
Inkább elmond érte egy imát. Sokat
Hajléktalanoknak ebédet osztottunk,
mesél - látom - jólesik neki a beszélgetés.
idõsekhez, magányosakhoz jártunk
Sok a feladat, sok az elesett, gyenge,
gondozásra, volt baba-mama klubunk,
segítségre szoruló. Pedig még csak az út
néha gyerekekre is vigyáztunk. Jártunk
elején tart, túl elsõ fogadalomtételén.
kórházakba, és a fiatalok életébe is
Három év van még az örökfogadalomigyekeztünk bekapcsolódni. Én
ig. De megéri. Ha kicsi is, de már van
Petrovics
Babett
Lúcia
nõvér
természetesen, mint segítõ leginkább.
eredmény. Mondjuk a Jenõ például 50
Októbertól
ismét
náluk
leszek.
napja nem iszik alkoholt, és igyekszik is. Õ egy a sok
Milyen
egy
napod
a
rendben?
hajléktalan közül, akik körül veszik. Mosolyog. Nagy út volt,
- Idõbeosztásunk van, általában délelõtt van szolgálat,
amíg Petrovics Babettbõl Lúcia nõvér lett.
Magadnak választottad ezt a nevet. Miért a Lúciára esett a délután egyéni ima, csendesség, de esténként beszélgetünk,
társasozunk, vagy megnézünk egy jó filmet is.
választásod?
- A fatimai látnok Lúcia nõvér nevét választottam. Nem Most Esztergomban voltál, ahol a novíciaidõd egy évét
csupán õmiatta, hanem a név jelentése miatt is. Azt jelenti: tölthetted.
fény. Azt képviselem, aki maga a fény, ezt a fényt szeretném - Igen, itt került sor most szeptember 12-én az elsõ
fogadalomtételre is. Fõképp idõsgondozással foglalkozunk,
megmutatni az embereknek.
de jönnek hozzánk hajléktalanok, cigányok is segítségért. Ha
Mikor érezted, hogy neked hivatásod van?
- 2 0 0 1 - b e n N ó g r á d m e g y e r b e n , a z I p o l y m e n t i egy idõs ember otthonba, kórházba kerül, akkor is mellette
Nagyboldogasszony Közösség táborába változott meg vagyunk. Amíg él, járunk hozzá. De voltam segítõként
bennem valami. Elõtte eljártam templomba, mert mondták, nehezen kezelhetõ gyerekek, nevelõintézetisek között is.
hogy kell, de ott éreztem meg elõször, hogy másról is szól ez . Van egy cigánytelep Esztergomban, ahol a Marista Testvérek
Majd kaptam egy ismerõsömtõl egy könyvet a élnek és dolgoznak, Teleházat mûködtetnek, bölcsödét, mi is
szerzetesrendekrõl. Akkor gondoltam komolyabban, hogy segítünk néha.
én is ezt szeretném csinálni az életemben.
Kevés az az idõ amit szolgálattal töltött, de kifogyhatatlan az
Mikor léptél a tettek mezejére?
- Az utam, jártam érettségi után egy ideig egyetemre, majd élmény, a tapasztalat. Néhány hét Déván, a budapesti Terézfõiskolára, de valahol mindig tudtam, hogy nekem nem ezt nõvérek között, Esztergom minden szegletében járhatott,
ahol elesett, szegény van. Ezt választotta. Boldog és
kell csinálnom.
Fontos volt számomra, hogy segíteni tudjak a szegényeken. kiegyensúlyozott. Kérdezem, volt dilemma? Persze,
Tudtam, hogy Szécsényben is vannak nõvérek, de nem kisebbek igen, de van módszer, hogy ezt feloldja. El kell
ismertem õket. Amikor Niki barátnõmmel becsöngettem a képzelni az életet máshogy, család, gyerek, munka, a vele
szécsényi szegénygondozó nõvérekhez, elég félénk voltam, járó nehézségekkel, és lemondás más szolgálatról. A végén
nem is mertem egyedül menni, még kérdezgetni se. Elsõ rájön, csak itt és így mutathatja meg mindenkinek azt, akit a
pillanattól kezdve tetszett, amit csináltak, és tudtam, én is ezt nevében is visel: a Jóistent.
A szülei ajándékok. Támogatták, támogatják ma is. Feltétel
akarom csinálni egy életen át.
nélkül.
Mikor jelentkeztél a rendbe?
- Megismertem más rendeket is, de aztán mégis ide kértem, Mi a legnagyobb vágyad?
hogy felvegyenek jelöltnek. Jelöltidõmet 2007. október 4-én - Hogy a legszegényebbeket szolgáljam.
kezdhettem meg.
Sok erõt, kegyelmet kívánunk neked Lúcia nõvér,
Nehéz volt az elsõ idõszak?
- Annyiban igen, hogy szolgálni, betegeket, szegényeket köszönjük, hogy példával szolgálsz nekünk: Így is lehet
nem nagyon tudtam, mert iskolába is jártam, szociális boldogságban élni….
Kaluzsa Mónika
gondozónak tanultam. Az órákra is készülnöm kellett, meg
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Rimóci Szüreti 2010.
Az idei évben szeptember 18-án, szombaton tartottuk meg szüreti
rendezvényünket. Az elõzõ napok esõs idõjárása miatt felmerült, hogy
elhalasszuk egy másik idõpontra, de nem szerettük volna más
települések szüretijével egy napra idõzíteni, így amellett döntöttünk,
hogy ez eredeti elképzelés szerint megtartjuk a szüretit, a fõzõversenyt
és a borversenyt. Szerencsére az idõjárás jobbra fordult és szép napos
idõ kerekedett, így minden a terv szerint zajlott.
A fõzõversenyre tíz csapat nevezett, mindenki felállította sátrát és
lelkesen készült a versenyre. A szõlõs lányok feldíszítették a szõlõs
kosarat, amihez a szõlõt ezúton is szeretném megköszönni a Hajni
Vegyesboltnak. A rendezvényt színesítette Kanyó Balázs élõ
fafaragása és Talpai Zsanett korongozása. A felvonulás kezdete egy
kicsit csúszott, így háromnegyed háromkor indult a menet lovasokkal,
három hintóval és két lovas kocsival. A szokásos útvonalon haladva a
kisbíró két helyen is elmondta idei versét. Miután a menet visszaért az
aszfaltpályához a színpadra irányult a figyelem. A kisbíró harmadszor
is elmondta vicces évértékelõjét, majd kulturális mûsorok következtek.
A mûsor keretein belül fellépett Vincze Ferenc (citera), Bablena Ferenc
(ének), Baranyi Edina (ének), az Általános Iskola citerás lányai (Nagy
Dolóresz, Péter Gabriella, Percze Roberta), Vincze Béla és neje,
Skrabák Antal (citera), valamint Vincze János mondta el a
borköszöntõt. Köszönjük nekik a részvételt.
A 3. Rimóci Szüreti Fõzõverseny zsûrizését a Vajdaságból érkezett
vendégek végezték. A háromtagú zsûri (Szuhankó Ruzsena, Bencsik
Katalin, Dr. Tóth Isaszegi Sándor) örömmel vállalta a feladatot és
hirdette ki a gyõzteseket. Minden nevezõ kapott egy agyagtányért,
melyet Talpai Zsanett készített.
Harmadik helyezést értek el a tavalyi gyõztesek, a Gondozási
Központ dolgozói, akik káposztás krumplit készítettek.
Második helyen az Önkormányzat dolgozói, a „közmunkások”
végeztek, õk túrós haluskát készítettek, ami nagyon elnyerte a zsûri
tetszését.
Elsõ helyen végzett az ifjúság, a tavalyi különdíjas Rimóci Ifjúsági
Egyesület. Õk az idei évben úgy döntöttek, hogy sütéssel próbálkoznak
és tárcsás húsokkal készültek. Sütöttek csirkemellet, sertés tarját,
nyulat és köretként hasábburgonyát. A zsûri háromszor 10 ponttal
jutalmazta õket, valamint a legszebb tálalásért is dicséretet kaptak.

