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XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP  Szent András hava  2010. NOVEMBER

Október     31. (vasárnap) ÕSZI ÓRAÁTÁLLÍTÁS
November   1. (hétfõ) MINDENSZENTEK
November   2. (kedd) HALOTTAK NAPJA
November  (péntek)

00November   6.  (szombat) 13 Szécsény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
November 8-9. (hétfõ-kedd) LOMTALANÍTÁS

00November 13.  (szombat) 13 Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés
00November 19.  (péntek) 18 Biliárd- és Pókerbajnokság a Közösségi Házban (5. forduló)

November 19.  (péntek) KÖZMEGHALLGATÁS
November 26. (péntek) JUBILÁLÓ VÉRADÓK ÜNNEPSÉGE SZÉCSÉNYBEN

30November 26. (péntek) 14 Iskolai ,,Irodalmi õsz’’
00November 27. (szombat) 14 ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS

December   5. (vasárnap) Betlehem és Szent Család kiállítás megnyitó

   5-12. Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
                       Kiadja:  Rimóc község képviselõ-testülete (3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak:
              Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,

                 Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány.

Nyomtatás: Rimóc Község Önkormányzata
Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,A szeretet olyan, mint a Nap, amelynek a melegétõl idõnként megfosztanak minket a felhõk.
A Nap azonban mindig ott van az égen. Az élet hol boldogságot, hol meg csalódást ad nekünk, 

de a bennünk élõ szeretet ettõl nem lesz kevesebb." (Benjamin Shield)

2010 NOVEMBER

Szent Erzsébet himnusza
(részlet)

Vigadj, boldog Pannónia, 
mert Krisztus téged így szeret: 
zengjen a himnusz dallama, 
mondjál szívedbõl éneket.

Hiszen belõled származott 
Erzsébet, ékes asszonyunk, 
ki minden földit elhagyott, 
mert hívta Krisztus, jó Urunk.

Királyi házba küldetett, 
de Isten kedves lánya lett, 
ezrek közül õt lelte meg,
s vezette így az égi kegy.

Méltó dicséret áldja õt, 
dicsérje szó és zengje dal, 
õ pártfogónk az Úr elõtt 
buzgó imádságaival.

Dicsérjük, áldjuk az Atyát, 
s a Szentlélekkel Egy- Fiát, 
hogy bûneink bocsánatát 
megnyerjük, s majd az ég honát.

Ámen.

10. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 2-1 (1-0)
Karancslapujtõ, 200 nézõ, vezette: Pap István (Babcsán Á., Molnár L.)
Karancslapujtõ: Lõrincz - Bozó N., Szabó, Cseh, Racs - Fodor M., Fodor Zs., 
Katona (Mezei), Tóth - Huszár (Bozó P.) Lavaj, Bobál.      Edzõ: Tóth Ferenc. 
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Rácz, Árva, Bangó N. 
(Bangó B.) Laczkó - Lovász, Bangó R. (Kis).              Edzõ: Vidomusz Tibor. 
Gól: Tóth, Fodor Zs., ill. Árva.       Sárga lap: Bozó M., Tóth, Racs, Bodor Zs.
Jók: Lõrincz, Fodor Zs., Tóth, Bozó N., ill. az egész csapat. 
A mérkõzés elõtt egyperces gyászszünetet tartottak Kovács Gyula emlékére, aki a 
csapat egyik alapítója volt. A 3. percben Tóth révén szerzett szépségdíjas gól 
megadta a mérkõzés alaphangját, mivel a vendégeknek küzdeni kellett az 
egyenlítésért. Sorra alakították ki helyzeteiket, de a kitûnõen védõ Lõrinczel nem 
nagyon bírtak. A második félidõ végén a hazaiak szerezték meg a gyõzelmet 
jelentõ találatot a jól játszó ellenféllel szemben. 
Tóth Ferenc: Igazi értéke ezeknek a gyõzelmeknek van, mert nem játszottunk jól, 
de a végjátékban magunk javára tudtuk fordítani a mérkõzést. 
Vidomusz Tibor: Nem érdemeltünk vereséget. A gólhelyzetek alapján 5:2-re kellett volna 
nyernünk. A 90. percben bedobásból nem szabad gólt kapni. Gratulálok a Lapujtõnek.

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság állása
1. Pásztó 9 9 0 0 50 - 7 27
2. Szécsény 9 7 2 0 41 - 9 23
3. Nagybátony 9 6 2 1 37 - 8 20
4. Somoskõújfalu 10 6 0 4 34 -2418
5. Karancslapujtõ 10 7 1 2 37 -1416 (-6 pont)
6. Bercel 10 5 1 4 26 -4416
7. Berkenye 9 4 0 5 23 -3512
8. Palotás 9 4 0 5 35 -27 8 (-4 pont)
9. Rimóc 9 3 1 5 28 -26 6 (-4 pont)

10. Mátranovák 10 2 0 8 9 -47 6
11. Tar 9 2 0 7 12 -51 6
12. Nõtincs 9 3 1 5 13 -14 5 (-5 pont)
13. Héhalom 9 1 1 7 13 -20 4
14. Szurdokpüspöki 9 1 1 7 13 -44 4

1. Szécsény 6 6 0 0 28 - 4 18
2. Rimóc 6 4 1 1 37 -10 13
3. Palotás 6 3 2 1 16 - 9 1

4. Héhalom 4 1 0 3 6 -10 3
5. Nõtincs 3 0 1 2 2 -16 1
6. Bercel 3 0 0 3 4 -19 0
7. Berkenye 4 0 0 0 2 -27 0

A serdülõ labdarúgó bajnokság állása

A Szent Erzsébet szoborról

„Csak álltam elõtte és néztem. Úgy meg 
vagyok hatódva, még a könnyem is kicsordult.” 

A szobor és a megújult templom megáldásának 
ünnepsége után néhány perccel hangzottak el 
ezek a szavak az egyik jelenlévõ rimóci asszonytól.

Igen! Azt gondolom, hogy maga a szobor és 
az ábrázolt, egyik legismertebb magyar szent, 
Árpád-házi Szent Erzsébet személye is ezt a 
magatartást sugallja. Szeretve szolgálni a 
legszegényebbet és a legbetegebbet is, ez olyan 
cselekedet, amitõl meghatódik az ember, 
némán fejet hajtania belsõ kényszere.

A Szent Erzsébet Jubileumi évben, 2007-ben döntött a képviselõ-testület, 
hogy a templom mellett szükséges egy, a majdani parkoló és a templom 
között elhelyezkedõ, kizárólag a gyalogosok számára fenntartott tér 
kialakítása. Ekkor kapta a tér a Szent Erzsébet nevet. Még ugyanebben az 
évben pályázatot nyújtottunk be a Magyar Képzõmûvészeti Lektorátushoz, 
aminek a célja egy, a téren elhelyezendõ Szent Erzsébetet ábrázoló szobor 
elkészíttetése volt. A tér kialakítására az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében kértünk pályázati támogatást. Mindkét kezdeményezé-
sünk sikerrel járt. Ennek eredményeként készült el a tér és avathattuk fel Tóth 
Dávid és édesapja Tóth Béla közös alkotását, a rimóci Szent Erzsébet szobrot 
2010. október 17-én vasárnap. 
A püspöki áldás elõtt a szobrot Dr. Beer Miklós püspök úr és Beszkid Andor 
polgármester leplezték le. Az ünnep alkalmából a szoborról készült 
szentképek és Vincze István rimóci származású pékmester által felajánlott 
„Erzsébet kenyerek” kerültek megáldásra és kiosztásra a nagy számban jelen 
lévõ rimóciaknak és vendégeinknek.
(Az alkotókkal és a püspök úrral készült interjút újságunk 4. és 5. oldalán olvashatjuk.)

                                                                      Beszkid Andor  polgármester
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Ifjúsági bajnokság
6. forduló: Nõtincs - Rimóc 0-0

Szendehely, vezette: Dolnegó Bálint    Sárga lap: Oláh Tibor, Pásztor Balázs
7. forduló: Rimóc - Nagybátony 3-6 (2-3)

Rimóc, vezette: Katona László     Gól: Fenes Dávid, Kis István, Beszkid Arthur 
Sárga lap: Mócsány Gábor, Kis István

8. forduló: Palotás - Rimóc 1-4 (1-3)
Palotás, vezette: Hornyák Krisztián
Gól: Beszkid Arthur, Csonka Krisztián, Rácz Jenõ (2) Sárga lap: Csonka Krisztián

9. forduló: Rimóc - Somoskõújfalu 2-3 (1-1)
Rimóc, vezette: Boda Viktor   Gól: Csonka Ádám, Beszkid Arthur
Sárga lap: Csonka Ádám, Kormány Lajos    Kiállítva: Csonka Kirisztián

10. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 1-0 (1-0)
Karancslapujtõ, vezette: Babcsán Ákos     Sárga lap: Rácz Jenõ, Szabó Zoltán
Serdülõ bajnokság nyugati csoport

Serdülõ csapatunk a második helyrõl várja a tavaszi folytatást
Egy hónap alatt lezajlott a megyei serdülõ bajnokság nyugati csoportjának 
fordulói. Csapatunk a mérkõzések nagy részén fölényben, szervezetten és jól 
teljesített, kivéve az utolsó két fordulót, ahol egy kicsit megijedtünk a lehetõségtõl 
és nem bírtuk legyõzni Szécsényt, így a második helyre szorultunk. 
A csapat a következõ összeállításban játszott: kapuban Oláh Dávid; védelemben 
Csonka Zsolt, Szép Máté, Percze Kristóf, Kormány Dávid, Jusztin Roland; 
középpályán Oláh Tibor, Laczkó Lénárd, Rácz Péter, Mag Ádám, még a 
támadóknál Oláh Ádám és Pásztor Balázs.

3. forduló 2010. 09. 16. vasárnap 11:00: Rimóc - Héhalom 3-0 (2-0)
Rimóc, vezette: Czupkó István       Gól: Oláh Ádám (2), Pásztor Balázs

4. forduló 2010. 09. 30. csütörtök 16:00: Nõtincs  Rimóc 1-12 (0-9)
Nézsa, vezette: Hargitai Konrád Gól: Oláh Ádám (5), Pásztor Balázs (6), Csonka Zsolt

5. forduló 2010. 10. 10. vasárnap 11:00 Rimóc  Bercel 12-2 (5-0)
Rimóc, vezette: Bárány Zsolt
Gól: Oláh Ádám (6), Laczkó Lénárd (4), Pásztor Balázs, Oláh Dávid

2. forduló: 2010. 10. 13. szerda 15:00 Berkenye - Rimóc 0-8 (0-4)
Rétság, vezette: Pádár Zoltán
Gól: Oláh Ádám (3), Laczkó Lénárd (2), Rácz Péter, Oláh Dávid, Csonka Zsolt

6. forduló: Rimóc szabadnapos
7. forduló 2010. 10. 20. szerda 15:00 Szécsény  Rimóc 5-0 (3-0)

Szécsény, vezette: Bozány István  Gól:-
1. forduló 2010. 10. 24. vasárnap 11:00 Rimóc - Palotás 2-2 (2-1)

Rimóc, vezette: Bárány Zsolt   Gól: Oláh Ádám, Pásztor Balázs

A felnõtt labdarúgó bajnokság állása
1. Mátranovák 10 7 2 1 24 - 9 23
2. Szécsény 9 7 1 1 31 -11 22
3. Pásztó 9 6 1 2 24 -14 19
4. Karancslapujtõ 10 6 1 3 24 -16 19
5. Nõtincs 9 5 3 1 17 -11 18
6. Rimóc 9 4 2 3 16 -13 14
7. Berkenye 9 3 4 2 16 -12 13
8. Bercel 10 3 2 5 15 -28 11
9. Palotás 9 3 1 5 10 -16 10

10. Nagybátony 9 3 1 5 14 -24 10
11. Tar 9 1 4 4 11 -18 7
12. Szurdokpüspöki 9 2 0 7 10 -23 6
13. Somoskõújfalu 10 1 2 7 14 -20 5
14. Héhalom 9 1 2 6 10 -21 5

Megyei I. osztály

Ifi- és felnõtt csapatunk a középmezõnyben helyezkednek el a tabellán
6. forduló: Nõtincs - Rimóc 3-2 (2-0)

Szendehely, 50 nézõ, vezette: Pap István (Dolnegó B., Molnár L.)
Nõtincs: Balogh - Schwarcz, Hugyecz R., Hugyecz F., Tóth - Kurali (Hevesi), 
Daucsó (Tamis), Miklovicz, Kis - Szunter (Hugyecz J.), Janecska (Barnoki) 
Edzõ: Majnik János
Rimóc: Csizmadia - Mócsány, Kuris, Kelecsényi, Rádi - Laczkó (Rácz), 
Lovász, Árva (Bangó B.), Bangó N. - Bangó R., Vincze
Edzõ: Vidomusz Tibor     Gól: Szunter, Daucsó, Schwarcz, ill. Bangó R. (2)
Sárga lap: Kis, Schwarcz, ill. Bangó R.     Jók: Tóth, Hugyecz F., Schwracz, 
Miklovicz, ill. Kuris, Kelecsényi, Bangó N., Bangó R.
Majnik János: Jó mérkõzésen, jó csapatot sikerült legyõzni. Az irreális talajon 
az elsõ 15 perc nem a miénk volt, de utána ragyogó hozzáállással 
megérdemelten szereztük meg a három pontot.
 Vidomusz Tibor: Rossz talajú pályán a szerencsésebb csapat gyõzött. Az elsõ 10 
percben eldönthettük volna a mérkõzést. Ilyen sáros pályán nem játszani, 
hanem rúgni és futni kell a labda után.

7. forduló: Rimóc - Nagybátony 1-3 (0-1)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Kovács Tamás (Katona L., Csáky T.)
Rimóc: Csizmadia - Mócsány, Kuris, Rádi, Kelecsényi - Lovász, Árva, Bangó 
B., Bangó N. - Vincze, Bangó R.             Edzõ: Vidomusz Tibor
Nagybátony: Zsignár - Oláh, Mátrai, Kovács., Gazdag - Varga, Almási, Csík, 
Lõrincz - Benus (Szomora), Orosz           Edzõ: Verebélyi Attila
Gól: Vincze, ill., Lõrincz (2), Benus   Sárga lap: Kelecsényi, Rádi, Bangó R., ill., Lõrincz
Jók: Kuris, Kelecsényi, Lovász, ill., Lõrincz, Orosz, Oláh, Mátrai, Kovács
Közepes iramú mérkõzésen a hazaiak igen gyenge teljesítményükkel 
asszisztáltak a jól és szervezetten játszó, gyõzelmet akaró vendégeknek.
Vidomusz Tibor: Eddigi leggyengébb játékkal és rövid kispaddal nem lehet 
mérkõzést nyerni, nem is szólva a sportszerûtlen magatartásról.
Verebélyi Attila: Végre a mai napon nagyon elszántak voltunk és sikerre éhesek, 
ezért tudtunk gyõzni. A csapat ma végre csapat volt és remélem a továbbiakban is 
ez fogja jellemezni a Nagybátonyt. Gratulálok minden egyes játékosnak.    Ifi: 3-6

8. forduló: Palotás - Rimóc 0-2 (0-1)
Palotás, 100 nézõ, vezette: Bogár Gergõ (Hornyák K., Szigetvári Z.). 
Palotás: Vida - Kéri, Kresák, Jambrich (Hegyi), Hadrik - Tancsik, Péter, Jakus, 
Elek (Farkas M.) - Korecz, Farkas A. (Here)         Edzõ: Nagy Tamás
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Kelecsényi, Lovász - Rácz, Árva, Bangó N., 
Bangó R. (Bangó B) - Vincze, Kiss (ifj. Oláh T.)   Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Kiss, Oláh T. (11-esbõl)  Sárga lap: Péter, Hadrik, ill. Bangó N, Vincze
Jók: Vida, Kéri, ill. az egész csapat. 
A tartalékosan felálló hazai csapat, lelketlenül, gyatrán focizva nem bírta 
felvenni a versenyt a sokat futó vendégekkel. Újra bebizonyosodott „szégyen a 
futás, de ebben a játékban nagyon hasznos”.
Nagy Tamás: Gratulálok a vendégcsapat megérdemelt gyõzelméhez.
Vidomusz Tibor: Taktikus, higgadt játékkal megérdemelten nyertük meg a 
mérkõzést. Továbbiakban sok sikert kívánok Palotásnak.