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház hírei
Az augusztusi hónapban a Gyerekház élete mozgalmasnak bizonyult,
voltak napjaink mikor nem volt annyi ülõhelyünk, amennyi gyermeket le kellett
volna ültetnünk. Ennek ellenére jó hangulatban teltek napjaink. Többnyire
korcsoport szerint foglalkoztunk a gyerekekkel, külön helységben.
Az iskolás nyári napközi ideje alatt, egy alkalommal a Gyerekház konyháját
átengedtük néhány iskolás gyereknek, akiket Percze Balázsné, Teri a pogácsa
sütés titkaiba avatott be. Egyaránt õk is és mi is jól jártunk, hiszen kaptunk
kóstolót a finom, ropogós, sajtos, pogácsából.
Augusztus 12.-én „Gyerekházba csalogató” napot tartottunk. A
rendezvényre meghívtuk a Magyargéci Gyerekházasokat, akik szívesen
vették meghívásunkat, és örömmel ellátogattak hozzánk, az ottani
Gyerekházba járó gyerekekkel és szüleikkel. Õket elkísérte még a helyi
védõnõ, óvodavezetõ és a nógrádmegyeri védõnõ is. Ajándékot is hoztak a
Gyerekház számára, egy saját készítésû képet, természetes anyagokból,
mely napraforgót ábrázol.
A településrõl többen részt vettek, kíváncsian ellátogattak a
rendezvényünkre. Körünkben üdvözölhettük Benkó Jánosné, Rozika nénit,
védõnõnket, Pásztor Antalné, Marika néni helyi képviselõt is. Meghívtuk még a
Budapesti Ferencvárosi Gyerekház szakmai koordinátorát és dolgozóit, illetve
az Ölbebaba Egyesülettõl Szentmarjay- Kertész Líviát, aki Fehérvári
Szilviával bevezettek bennünket a Hordozó kendõ és Mei Tai rejtelmeibe.
Velük érkezett Seppe De Bruyn Belga önkéntes.
Rendezvényünk közös étkezéssel kezdõdött. Különbözõ gyümölcsökbõl
készítettünk gyümölcstálat az egészséges életmód szellemében. Majd az
udvaron „Daloló” zenei foglalkozással folytatódott a programunk, mely a
Kodály zenei elveken alapuló ölbeli játékokat tartalmazott, a szülõ gyermek
kapcsolat erõsítését szolgálva. Együtt énekeltünk, játszottunk a gyerekekkel
és közben, formáltuk zenei ízlésüket. Majd a Hordozó kendõ bemutató
következett, melyet ki is próbálhatták a jelenlévõk.
Szeptemberben megfogyva bár, de törve nem, csökkent létszámmal
folytatjuk mindennapjaink. 12 gyerekünk ment el óvodába.

2010 OKTÓBER

A különdíjjal a vajdasági vendégeink készültek és a Rimóci
Hagyományõrzõ Együttes és Rezesbanda fõztjét jutalmazták. Savanyú
leves és „cigány bodak” volt az étek, amit készítettek.
A fõzõversenyre neveztek még:
Képviselõ-testület (palóc gulyás), Rimóc Polgárõr Egyesület
(slambuc), Rimóci Kobak Egyesület (káposztás bab), Általános Iskola
pedagógusai (csülök pörkölt), Nyulacska Óvoda (csip-csip gulyás),
Gyerekház dolgozói (betyár zöldbableves).
Ezután következett a 15. Borverseny eredményhirdetése.
A borversenyre idén 11-en neveztek, név szerint: Szép József (két
fajta borral), özv. Golyán Lászlóné, Vincze János, Vincze Ferenc,
Szabó Vilmos, Árva Ferenc, Rigó Attila, Rigó Zsolt, ifj. Cseri Tibor,
Mócsány István, Mócsány Balázs.
A zsûri döntése alapján harmadik helyezést ért el Vincze János,
második lett Mócsány István és a 15. borverseny nyertese ifj.
Cseri Tibor bora lett.
Kisbíró: Beszkid Márk
A hintókon ültek: Laczkó Lilla és Percze Máté
Kiss Anita és Kanyó János
Herceg Zsanett és Vincze Gergõ
Szõlõs lányok: Vanya Bernadett, Gál Kitti,
Vizoviczki Lolita, Ulviczki Mariann
Boristen: Balázs Csaba
Végül szeretném megköszönni a szervezéshez nyújtott segítséget
Beszkid Andornak, Virág Lászlónak, Beszkid Jánosnénak, Jusztin
Péternének, Kiss Józsefnének, Varga Bálintnak, Vincze Ágotának és az
Ifjúsági Egyesületnek.
Vincze Zsolt
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Rimóci Szüreti Képekben - 2010. szeptember 18.