9. forduló: Rimóc - Somoskõújfalu 1 - 0 (0 - 0)
Rimóc, 50 nézõ, vezette Holecska András (Boda Viktor, Katona László)
Rimóc: Oláh T - Mócsány, Kuris, Kelecsényi, Rácz - Laczkó, Árva, Kis (Bangó 
B.), Bangó N. - Vincze, Bangó B.                   Edzõ: Vidamusz Tibor
Somoskõújfalu: Babják - Váradi, Kiss, Póczos G. (Póczos D.), Mátrai - Toldi, 
Horváth, Balázs, Kotroczó - Oláh, Ajtai        Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bangó R. Sárga: Oláh, Árva, Vincze, ill., - Kiállítva: Oláh Z. (Somoskõújfalu)
Jók: Bangó R., Mócsány, Laczkó, Árva, ill. az egész csapat
A Somoskõújfaluból elszármazott és egykor ott is focizó, jelenleg Szécsényben 
élõ Balázs Zoltán sportbarátai által megváltott kezdõrúgásával indult a 
találkozó. A hazaiak a mérkõzés folyamán nem igazán tudtak mit kezdeni a 
vendégek védekezésével. Ahogy telt az idõ játékuk egyre kapkodóvá és 
görcsösé vált, de szerencséjükre a kevés lehetõségük egyikét a 60. percben 
értékesítették. A vendégek mindent megtettek a gyõzelemért, hajtottak, 
küzdöttek, 3 kapufát is lõttek, ezen kívül még sok gólszerzési lehetõséget el is 
szalasztottak. Sajnos a 92. percben kezezés gyanús mozdulat miatt a büntetõt 
reklamáló Oláh Zoltán (Somoskõújfalu) nyomdafestéket nem tûrõ szavakkal 
illette a játékvezetõt és rokonait, majd szájba ütötte õt.
Vidomusz Tibor: Magunknak tettük nehézzé a mérkõzést. Kapkodtunk, 
idegesen játszottunk. Egy lelkes Somost sikerült legyõznünk.
Toli Miklós (játékos): Rengeteg helyzetet kihagytunk a mai napon, ami 
megbosszulta magát. Gratulálok a hazaiaknak, mi pedig továbbra is várjuk az 
elsõ gyõzelmünket.                                                                                  Ifi: 2-3
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gólyahír:

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

V

Gondolatok:
Általában az emberek legtöbbször nem akarnak rosszat csinálni, mégis 

mindig azt csinálnak.
Lassan azt hiszem, hogy külföldön vagyok. Alig találkozni olyannal, aki 

magyarul beszél. Arról nem is beszélve, hogy az üzletek reklámjai (már 
Promo megint reklám), mind idegen nyelven vannak. Aki nem tud angolul, 

Rengeteg mérget kell nyelni nap, mint nap. Egy részét az utcán németül, stb. az leshet.
szívjuk magunkba, nagyokat lélegezve az ózondús levegõnek U. i : Két TV- csatorna teljesen lesüllyedt a piszokba, csakhogy növelje a 
nevezett valamibõl. De a legtöbb mérget viszont a boltból, nézettséget. A buta emberek megelégedésére, akik mindent néznek. 
szatyorban visszük haza. Ugyanis kimutatások szerint az Akinek nem inge, ne vegye magára.
élelmiszerek többsége tele van színezékkel. Így szép lassan 
szemétdombbá változtatják szervezetünket. Nem csoda, hogy CD ajánló: Murderdolls: Women and Childrenlast
egyre fáradtabbak, idegesebbek vagyunk. Hiába esszük a sok Az univerzum sötét oldala a maga kendõzetlen valóságban szakad ránk, 
permetezõszerrel telített zöldséget, gyümölcsöt. A narancslé eleve vér és erõszak, káosz és düh, irigység vészjósló hangokban ölt testet. A 
nem használ, mert szimbólum. A rézgálictól hamvas, mosolygó valóság legszörnyûbb dolgait rejti magában szövegeik. Néhány dallamban 
szõlõszemek sem segítenek. Ezért lassan mindenkinél megtelik a hardcore's beütés is hallható. Ez a lemez hadüzenet ellaposodott és 
méreggyûjtõ zsák. Szóval mérgezzük magunkat és mérgezzük fejlõdésképtelennek látszó metal zenei szinttér valamennyi szereplõinek. 
egymást. Elég hatásosan. Most pedig pár mondat a lelki A „ techno „zene” halott, az is volt!
mérgezésrõl:

Könyvajánló: Hermann Hesse: KnulpAmúgy az a baj, hogy mi, emberek egyre butábbak vagyunk. Már 
Nagyrészt hiteles egyéni sorsok felvillantásával mutatja be egy sváb gyerekkorunktól bombáznak a tévék és rádiók a sok hülye 
kisváros életét a századfordulón. Az izgalmak mégsem merülnek ki a reklámjaikkal. A nagy tömeg simán elfogadja a reklámok által 
visszahozhatatlan múlt keresésében, hanem lélektani, példaszerûségük közvetített értékrendet. Azt az autót veszik, amit mondanak, azt a 
által megmutatják azt, amit ebbõl a múltból még jelenvaló. A lényeg! Ha a mosóport használják, amit mondanak. Azt a zenét hallgatják, amit 
tehetséges lélekkel megáldott emberek, mint Knulp, nem találják helyüket eléjük tesznek. Mindezt csak azért, nehogy kilógjanak a sorból. Ez 
a világban, abban a világ ugyanannyira vétkes, mint maga az ember.a lélek teljes legyalulása. Fogalmuk nincs, hogy azt a zenét ember 
Remélem, hogy Gyertyégetéskor jó idõ lesz. Viszont a legfontosabb, hogy játsza hangszeren, vagy egy gép. Különben mindegy, csak szóljon!
mindenki tiszta szívvel menjen a temetõbe leróni tiszteletadását a meghalt Ma már generációk nõnek fel úgy, hogy nincs lelkük, nem 
hozzátartozói iránt. „Rest in peace.                                          Lõrik Sándoréreznek semmit, sem bánatot, sem örömet, sem bûnbánatot.

Pásztor Antalné
1924-2010

2010 NOVEMBER

Magyar Gábor - 2010. 09. 24.
Szülõk:

Beke Edina és Magyar Gábor

2010 NOVEMBER

Balázs István
1967-2010

Molnár László
1969-2010

HIRDETÉS

Gyalult és fejes káposzta kapható
a Petõfi út 6. szám alatt

Percze Bertalanné

Telefon: 06/30 6258502, 06/32 388-502

Római Katolikus Plébánia rajzpályázatot hirdet
Címe:

Mit jelent a keresztény fiatalok számára 
karácsony ünnepe?

A rajzokat november 28-ig lehet leadni a Plébánián 
vagy szentmise elõtt és után a sekrestyében!

Betlehem és Szentcsalád kiállítás - Felhívás!
Az idei évben 2010. december 5-tõl Betlehem és

Szentcsalád kiállítást szervezünk a Gondozási Központban.
Felhívjuk a rimóci lakosok figyelmét és kérjük, hogy akinek 

tulajdonában van Betlehem és Szentcsalád kép, szobor, vagy 
egyéb kegytárgy, melyet kiállításra érdemesnek tart és 

szívesen kölcsönadná, jelezze az Idõsek 
Klubja dolgozói felé személyesen

(Rimóc, Hunyadi út 9.), vagy az alábbi 
telefonszámon: 06-30-620-1243!

Segítségüket elõre is köszönjük!
Gondozási Központ

Egy véradás margójáról

Ez év június 27-i véradás alkalmával a harmincegyedik véradásomra 
készülve döbbenten tapasztaltam, hogy a kartonomon csak 
huszonnégy véradás szerepel. (2007-ben kaptam meg a huszonötös 
véradásért járó kitüntetést.) Kérdésemre kapott válasz: új 
számítógépes rendszer szerint dolgoznak és csak azokat regisztrálták, 
ami vonalkóddal ellátott, a többi sztornó. Ha csak rólam lenne szó 
nem is írnék róla, de országos szinten mennyien lehetünk még? 

Én úgy gondolom, véradásunkkal mi teszünk szívességet és nem az 
intézmény nekünk, ezért nem értem hozzá állásukat.   Vincze Attila

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. november 26-ig a fényképet adják le a 

Polgármesteri Hivatalban.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, kik újra 
bizalmat szavaztak nekem az elkövetkezõ négy évre, és 
azoknak is, akik vették a fáradságot és elmentek szavazni. 
Nekik van joguk számon kérni és bírálni, mert õk nem csak 
beszélnek, hanem tettek is.                Tisztelettel: Vincze Attila

Gyógyszertár

Nyitva tartás:
00 00Kedd: 13 - 16

00  00Csütörtök:  9 - 12
00 00Péntek: 12 - 15

Tisztelt rimóci lakosok, újságolvasók!
Október elsejével ünnepélyesen, ötödikével pedig az ellátásra szoruló

betegek számára átadtuk a Szent Jób Patika fiókgyógyszertárát Rimócon, 
ami a falu templomának védõszentjérõl, Szent Miklós Fiókgyógy-
szertárnak neveztünk el.