Laczkó Lilla és Percze Máté

Kiss Anita és Kanyó János

Beszkid János: Vélemények az idei szüretirõl
Beszkid Mária (Rimóc): A bodakot nem sütöttem meg, mert délelõtt
még rossz volt az idõ, de jövõre kipótolom. Minden rendben és
kifogástalan volt.
Bárány Árpád (Varsány): Nagyon jól éreztem magam a saját
kolektívámban. Nagyon jó hangulatú volt a rendezvény és kellenek
ilyen jellegû összejövetelek.
Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna (Szécsény): Szívesen jöttem erre a
rendezvényre. Nagyon tetszett a fõzõverseny, finom hazai ízeket fõztek.
A Gyerekház környezete tovább szépült. Ismét kaptunk kerti növényeket,
melyekért köszönetet mondunk: Holecz Bertalannénak, Rigó Ferencnének, és
Varsányból Tóth Istvánnak. Elkészült a kerítés és a kapu is. Így már zárhatóvá
vált a Gyerekház területe, nem szennyezik tovább a környékbeli kutyák.
Szeptember 14.-én gitáros zenei foglalkozást szerveztünk, mely
alkalommal Kaluzsa Mónika örvendeztetett meg bennünket gitárral kísért
gyermekdalokkal. Jól sikerült ez a program, többen is részt vettek rajta, így ezt
kéthetente megismételjük, melyrõl a célcsoportot minden esetben értesíteni
fogjuk. Minden csütörtökön sütünk a gyerekekkel, szeretettel várunk minden
kisgyermekes családot!
Részt vettünk a szüreti fõzõversenyen, ahol Betyár Zöldbablevest fõztünk
két bográcsban. A fõzésben segítségünkre volt a Magyargéci Gyerekház két
dolgozója Verbóiné Horváth Beáta és Radicsné Farkas Éva. A Varsányi
Gyerekházból Balázsné Adorján Anikó. A Nógrádszakáli Gyerekházból
Mócsány Róza, aki a díszítést is vállalta. Ezúton is köszönjük részvételüket
és segítségüket!
Gyerekház dolgozói

Szüretisek csoportképe

A Rimóci Rezesbanda a kisbíróval

A borverseny néhány indulója és díjazottja

A fõzõverseny csapatainak képviselõi a három tagú zsûrivel

Herceg Zsanett és Vincze Gergõ
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65. A két asszony mellett van neki egy tucat,
a mi Lacink, valamit igazán jól tudhat.
Azért költöztek a közmunkások oda,
mert a rendõr, úgy se volt ott soha.

74. A zárónapon aztán nem volt semmi hiba,
öt faluból jöttek a bazi nagy lagziba.
Szép volt, jó volt, hallom nyakra-fõre,
találkozunk újra, de majd csak jövõre.

66. Egy gondolat az éjjel aludni nem hagyott,
hogy a fûnyírókba, de sok benzin fogyott.
Pedig a füvet nyírni csak ritkán lehetett,
mert az esõ szinte egész nyáron esett.

75. Az idén is sokan voltak a farsangi bálba,
ezúttal sem csalódtunk a Rezesbandába.
A hagyományõrzõk gyûjtöttek egy cd-re,
meg is veheted az évtized végére.

67. A Rimóci Tv ügye, elõre nem haladt,
az adás még ugyanúgy kísérleti maradt.
Napokon át olvashatod az elavult híreket,
nézheted a Nóta tévét a rimóci helyett.