Már évekkel ezelõtt - az egészségház megépítésekor - megkeresett 
polgármester úr a gyógyszertár megnyitása ügyében, de akkor ez személyi 
feltételek hiánya miatt meghiúsult.

Most éltünk a lehetõséggel, az önkormányzat pedig az eredetileg is
patikának kialakított helyiséget biztosította számunkra. A nagyon szép
bútort is helyi vállalkozóval a szécsényi AVA - PACK Kft.-vel
készíttettük el. (Köszönet Oláh Laci ügyvezetõnek.) Nagyon sok
segítséget kaptam a rimóci lakosoktól, és szándékosan nem nevezek meg
senkit mert félek, hogy valakit kifelejtenék a felsorolásból, és ezzel
esetleg megsértem. Szeretném úgy gondolni, hogy ezzel a falu fejlõdéséhez 
és megtartó erejéhez kicsit mi is hozzáadtunk, mert a falu templom, iskola, 
posta, orvos, patika, és önkormányzati intézményei nélkül kevesebb. A patika 
készen áll a betegek ellátására, fogadják tõlünk NAGY SZERETETTEL. 

Szabóné Dr. Rózsahegyi Katalin gyógyszertárvezetõ

Aztán a kötelezõ napirendek keretében megválasztásra került az Ülésterembõl
alpolgármester. A képviselõk egyhangúlag támogatták a 

Október 15.-e emlékezetes dátumként kell, hogy megmaradjon 
polgármester jelöltjét, így a következõkben Juhász Vincéné lesz legalább hét rimóci ember emlékezetében. Ez a hét ember ezen a napon, 
településünk alpolgármestere. Bejelentette, hogy ezért a tisztségért - volt aki életében elõször, - esküt tettek, hogy szûkebb hazájuk, 
nem kéri a törvény által szabályozott tiszteletdíj megállapítását.Rimóc település érdekében munkálkodnak a következõ négy évben.

Az képviselõ-testület alakuló ülésén természetesen ott volt A polgármesteri tisztség ellátása fõállású munkaviszonyban 
minden megválasztott képviselõ és a régi-új polgármester is. történik. Munkabérét az 1994. évi LXIV tv. rendelkezéseinek 
Rajtuk kívül jelen volt még a Helyi Választási Bizottság elnöke, megfelelõen az elõzõ idõszakban megállapított összegben  a 
Jusztin Józsefné és az önkormányzat jegyzõje dr. Hegedûs István. köztisztviselõi illetményalap 11-szeresében  a képviselõ-testület 

A szokott helyen, hasonló idõben került sor erre a testületi ülésre, 
változatlanul hagyta, a költségátalány mértékét a polgármester 

mégis valahogy más volt ez az ülés még az újból megválasztott 
mindenkori illetményének 30 %-ában határozta meg.képviselõk számára is. Talán azért is, mert a testület létszáma 9-rõl 6-

A képviselõk hatályon kívül helyezték a tiszteletdíjakról szóló ra apadt, de azt gondolom az igazi ok az volt, hogy a felelõsség érzete 
rendeletet, így a következõ hat hónapban díjazás nélkül látják el a hatotta át a képviselõket, amikor az ülés megkezdésére várakoztak. 

A választási eredmények ismertetését követõen az eskütételre képviselõi feladatokat.
került sor. Ezek voltak az ülés legemelkedettebb pillanatai. Beszkid Andor polgármester

Az eskü
„Én, (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hû leszek; az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a 
tudomásomra jutott titkot megõrzöm; képviselõi 
tisztségembõl eredõ feladataimat Rimóc fejlõdésének 
elõmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”

Kirándultak a képviselõk is
Az elõzõ választási ciklust lezáróan két napot töltöttek együtt a 
leköszönõ képviselõk. Útjuk során bepillantottak a Paksi 
Atomerõmû életébe, meglátogatták a bikali élményparkot, 
majd a villányi szállásról Pécsre siettek, hogy a 2010-ben 
Európa Kulturális Fõvárosa címet nyert város dómjában 
vasárnapi szentmisén vegyenek részt. A rossz idõjárás és az 
elõrehaladott idõ miatt az Ó-keresztény sírkamrák 
meglátogatására és egy rövid városközponti sétára volt még 
lehetõség.                                          Beszkid Andor polgármester

Szabó Balázsné
1928-2010

Laczkó József
1931-2010

V

VÉRADÁS
2010. 10. 10. (vasárnap)

Megjelent: 64 fõ

Vért adott: 55 fõ

Kiszûrt:   9 fõ

Új véradó:   1 fõ

Ifj. Golopi Károly (Rimóc, Hunyadi út)

A megalakult képviselõ-testület

A patika átadás ünnepélyes pillanatai

A megalakult képviselõ-testület

Az elõzõ képviselõ-testület a kirándulás egyik helyszínén

FELHÍVÁS!
Amennyiben szeretné, hogy a Mikulás az

Ön otthonát is felkeresse, jelezzen a
Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjainál!
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Újra eltelt 4 év. Mint az országban minden A kisebbségi névjegyzékben szereplõk 

száma is csökkent, 91-rõl 65-re. Akkor 42-településen, Rimócon is véleményt 
en, most pedig 49-en jelentek meg a mondhattak a választópolgárok a leadott 

kisebbségi szavazáson, így a részvételi arányok itt növekvõ szavazataikkal. Összehasonlításképp nézzünk pár adatot. 
tendenciát mutatnak. A 4 évi 46,15 %-os részvételi arány a 2006-ban 2, 2010-ben 1 polgármester jelöltre adhattuk le 
kisebbségi választáson 75,38 %-os lett. 2006-ban a kisebbség szavazatunk. Részben talán ez is eredményezte, hogy 4 éve 
11 jelöltbõl 5-re szavazhatott érvényesen, most 12-bõl 4-re.908-an, most pedig 615-en jelentek meg a szavazáson. 
Az eredmények már bizonyára ismertek, ezért most egy kicsit Láthatjuk, hogy a 63,19 %-os részvételi arány 43,13 %-ra 
más szemszögbõl is megmutatjuk a szavazatszámokat. csökkent. Más adatoknál is nézhetjük a csökkenések számát. 
Nézzük, hogyan szavaztak az 1. és a 2. szavazókörben, azaz a 

Akkor Beszkid Andor 653 szavazattal, most 574 szavazattal lett 
rimóci Körtvélyes-patak jobb és bal partján az emberek, illetve 

polgármester. A képviselõ jelöltek száma 17-rõl 16-ra csökkent, 
hogyan alakult ezeket összesítve a végeredmény.

a megválasztható képviselõk száma pedig 9-rõl 6-ra. 2006-ban 
A megválasztott polgármesternek, települési és kisebbségi 

Juhász Vincéné szerezte a legtöbb szavazatot, összesen 539- képviselõknek ezúton is gratulálunk, a többi jelöltnek pedig, 
et, most Beszkid János „végzett az elsõ helyen” 309 érvényes kívánjuk, hogy  bár nem lettek képviselõk - minél több képviselõ-
szavazattal. Négy éve 338 szavazatra volt szükség ahhoz, hogy testületi ülésen, települési fórumon mondják el ötleteiket, 
valaki képviselõ legyen, most elég volt 213 szavazat is. Akkor az véleményeiket, javaslataikat településünk érdekében.
egy képviselõre leadott legkevesebb szavazat 112 volt, most 83. Vincze Nikolett

VÁLASZTOTTUNK

1.sz.szavazókör
Általános Iskola
Szécsényi út 4.

2.sz.szavazókör
Polgármesteri Hivatal

Madách tér 1.
Össz.:

Önkormányzati választás 2010. Október 3. - RIMÓC
EREDMÉNYEK

(Forrás: www.valasztas.hu)

A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévõ választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok és az urnában lévõ szavazólapok száma
Érvénytelen szavazólapok száma a polgármester jelöltre

Érvényes szavazólapok száma a polgármester jelöltre

Beszkid Andor - polgármester

Érvénytelen szavazólapok száma a képviselõ jelöltekre

Érvényes szavazólapok száma a képviselõ jelöltekre

1. Beszkid János - képviselõ

2. Jusztin Péter Albertné - képviselõ

3. Juhász Vincéné - képviselõ

4. Golopi Károly - képviselõ

5. Kiss János - képviselõ

6. Vincze Attila - képviselõ

7. Pásztor Antalné

8. Holecz Ferenc

9. Bablena Ferenc

10. Vinczéné Percze Gizella Margit

11. Virág László

12. Paluch Norbert

13. Molnár Ákos

14. Rácz Jenõ

15. Csemer Károlyné

16. Rácz Cintia

Érvénytelen szavazólapok száma a megyei közgyûlési listákra

Érvényes szavazólapok száma a megyei közgyûlési listákra

1. FIDESZ-KDNP

2. JOBBIK

3. MSZP

4. MUNKÁSPÁRT

5. CIVILEK A MEGYÉÉRT EGYESÜLET

798

312

23

289

289

9

303

129

127

112

103

81

94

90

88

74

72

67

29

45

85

64

70

10

302

206

46

42

6

2

628

303

18

285

285

5

298

179

141

137

135

149

119

102

77

88

67

68

94

65

16

21

13

20

283

192

62

23

2

4

1426

615

41

574

574

14

601

308

268

249

238

230

213

192

165

162

139

135

123

110

101

85

83

30

585

398

108

65

8

6

A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ választópolgárok száma
Szavazóként megjelentek és az urnában lévõ szavazólapok száma
Érvénytelen szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma
1. Rácz Szabolcs (BJKKE, MCF FÓRUM) - képviselõ
2. Csemer Károly (BJKKE, MCF FÓRUM) - képviselõ
3. Csemer Károlyné (BJKKE, MCF FÓRUM) - képviselõ
4. Bangó Árpád (BJKKE, MCF FÓRUM) - képviselõ
5. Rácz Jenõ (LUNGO DROM)
6. Németh Csaba (LUNGO DROM)
7. Rácz Cintia (LUNGO DROM)
8. Bada Barnabás (RO-MA)
9. Suha Katalin (LUNGO DROM)

65
49
2

47
28
28
26
26
19
14
12
6
6

10. Bada Leonarda (RO-MA)
11. Bada Nikolett (RO-MA)
12. Balogh Anna (LUNGO DROM)

5
5
3

A Nógrád megyei közgyûlés (15 fõ) választásának eredménye:
  1. Barna János Béla (FIDESZ-KDNP)
  2. Becsó Zsolt (FIDESZ-KDNP)
  3. Dudás Vilmos (FIDESZ-KDNP)
  4. Lacsny Péter (FIDESZ-KDNP)
  5. Meló Ferenc (FIDESZ-KDNP)
  6. Nagy-Majdon József (FIDESZ-KDNP)
  7. Skuczi Nándor (FIDESZ-KDNP)
  8. Szandai József (FIDESZ-KDNP)
  9. Tisza Attila (FIDESZ-KDNP)
10. Varga Krisztina (FIDESZ-KDNP)
11. Gácsi Péter (JOBBIK)
12. Palotai Szilárd (JOBBIK)
13. Borenszki Ervin (MSZP)
14. Látkóczki Bálint (MSZP)
15. Dr. Rozgonyi József (MSZP)
Mandátumok: FIDESZ-KDNP (10), MSZP (3) JOBBIK (2)

Községünk történetét végigkísérik az elemi csapások. Jelenleg a Az emberek a rémes pusztulástól dermedten álltak tehetetlenül a 
víz okoz nagy károkat, valamikor azonban a legveszélyesebb kártevõ, vésszel szemben s bár városunk tûzoltósága a tûz kiütése után fél óra 

alatt teljes felszerelésével a helyszínen termett s a környékbeli falvak a legnagyobb ellenség a „vörös kakas” a tûz volt. Mi volt ennek az oka? 
lakossága nagy számban jött segítségül, a tûznek gátat vetni emberi Nem a gondatlanság, amit talán a legtöbben hisznek. Egyszerûen az, 
erõvel nem sikerült, míg csak az, útjában mindent felemésztve a falu hogy a XX. század derekáig kis falunk házainak nagy részét 
végén önmagától meg nem szûnt.„zsupszalma” fedte. Sõt: a századelõn bizony még elõfordultak nyitott 

A tüzet gyufával játszó gyermekek okozták.kéményes tûzhelyek. Sõt: a szérû sem volt messze a falutól, és elég volt 
A kár körülbelül 150.000 kor. mely csak részben térül meg biztosítás bizony egy szikra, és a szél kapta-vitte a lángot, pillanatok alatt lángba 

útján, amennyiben a lakóházak egy része, nemkülönben a lakóházak borult az egész falu. Az sem mellékes, hogy egykor a szalonnát szintén 
padlásain, pajtákban, szérüs kertekben nagymennyiségben felhalmozott a padláson tárolták, ami bizony - hogy képzavarral éljek - olaj volt a 
kukorica, takarmány és gabonafélék csekély kivétellel, biztosítva nem tûzre. Tûzoltóegyesület sem volt még, a fogadott tûzõrök pedig a 
voltak s ezzel még a jobbmódú gazdákat is pótolhatatlan veszteség érte, jelzésen kívül mást aligha tehettek. Nem volt még megfelelõ a technika 
a szegényebb sorsuak pedig a legnagyobb nyomorba jutottak.sem: a megyében csak tizenpár „lajtos kocsi” teljesített szolgálatot, s 

Nyomban meg is indult a segélyezés, melyben városunkból ezeket még nagyrészt mind  ló vontatta.
Velicsné Haynald Teréz urnõ járt elöl  nemes példával s a károsultak  Gondoljunk bele: mekkora pusztulást okozhattak ezek a 
részére 300 koronát adott át a városunk fõjegyzõje kezéhez, ki azt a tûzvészek. Az embereknek nem csak élete munkája lett oda, de 
helyszínen szétosztotta, ugyanugy Strausz József p. tábi intézõ 2 méter megélhetése is kétségessé vált: odalett termény, állatállomány, 
mázsa lisztet bocsátott a legnagyobb szükséget szenvedõk között munkaeszköz, minden, ami az alapvetõ életszükségleteket biztosította. 
kiosztásra.S a rimóci templom is, hányszor lett a lángok martaléka? Ki tudja 

Valóban nemes emberbaráti szeretetrõl tanuskodnak ezen számon tartani?
jótétemények, melyeknek elismerése, jutalma a kétségbeesett Következzen hát az 1910-es tûzvész leírása a Szécsényi Hírlap 
szûkölködõk hálatelt szívének áldó imádsága.október 28-iki számából:

Vajha minél többen követnék a felsorolt lelkes adakozók példáját! A rimóczi tûzvész
Ezuton is kérjük, lapunk t. olvasó-közönségét hogy tehetsége szerint 

„F. hó 22-én délelõtt fél 11 órakor, mikor a szél valósággal orkánná 
siessen segítségére filléreivel a tûz károsultjainak. Könyöradományok 

fajulva dühöngött, felharsant városunk utcáin a tûzoltók vészkürtje. 
a rimóczi körjegyzõ címére küldhetõk.”

Szinte vérfagyasztó volt a gondolata is, hogy ilyen ítélet idõben tûz ütött 
A pusztulást, amelyet személetesen érzékeltet a cikk szerzõje, 

ki s csakhamar megtudtuk, hogy Rimócz ég! Igen, a szó szoros 
gyors segítség és rohamos újjáépítés követett. Volt adomány, volt 

értelmében égett az egész falu, mert alig, hogy a községi bíró 
segítség bõven. Az összefogás és a szolidaritás erejét jelzi az, hogy a 

szomszédságában lévõ ház lángot vetett, szinte egy szempillantás alatt télre egyetlen ház sem maradt lakhatatlan, s a tûzvész után egy-másfél 
futott végig a tûz a falunak Varsány felé terjedõ részén s 54 lakóház és évvel templomot bõvít a falu.                                          Jusztin Péter
100 melléképület lángja mint egy lángtenger csapkodott, ropogva 
zugva rémesen az ég felé. Köszönet Galcsik Zsolt kollegámnak, aki jelen cikkre felhívta figyelmemet.