76. Tavaly õsszel jól szaladt a focisták szekere,
harmadikok lettek õk a megye egybe,
Folyt a sok sör, volt öröm és dínom-dánom,
tavasszal nem ment jól, azt nagyon sajnálom.

68. Találkoztam én vagy tizenöt libával,
a Rimóci Újság meg tele van hibával.
A mi újságunk világhírû lett már,
Kobela Erikának Ausztráliába jár.

77. Ment az idõ, eltelt fél esztendõ,
lemondott két edzõ, s a szakosztályvezetõ.
Ebbõl a helyzetbõl biztosan van kiút,
szedjétek össze magatokat fiúk!

69. De az újságot bántani nem hagyom,
azért, mert a miénk, szeretjük is nagyon.
Azt is tudom, még pedig betéve,
megjelenik a lap már tizenhat éve.

78. Télen az Önóban láttunk sok keresztet,
ami sokaknak igen-igen tetszett.
Nem is gondoltam volna azt soha,
hogy ennyi kereszt van nálunk a faluba.

70. Kedves Rimóciak, azt el sem mondhatom,
mit jelent egy magyarnak, ez a szó: TRIANON.
Már bizonyára sokan hallottak róla,
emlékmûvet avattunk az évfordulóra.

79. Azt tanácsolom, senki se feledje,
megvan itt mindenkinek a maga keresztje.
A szervezõknek ezúton is gratulálok,
vendégségre meg új kiállítást várok.

71. Nem feledjük soha, amit velünk tettek,
magyar testvéreink hontalanok lettek.
Hogy a gyermekeink is tudjanak róla,
azért szól errõl most ez a két strófa.

80. A versbõl azt azért ki nem hagyhatom,
Barna bácsinak legényes kalapja vagyon,
Dani bácsis meséit szívesen hallgatom.
Barna bácsi téged a jó Isten megáldjon!

72. Megtudhatja tõlem most a falu népe,
rimóci lány lett palócország szépe.
A Nógrád újság Kiss Anitát a címlapra tette,
biztosan azért mert megérdemelte.

81. Láttam én a megáradt rimóci patakot,
elmosta a víz, az utolsó versszakot.
Finom és ehetõ a helyi konyhák kosztja,
az észt, pedig mindenkinek a jó Isten osztja.

73. A nyár elején mit hallok, mit hallok,
beindul újra a Palóc Szõttes Napok.
Szépen énekelt nálunk a Szvorák Kati,
elkísérte koncertjére õt a Kudlik Juli.

82. Kedves rimóciak, ennyi volt mára,
minden jelenlévõt a jó Isten megáldja!
Ha valakit az idén megbántottunk volna,
ne haragudjon a rímfaragókra.
83. Ha valaki a
rímeket nem
hallotta volna,
a Rimóci
Újságban
olvashat majd
róla.
Ezzel búcsúzik a
kisbíró mára,
érezzék jól
magukat a
szüreti bálba!
Vége

A közmunkások csapata a túrós haluskával második lett a fõzõversenyen
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Szüreti Rímek 2010.

Beszkid Márk, kisbíró

Szõlõslányok

A legkisebb szüreti szereplõk

1. Kedves rimóciak jó napot kívánok,
én most elõttetek kisbíróként állok.
Ezért emberek most reám hallgassatok,
mi történt egy év alatt, mindent elmondok.

9. Új jegyzõ van nálunk, nem bánatos, derûs,
õ lett minálunk az elsõ Hegedûs.
A doktor Hegedûs tudja majd a módját,
keményen dolgozik és teszi a dolgát.

2. Tavaly egy nappal késõbb volt szüreti,
de erre már nem emlékszik senki.
Az utóbbi években, hogy miért is, nem tudni,
a szüreti után divat megharagudni.

10. Ha nem nyitott szemekkel járnék a faluba,
már rég beleestem volna egy hatalmas kátyúba.
Sajnos, ez így megy már hónapok óta,
tessék mondani, ez már Európa?

3. Ezért tehát, hogy sértõdés ne essék,
egymásban mindig csak a jót keressék.
Most aztán tényleg figyeljenek reám,
mert elkezdem az ezévi mondókám.