Szomorú évforduló - Száz éve történt: az utolsó tûzvész Rimócon

Szeretettel várjuk a várandós kismamákat, akik a mozdulatokat játék Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház hírei
babán gyakorolva sajátíthatják el, gyermekük születéséig. Egy 

Babamasszázsról: „A gyermek testének érintése, a bõrét érõ kellemes 
foglalkozáson, azonos idõben 4-5 kisbaba vesz részt a szüleivel. 

ingerhatások éppolyan nélkülözhetetlenek fejlõdéséhez, mint az hogy 
„A jó masszázs titka a ritmus, a nyomás, folyamatosság és a figyelmes 

jóllakjon.” Frédérick Leboyer híres francia szülész szavai.
kapcsolattartás. A masszázs legyen olyan, mint egy zenemû, az egyik 

Szeretetteljes érintésre minden embernek szüksége van. Az élet elsõ 
simítás belefolyik a másikba. Sokszor a legegyszerûbb mozdulat a 

hónapjaiban a csecsemõk számára különösen fontos a testi érintés. Jó 
legjobb érzés.” Clare Maxwell  Hudson

hatással van a személyiségük fejlõdésére, és a szeretet jeleként élik meg. 
Szeptember végén õszies tevékenységek vették kezdetét a kézmûves 

Az a gyermek akit ebben az idõszakban gyakran érintenek vagy simogatnak 
foglalkozásokon. Készítettek a szülõk töklámpást, csigaházból szélcsengõt, 

meg, késõbb jobb kommunikatív és kapcsolatteremtõ készséggel fog 
õszi termésekbõl bábokat, melybõl a gyerekek is kivették részüket.

rendelkezni. Számos tanulmány bizonyítja, mekkora jelentõséggel bír 
A sütések is elmaradhatatlan események a Gyerekházban. Sütöttünk 

ez a kezdeti kontaktus az ember személyiségének kialakulásában.
„Szellemcsókot”, fõztünk szilvás gombócot, banán dzsemet.

Vizsgálatok bizonyítják, hogy a rendszeresen masszírozott csecsemõk 
A „Daloló” foglalkozások is rendszeresen, hétrõl-hétre ismétlõdnek. 

ritkábban sírnak, mint többi kortársuk. Nyitottabbak és 
Kéthetente Kaluzsa Mónika gitárral kíséri a dalokat és õ készül a 

barátságosabbak. A rendszeres masszírozás kedvezõen hat a gyermek 
gyerekek számára, játékos énekekkel, mondókákkal.

mozgásszervi fejlõdésére is.
Október utolsó hetén babamasszázzsal, gitáros Dalolóval, dióhéj állatkákat 

A masszázzsal a beteg gyerekeknek is segíthetünk. A rendszeres lazító 
készítõ foglalkozásokkal és Aranygaluska sütéssel várjuk a családokat!

masszázs, amit ideális esetben a szülõ végez, segít a gyermeknek 
abban, hogy megszabadulhasson azoktól a félelmeitõl, melyek 
betegségét súlyosbíthatják, vagy gyógyulását gátolhatják. Mielõtt 
azonban beteg gyermekünket masszírozni kezdenénk, feltétlenül 

Percze Renáta Gyerekház vezetõ
konzultáljunk a gyermekorvossal.
A rendszeres babamasszázs hatásai:  
· segít a babának, hogy könnyebben feldolgozza a születés emlékeit,
· kedvezõen befolyásolja a szülõ-gyermek kapcsolatot,
· fejleszti a kapcsolatteremtõ képességet,
· erõsíti az immunrendszert és a stressz elleni hormonális védelmet az 

élet további részére,
·  enyhíti az allergiás tüneteket, 
·  csökkenti a felfúvódást, így enyhíti a hasfájást, 
·  erõsíti az izomzatot, javítja a test mozgáskoordinációját,
·  gyorsítja a koraszülött babák fejlõdését.
A babamasszázs ajánlatos az alacsony vérnyomású gyerekeknek, 
mivel erõsíti az izomzatot és a kötõszövetet, s fokozza a keringést.
A Gyerekházban hetente egy alkalommal, hétfõn a nyitvatartási idõben 
tartunk babamasszázst, melynek idõtartama 10-15 perc, megfelelõ 
hõmérsékletû helységben, és körülmények között. A kicsiket a szülõk 
masszírozzák, én játék babán mutatom a fogásokat.

Rimóc honlapján (www.rimoc.hu), az intézmények menüpontban a 
Gyerekház is megtalálható lesz. Ott olvashatnak heti programjainkról, 
eseményekrõl. Képeket és videókat is igyekszünk közzé tenni.
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A selmeci diákhagyományok leglátványosabb és legtöbb - Igen, szeretek. Bár az egyetem elõtt sok rosszat hallottam a 
embert megmozgató rendezvénye a szakestély, amelyek kötött városról, meg kell mondanom kellemeset csalódtam, tiszta, 
menetû, többnyire tréfás hangnemben zajló összejövetelek, rendezett, szép a környezet, barátságos a légkör.
ahol a szaknak megfelelõ „szent italt”, sört vagy bort és zsíros Hogy érzed, mérnök informatikusként el tudsz majd 
kenyeret szolgálnak fel. A szakestélyhez legtöbbször külön helyezkedni a szakmádban?
kupa készül porcelánból vagy más anyagból. Speciális - Teljes mértékben meg vagyok arról gyõzõdve, hogy igen. 
szakestélynek számít a gyûrû- és kupaavató, a szalagtûzõ, a Rengeteg ajánlatot kap az egyetemünk gyáraktól, cégektõl és 
valétáló illetve a gyász-szakestély. A hagyományok közül a vállalatoktól. Már szakmai gyakorlatra is elég sok hely közül 
szakestélyeket sikerült leginkább megtartani eredeti lehet majd válogatni és aztán, ha minden jól megy akár 
formájában. Szakestélyt is tartottunk már Rimócon, áprilisban a külföldre is ki lehet jutni.
mûvelõdési házban jöttek össze selmeci utódiskolák palóc Rimóc vagy környéke szóba jöhet munkahelyként?
származású tagjai. 23 fõs szakestély volt, ami nem számít - Természetesen, örülnék, ha olyan állásom lenne, ami a 

közelben van. Aztán majd kiderül mi is lesz a vége. Jvalami nagynak, viszont nagyon jó hangulatban zajlott és 
Ákos, köszönöm, hogy interjúalanyom voltál! Remélem, mindenkinek tetszett a falunk. 
hogy a következõ évek is eseménydúsan és sikeresen telnek Maga a város és az iskola hogy tetszik neked? Szeretsz 
majd!                                                              Mócsány GeorginaMiskolcon lenni?

biztosította. SeNoN, a vizuál produkciójával folyamatosan az ország Electronic Steps
legjobb klubjaiban szerepel, olyan világsztárok fellépésein vetített 

Október 16. Rimóc-Sportcsarnok már, -és kápráztatta el a közönséget, mint pl. John Digweed, Dave 

Seamen, Audiofly, Loco Dice stb. A kellemes szórakozás érdekében 
Október 16-án a rimóci sportcsarnok adott otthont Nógrád megye 

füstmentes tánctérrel, barátságos kiszolgálással vártunk minden 
egyik legkimagaslóbb elektronikus zenei klubestjének, az Electronic 

szórakozni vágyó fiatalt (több mint 500-an voltunk az est folyamán!!!) 
Steps-nek. A rendezvénysorozat szellemi atyja a szécsényi 

A rendezvény reklámozására készült egy weboldal, ahol a rendezvény 
származású Kormos Csaba (Kormix), aki jelenleg Budapesten él és 

elõtt beszámoltunk az elõkészületekrõl, interjúkat lehetett olvasni a 
zenél. Eddig kilenc alkalommal volt Szécsényben a Club Stardustban, 

fellépõkke
de a klub bezárása után nem volt megfelelõ helyszín az est 

lebonyolítására. Arra gondoltunk, hogy különleges helyszínen kellene 

megrendezni, így esett a választás a rimóci sportcsarnokra, ami 
Nagyon sok önzetlen segítséget kaptam a barátaimtól, akik nélkül 

kizárólag erre az éjszakára egy nagy party arénává alakult át 
ez az est nem valósulhatott volna meg, amit ezúton is szeretnék 

professzionális hang és fénytechnikával. A rendezvény a Rimóci 
megköszönni. Terveink szerint háromhavonta szeretnénk hasonlóan 

Ifjúsági Egyesület és a Vasi Produkció közremûködésével valósult 
színvonalas rendezvényt megvalósítani.

meg, az italkimérésrõl a Dodo Büfé gondoskodott. Fõszponzorunk a 
Végszóként szeretnék idézni Budai menedzserétõl érkezett levélbõl:

Dreher Sörgyárak Zrt. volt, valamint szeretnék köszönetet mondani 
„Ezúton szeretném Imi nevében is megköszönni a meghívásotokat. Imi 

az önkormányzatnak, hogy megkaptuk az épületet. A fáradtságos 
szerint nagyon profi volt a szervezés, kiváló hangtechnika és jó közönség 

munka és a többnapos elõkészületek után este kilenc órakor 
volt és ezért nagyon jól érezte magát.”            Vincze Zsolt kulturális szervezõ

nyitottuk meg „kapuinkat”. Az est kiemelt vendége az Electronic 

Steps rendszeres és meghatározó fellépõje Dj. Budai (B. Imre) volt. 

Sikere és hírneve még mindig töretlen, sokan techno legendaként 

tartják számon, ami nem véletlen. Több mint 20 éve a szakmában, és 

még mindig tud újat, elõremutató dolgot mutatni, tartva a 

színvonalat, a minõséget. Mellette természetesen fellépet a klubest 

megálmodója Kormix is, aki már másfél éve nem játszott a megyében, 

viszont ez idõ alatt bejárta az ország nagy részét, számtalan sikeres 

fellépéssel, rutinnal a háta mögött. Jelenleg a BudapestDeepCafé, a 

Debüt és a Super8 csapatát erõsíti. Saját zenéivel is egyre nagyobb 

sikereket ér el, egyre több külföldi kiadó érdeklõdik és jelenteti meg 

a munkáit. Elõször szerepelt a rendezvényen a salgótarjáni Szorcsik 

László (Leslife), aki elsõsorban a Luxury Nights partyknak 

köszönhetõen vált ismert névvé a megyében, de egyre többet 

találkozhatunk vele ismert klubestek megmozdulásain is. A 

levezetésrõl jómagam gondoskodtam, Vincze Zsolt (Dan von Fice). A 

látványt hazánk egyik legelismertebb VJ hölgye, SeNoN 

l, belépõjegyeket lehetett nyerni, illetve a klubest készülõ 

hanganyagát is le lehetett tölteni, valamint a bulin készült képeket is 

meg lehet tekinteni (http://electronicsteps.blogspot.com).

azzal, hogy településüknek nyerhetnek ajándékot.Kicsit késõn tudtuk meg, de szeretnénk beszámolni egy rimóci sikerrõl
A teszt feladatsor megoldása 2 órát vett igénybe, melynek megoldásához A hír forrása: www.emagyarorszag.hu
szükséges volt az Internet ismeret és a szövegszerkesztõ használata. Ez 117 versenyzõ, 8 település, hatalmas siker! A Szécsényi Gyerekesély 
azért is jelentett igazán nagy kihívást, mind a gyerekeknek, mind pedig a Program és Nógrád Megyei Területi eMagyarország Központ a nyáron sem 
szervezõknek, mert bizony akadtak olyanok is, akiknek a gyerekesély hagyta unatkozni a kistérségi gyerekeket! Aktív pihenést, kikapcsolódást, 
program indulása elõtt még nem volt lehetõségük számítógépen dolgozni. játszva tanulást kínált nekik erre a nyárra.
Ezeket az informatikai alapismereteket, aztán az eMagyarország Pontokon A kistérség nyolc településén, ott ahol mûködik eMagyarország Pont 
az eTanácsadók segítségével sajátították el. Minden résztvevõ gyermek 6 (Szécsény, Nógrádmegyer, Magyargéc, Nógrádszakál, Nagylóc, Rimóc, 
darabos színes ceruza készletet kapott és minden résztvevõ ePont egy-egy Varsány, Endrefalva) IT versenyre invitálták a gyerekeket. Az általános 
fülhallgatót. Ezen túl külön díjazásban részesült az elsõ három helyezett: iskolásoknak teszteket kellett kitölteniük, melyben számot adtak informatikai 

I. helyezett: Rimóc - Fõdíj: 1db DVD lejátszóismereteikrõl. Azokon a településeken, ahol a gyerekesély program tartott 
II. helyezett: Szécsénynyári tábort a kellemes összekerült a hasznossal, így a nyaraló gyerekeket is 

III. helyezett: Nógrádmegyersikerült bevonni a programokba. 
Gratulálunk mind a 117 résztvevõ kisiskolásnak, mind a felkészítõ A verseny tulajdonképpen a községek között folyt, csapatmunkában, ezzel is 
mentoraiknak a szép eredményhez!azt hangsúlyozva, hogy ne csak magukért, hanem a közösségért is tegyenek, 

Mit érzett ünnepünkön és mit üzen nekünk dr. Beer Miklós püspök úr?

Milyen érzésekkel érkezett Rimócra, amikor megtudta, hogy a templomtetõ megszentelésére, illetve a Szent Erzsébet 
szobor átadására kerül sor?
- Mindig örömet jelent számomra, amikor megvalósul 
egy szép terv, amikor valami megújul, megszépül, az 
õseink örökségébõl, de bevallom töredelmesen, hogy 
úgy jöttem el ide, mint ahogyan máshová is szoktam 
menni: hát jó, ez is egy megújult templom. De amikor 
megláttam, és pláne, hogy ezt a szobrot megláttam, 
elröstelltem magam, mert ez tényleg minden 
elképzelésemet felülmúlta. Meg ez az összefogás, ami 
emögött a felújítás mögött van, ez tényleg példaadó és 
hát reménykeltõ ebben a kis hazában. Olyan örömmel 
látom itt a sok kedves embert és azt, hogy együtt van a 
templom, iskola, a falunak egy új tere és hát Szent 
Erzsébet, aki nekünk különösen kedves itt Európában, 
hogy hagy tudják meg a többiek is, hogy kik vagyunk mi 
magyarok.
Püspök atya az ünnep kapcsán mit üzen a rimóciaknak?
- Hogy legyenek büszkék arra, amit közösen tettek. Ez 
persze felelõsséget is jelent, hogy továbbra is adjanak 
példát másoknak is az összefogásra, egymás megsegítésére. Ehhez kérem rájuk a Jóisten áldását!
Köszönjük szépen!                                                                                                                               Beszkid János és Vincze Nikolett

Megújult a templomunk

2008-ban jelent meg az a pályázati felhívás, amire 
Vincze Nikolett, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda akkori 
dolgozója hívta fel a figyelmünket. A hírrel felkerestük 
Urus Attila atyát, aki azt örömmel vette és kérte 
közremûködésünket. A Mravcsik László és Ott Éva által 
írt pályázat sikerrel járt, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programból majd húsz milliós 
támogatást nyert a fejlesztés. 

A törvény szerinti közbeszerzés Kolosiné dr. Percze 
Zsuzsanna, Horváth Róbert és jómagam segítségével 
folytatódott le. Régi álma vált valóra a rimóciaknak. Új 
tetõfedés, toronysisak lemezelés védi templomunkat. A 
megújult templomot 2010. október 17-én dr. Beer Miklós 
püspök atya áldotta meg köszönetet mondva minden 
közremûködõnek és kívánta, hogy minél többen 
találjanak helyet maguknak Isten közelében.

Beszkid Andor polgármester A püspök úr a Szent Erzsébet téren

Sok szép és fimon sütemény készült az ünnepségreA Szent Erzsébet kenyerek megáldás elõtt

Interjú közben
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HELYI FIATALJAINK - VII. rész

A Rimóci Újságnak ebben a számában a Miskolci Egyetem egy hallgatóját, Molnár Ákost kérdeztem. Miskolcra a környékünkrõl is 
sokan járnak, nem csak viszonylagos közelsége, hanem színvonala és híresen sok hagyománya is vonzóvá teszi. Ákos az idei 
tanévben a harmadik évét kezdte meg, vagyis végzõs BSc-s hallgató, tanulmányairól és jövõbeni terveirõl az alábbi interjúban 
olvashatunk.