11. Ha nem lesz megcsinálva gyorsan az árok,
attól félek, lesznek még tetemes károk.
Meg lesz majd végül ennek az ára is,
elsüllyed nemsoká' a jelzõ tábla is.

4. Mari néni, Bözsi néni, úgy látszik, itt vannak,
a beszédemrõl nehogy lemaradjanak.
Elmondom majd milyen a helyi konyhák kosztja,
meg, hogy a faluban az észt ki osztja.

12. Ettõl azért jobb hír jött az alvégbe,
elkészült, s jó lett a Petõfi út végre.
Azt beszélte mindenki, minden arrajáró,
tizenhatezerért lett a kapubejáró.

5. A polgármestert én igen közelrõl ismerem,
ezért aztán nagyon szidni sem merem.
Attól tartok, hogy ha rosszat prédikálok,
estére otthon a sarokba állok.

13. Nálunk nem történik semmi sem csendesen,
volt vita, veszekedés, ahogy kell rendesen.
Sok út, s utca benne van a korba,
most már a többi út jöhetne sorba.

6. A választásra is egyedül vár szegény,
úgy látszik, hogy nincsen másik tökös legény.
Nem úgy, mint Varsányban, ahol heten is vannak,
Kiss Zoli helyére ennyien pályáznak.

14. A polgármester meg valahogy kijárta,
hogy legyen a klub elõtt aszfaltos járda.
Erre a járdára valamibõl tellett,
de való igaz, ez már nagyon kellett.

7. Andor a kölcsön kocsit már rég visszaadta,
azóta van neki egy újabb szürke zafira.
A gázos kocsi a többit kenterbe veri,
az orosz gázt az asszony intézte neki.

15. Csak gyõzné az ember mindezeket pénzzel,
itt a mûanyag árus hetente kétszer.
Küldik mindig a szórólapot neked,
sok gagyi cuccot megvetetnek veled.

8. Igen sûrû volt az elsõ féléve,
szinte minden héten benn volt a tv-be.
Lassan annyit szerepel már, mint a nagyok,
elmondhatja magáról én is celeb vagyok.

16. Tavalyelõtt a borversenyt, Rigó Zsolti nyerte,
ezért került bele tavaly a versbe.
A versen aztán nevetni nem tudott,
azt mondják, talán megharagudott.

8

RIMÓCI ÚJSÁG

2010 OKTÓBER

2010 OKTÓBER

RIMÓCI ÚJSÁG

17. Két nagy lagzi is volt, biztosan jól tudom,
egy a Kossuth és egy a Hársfa úton.
Piroska mondta, Norbi lesz a párom,
zenekar kell ide, nem kettõ, három.

29. Nincsen a mi templomunk sem zárva,
mégis Lócba mentünk a bérmálkozásba.
De azért szépen szólt a harang, s a csengettyû,
közös a plébános, mint a lóci kesztyû.

41. Gyöngyi Bözsi néni nyithatna már kocsmát,
biztos lekörözné a Sakáltanyát.
Igen népszerû a sarki kocsma nálunk,
elég gyakran a Sárikához járunk.

53. Hát bizony nem öröm ilyeneket hallani,
a pénzt a szalmazsákba kell tartani.
Persze nagy port kavart ez a dolog itt,
pedig az is igaz, hogy a pénz nem boldogít.

18. Elmondom, s ha kikapok, azt se bánom,
volt aztán az esküvõn kántorból is három.
Most az agyamon háromszor átfutott,
hogy az oltár mögé három pap is jutott.

30. Szomorú sorsa lett a mi gólyánknak,
neki repült szegény a villany drótjának.
Nem jár többé már a Békás tóba,
egészben tették be a fagyasztóba.

42. Pecho énekel és sakkozik ott nagyba,
a betérõ vendéget imigyen fogadja.
Sok vendégbicikli támasztja a kaput,
hogy a járdán elférjek, hoznom kell egy darut.

54. Rossz idõ volt idén a Szentkútra menet,
de így is neki vágott a rimóci menet.
Köszönet és hála, akik kitartottak,
az oda-vissza úton sarat dagasztottak.

19. Egy bámészkodó mondja: „Te Mari nézd'a!”
itt jön elõl a Kisketyerós Béla.
Ilyen lagzi aztán nincsen minden héten,
még fehér galambok is repültek az égen.

31. Egyik este hazafelé a lámpa fénye mellett,
Bertók Laci bácsi ballag a bicikli mellett.
A bicikli lánca nem lehetett laza,
mint a villám, cikk-cakkban ment haza.

43. A sok roma talán gombázni is menne,
ha egy nagy piton kígyó az erdõbe nem lenne.
Az erdõbe menni félek én magam is.
mert a kígyó mar és talán harap is.

55. Aznap éjjel, mikor villám csapott a tévémbe,
Dzsudinál járt Uri Geller gömbvillám képébe.
A parafenomén MÚKODJ, csak azt mondta,
erre Dzsudi ágyastól ugrott az udvarra.

20. Új tanár érkezett tavaly Nagylócból,
megszédítette Daniella õt kapásból.
Pedig már Norbi tanár úr régen tudhatja,
hogy a rimóci jány egytõl-egyig csalfa.

32. Csámborog a faluban száztizenkét roma,
hogy ezeknek soha nincsen semmi dolga!
Mehetnének legalább a Gyerekházba,
hogy tanítsák õket a tisztaságra.

44. Elmondom én azt is sógornak, komának,
csak hetvenen vallották magukat romának.
Ezek után már csak az izgatott nagyon,
Hogy volt annyi cigány épp a romanapon.

56. A faluban persze nem lehet mindenki okos,
Király Berci bácsit meg fellökte a kos.
Vencel a fõnök, a döntést meghozta,
kiadta a parancsot: „Halál a kosra!”

21. A falunapon aztán mindenki meglátta,
nem volt egy nagy dobás a magyarok vására.
A rappelõs gyerek hadarta a rímeket,
Poór Péter meg énekelte a régi slágereket.

33. Kusmer Piros néni kapós lett nagyon,
õ fõzött a falu- meg a romanapon.
Jól áll neki a hímzett köténye,
messze földön híres a túrós lepénye.

45. Genci ballagáskor nagy banzájt csapott,
minden csóró roma enni-inni kapott.
Amíg vígan jutottak ötrõl a hatra,
nem gondolt senki az uzsora kamatra.

57. Arról is beszélek, s ez senkit sem sért,
tavaly októberben bõven adtuk a vért.
Kiderült hamar, hogy, aki vért adott,
az ötezer forintos utalványt is kapott.

22. Falunap után vasárnap hajnalba,
polgárõrök kotortak bele a katlanba.
A Vasi produkció így is, úgy is bukott,
aznap este Tibornak Bada Kati jutott.

34. Elfogyott tavaly az összes szarikása,
benne volt ebbe az ÖNÓ minden munkása.
A tavalyi fõzõversenyt az ÖNÓ nyerte,
mert Rozika a kását igen jól keverte.

46. Õsszel a termés, alig hogy beérik,
feketék-fehérek viszik, ahol érik.
A tolvajok a technikát igencsak fokozták,
már a borsót is terepjáróval lopták.

58. A véradás itt azért már igen régen divat,
kitüntették Rimócot a sok véradó miatt.
Kérjük továbbra is, aki csak teheti,
adjon vért mindig, mert ez másokat segíti.

23. Járt itt a Pokolgép, volt itt rockfesztivál,
Vasi még mindig a bevételen meditál.
Nem baj, ha a produkció bukik is hetente,
mindenért kárpótolja õt majd a szerelme.

35. Mióta megvan a falubusz nálunk,
azóta búcsúról-búcsúra járunk.
Szentkút, Hasznos és egyéb szent helyek,
a rimóci emberek mindenhol ott lesznek.

47. Néha napján magamban azon is évõdök,
jól elvannak nálunk a településõrök.
Egész nap sétálnak le, s fel a faluba,
ha valami nem tetszik, írják a naplóba.

59. Megtudhatta mindenki, aki csak akarta,
Rimóc Község díját Vincze Niki kapta.
Településünk sorsát a szívén viselte,
sokat tett a közért és meg is érdemelte.

24. Jól figyeljenek arra, amit most mondok,
guiness rekord lett nálunk a colostok.
Azóta miránk a nap is szebben ragyog,
mióta leírták: miénk a legnagyobb.

36. A helyi idõsek délig utaztak,
hogy végre megtudják, valóban hol laknak.
Útjuk során eljutottak a Sakáltanyára,
ahol Rita meghívta õket egy boroskólára.

48. Szeretnék innen mindenkinek üzenni,
úgy látszik, mi rimóciak szeretünk tüzelni.
De, hogyha mindig szerda este volna,
a füsttõl már rég megfulladtunk volna.

60. A polgárõrség is kitüntetést kapott,
mert az elmúlt évben igen jól dolgozott.
Az egyesület jó híre sokat gyarapodott,
a tagok létszáma meg nem szaporodott.

25. Minden rimóci legyen büszke arra,
még egy ilyen colostok nincsen a világba.
Kanyó Balázs volt az egésznek atyja,
így most a babért is jogosan aratja.

37. Ekkor látták a vendégházakat is,
ahol Virág Laci megmutatta az ágyakat is.
Sok idõs ember csodálkozott nagyon,
hogy a kontyos padláson lakószoba vagyon.

49. Az ÁFÉSZ bolt fala, a falu szégyene,
az új festés arra már igazán ráférne.
Szinte már mindenhonnan a vakolat hullik,
a felújítás csak a Halmos úron múlik.

61. A járõrözéssel a falut szolgálják,
jól fõzték tavaly a töltött káposztát.
Paluch Norbit tagnak elfogadták,
Péter Zsoltit pedig újra választották.

26. Elkészült, s mûködik a térfigyelõ rendszer,
azt is látják már, hogy ebédre mit eszel.
Még akkor is látnak, mikor nem is hinnéd,
amikor a szemetet a határba vinnéd.

38. Azért néha vészhelyzet is akadt,
amikor májusban megáradt a patak.
A Bíbok hídjára az emberek sorba jártak,
ilyen nagy vizet még sohasem láttak.

50. Itt van az õsz, itt van újra,
választhatunk megint alig két hét múlva.
A tizenhat jelölt mit gondolt magába,
jelentkezett mindegyik a rimóci kampányba.

62. A versemet még mindig nem hagyhatom abba,
Csabáékhoz megjött a harmadik baba.
Még szerencse, hogy megvan ott a régi pólya,
Kaluzsa Móniéknak „fecskét” hozott a gólya.

27. Nem tudjuk a vállalkozó, ki fia, bornya,
elkészült a tetõ, meg a templom tornya.
Andornak az álma nem vált valóra,
nem lett a templomtoronyban óra.

39. Elöntött a víz néhány pincét is,
kiöntötte majdnem Juhász Vincét is.
A víz már jött, de õ még elõtte,
a boroshordókat jó magasra tette.

51. Fajin jelölt mind, egyik se gyatra,
a tizenhat emberbõl szavazhatsz most hatra.
Gondold meg az ikszet, ki mellé teszed,
ott legyen az igazolvány, meg a józan eszed.

63. Ha akarják, mondok még egy újságot,
a Kobak irodában fõzik be a savanyúságot.
A szelektív gyûjtõt? No, azt te várhatod,
a Kobak ezért bevezette a Flakonjáratot.

28. Azért nagyon szép lett, mindenki meglássa,
kicsit még furcsa az új szín hatása.
Mivel tavasszal a Fidesz került kormányra,
kedvelt szín lett azóta a narancssárga.

40. Esténként meg néztük a tv-be,
hogy milyen víz pusztított Edelénybe.
Jött is hozzánk tõlük vagy huszonkét gyerek,
akiket egy hétig a falu etetett.

52. Az idén nagy bajok voltak a Takarékba,
valakik belenyúltak nagyon a lóvéba.
Ez a biznisz valakinek még sokba kerülhet,
néhány személy a rács mögé is ülhet.

64. Nemsokára nyílik majd az új patika,
vele szembe költözött a Virág Lacika.
neki a jobb keze Beszkidné Valika,
a bal keze meg Virágné Marika.
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