Hol tanulsz, milyen szakon? - A fentieken kívül nagyon szerettem a 
- A Miskolci Egyetem mérnök informatikus mûszaki kommunikáció, a számítógépes 
szakán tanulok. etikett és jog világa, windows rendszergazda 
Honnan jött az érdeklõdés? Volt más pálya tárgyakat, valamint nagyon kedves tárgyam 
is, ami érdekelt? volt még a számítógépes architektúrák. Sokkal 
- Mindig is vonzott az informatika és a többi jobbak voltak ezek a tárgyak ugyanis nem csak 
szakhoz képest ez tetszett a legjobban. Más tömény elméletet oktattak, voltak szerelés és 
pályát nem jelöltem meg, csak kifejezetten elég jó gyakorlati óráink is.
mérnök informatikát. Másban nem éreztem Szakirányt kellett választanotok? Te mit 
azt, hogy le tudna kötni. választottál?
Mivel foglalkozik egy mérnökinformatikus? - Windows nyomvonalat választottam, azon 
- Igazából ez egy nagyon összetett és sokféle belül is a web fejlesztési és rendszergazdai 
szakirányt magába foglaló "gyûjtõnév". Mert szakosodást.
például egy rendszergazda szakirányos is A szak képzése mennyire épít a gyakorlat-
mérnökinformatikus, ugyanúgy, mint az ra? Vagy inkább elméleti képzés?
automatizálási szakiránnyal rendelkezõ is. - Vannak amik gyakorlatra, vannak amik 
Mit adott a középiskola, amivel meg- elméletre építenek, én úgy érzem mivel ez egy 
könnyítette a dolgodat a felsõoktatásban? eléggé gyakorlati tárgy még ettõl is sokkal több 
- A Szent-Györgyi Albert Gimnáziumba jártam emelt gyakorlatnak kellene lennie, hogy a diákok nagyobb 
matematikára majd késõbb informatika fakultációra. Ez a két tapasztalattal és rutinnal tudják kezelni a dolgokat.
tárgy volt a felvételi tárgyam is és úgy érzem elég jól Vannak tanulmányútjaitok, gyakorlatotok?
teljesítettem. - Gyakorlaton még nem voltam, de tanulmányutakat minden 
Milyen volt az elsõ év az egyetemen? évben rendeznek többet is. Pl. az elmúlt évben ellátogattunk a 
- Egyedül az új rendszert volt nehéz megszokni, a bõcsi Borsodi sörgyárba, valamint a gyõri Audi gyárba.
beilleszkedéssel nem volt probléma. Tankörökre voltunk Mirõl írod majd a szakdolgozatodat a BSc-n? Tervezed, hogy 
osztva, ahol már barátiabb volt a légkör és az ismerkedés is azzal a témával szeretnél foglalkozni a késõbbiekben is?
könnyebb volt. - Egyelõre az a tervem van, hogy egy asztali társasjáték grafikus 
Mi a véleményed a BSc képzésetekrõl (=alapképzés)? számítógépes változatát fogom elkészíteni. Bár web és 
- Nálunk túlságosan nagy változás nem volt a régi rendszerhez rendszergazda szakirányon vagyok, egy különleges ajánlat 
képest, csak a 10 félév anyagát zsugorították be hét félévbe. Sok biztosan át tudna csábítani a számítógépes grafika területére. 
embernek nem tetszett, azóta is folyamatosan csiszolgatnak Kollégiumban laksz vagy albérletben? Hogy tetszik?
rajta, változtatnak szabályokon, új dolgokat próbálnak ki pl. - Természetesen kollégiumban lakom, nálunk nagyon jó a 
indexkártya, persze nem minden a legjobban sikerül, de nem kollégiumi élet, összetartóak az emberek, nagyon jó késõbb is 
minden lehet tökéletes. megmaradó kapcsolatokat lehet kiépíteni lakótársaiddal, 
Nehéznek érzed így utólag a mögötted álló éveket? szobaszomszédokkal vagy akár a szinten lakókkal is.
- Akkor is tudtam, hogy nem lesz könnyû, és nehéz fába vágom a Milyen a diákélet a fõiskolán? Azt tudom, h nálatok sok 
fejszémet, és jól is gondoltam, mert tényleg egy elég nehéz szak. diákhagyomány van. Mondanál ezekrõl röviden valamit?
Tervezed, hogy MSc-képzésre (=mesterképzés) is - Nálunk elég aktív diákélet van, és itt pont a hagyományokra 
jelentkezel majd? gondolok, amirõl te is kérdeztél. Utódiskoláink hallgatóinak 
- Igen, szeretném elvégezni majd az Msc-t is. Miskolcon is van a hagyományos köszönése: Jó szerencsét! A mi iskolánkat 1735-
szakomon mesterképzés. ben alapították Selmecbányán bányász-kohász szakiskolaként, 
Melyek voltak eddig a nehezebb tantárgyaid? késõbb akadémiai rangra emelték. Bõvült, szépült aztán 1920-
- Elsõként a programozást említeném. A legnagyobb nehézségét ban Trianon miatt elköltözött az egyetem Sopronba. Itt sem 
az adja, hogy a világon alig használt programozási nyelvvel sokáig tudott megmaradni, a II. világháború után ismét 
kezdik az oktatást, és erre épül a többi programozás, az költöznie kellett, ekkor került Miskolcra, kivéve a faipari 
„egyszerûbbek”. Amikor bajlódtam vele, sokáig kerestem a szakot, az maradt Sopronban.
környéken olyan tanárt, végzett ismerõst, aki értene ehhez a Az egyetemre frissen bekerülõ hallgatók pogánynak, az 
programozási nyelvhez, de senki nem is tanulta. A tantárgy úgynevezett balekokításon és -keresztelésen átesettek 
további nehézsége a számonkérés foka, vizsga formájában baleknek, a másodéves hallgatók kohlenbrennernek azaz 
papíron kellett programoznunk és ott például nagy az esélye szénégetõnek, a legalább harmadik éve az egyetemen tanuló, a 
annak, hogy az ember lefelejt valamit a sorvégrõl, ami elég selmeci hagyományok szellemében megkeresztelkedett 
súlyos hibának számít. hallgatók Firmának számítanak. A Firmákat már megilletik 
Az analízis nevû matematikai tantárgy sem volt egyszerûbb, bizonyos elõjogok, például a kari egyenruha hordása. Többen 
függvényelemzéssel és magasabb fokú differenciál- és találkozhattak már velem gépész egyenruha „auf” viselése 
integrálszámításokkal. közben. Az auf egy fekete jó minõségû anyagból készült zárt 
Az ilyen tantárgyak legnagyobb nehézsége összességében az, kabát. Az állógallért 2 pickhammer azaz kalapács és ék díszíti a 
hogy nem magolhatóak, és ha valaki nem tudja megérteni, selmeci õsi szakok tiszteletére. Elõl 5 aranygombbal 
onnantól szinte vért kell izzadnia azért, hogy sikerüljön gombolódik, hátul 6 kis aranygomb díszíti a hasíték mentén. A 
átmennie a vizsgán. bal karon helyezkedik el egy szalag, amin a kari címer valamint 
Melyek voltak a könnyebb, vagy kedvesebb tárgyaid? a gépészek esetében egy 9 ágú fogasív található.

háznak a maradék romos alapja, meg Szeretettel köszöntjük Rimócon Tóth 
mindenféle buckák, így nagyon nehéz volt Dávid mûvész urat, aki a Szent Erzsébet 
elképzelni. Két évig gondolkodtam rajta, szobrot készítette nekünk. Nagyon szép 
hogy milyen legyen. Nagyjából olyan az alkotás. Mi jutott eszébe, amikor 
készült el, mint amit kitaláltam, de azért felkérést kapott a szobor elkészítésére? 
nem teljesen. Arról is szó volt, hogy bontunk Hallott már elõtte is Rimócról?
ki itt az iskola kerítésébõl, mert hát van egy - Nagyon örültem neki, amikor felkértek és 
hatszögletû oszlop a szobor alatt, és annak természetesen hallottam már Rimócról, 
a formája köszön vissza itt a burkolatban. mert Hollókõvel már korábban is 
Csak hát sajnos ez valahogy mégsem kapcsolatban álltam, illetve állok most is. 
sikerült tökéletesen, mert az a hatszög csak Hollókõre is került egy szobrom, a Hollókõi 
az egyik sarkon köszön vissza, illetve nem vár, illetve itt a kereszt a sarkon, egy picit az 
tudtunk elbontani az iskolaépületbõl, ami én munkámnak is köszönhetõ, mert én 
még egy kicsit könnyebbé tette volna ezt az szerveztem 2004-ben, illetve 2005-ben egy 
áthajlást, átjárást a két telek között. Nagyon olyan mûvésztelepet, ahol ajándékba 
bonyolult hely, mert az ember legszíve-adtunk szobrokat különbözõ kisebb 
sebben középre tenné, de akkor a templom, falvaknak, településeknek. Tehát így már a 
a mögöttes nézetek nem jók. Nem jó, ha a kapcsolat megvolt. Nem én készítettem 
háttérben lévõ dolgok „keresztülvágják” a ezeket a szobrokat, hanem kollégáim, de hát 
szobrot. Úgy beszéltük meg, és ennek ez egy nagy mûvésztelep, 10 szobrász, 10 
nagyon örülök, hogy az a telefonkábel és szoborral. Így már ismertem Rimócot, sõt 
oszlop is el fog innen kerülni. Ez volt az elsõ szerettem is idejárni. Tavaly húsvétkor itt 
kikötésem.vendégeskedtünk, innen mentünk át 

Hollókõbe. Azt gondolom, hogy nagyon jó Mit üzen a Rimóci Újság olvasóinak?
- Vegyék birtokba a szobrot, és amikor barátság van a polgármester és köztem, és õ 
elmennek mellette, akkor egy picit kért föl erre a munkára. Megkérdezte, mit 
gondolkozzanak el Szent Erzsébeten. Azt az szólnék hozzá, ha csinálnánk közösen egy 
áhítatot, amit a szobor áraszt, érezzék meg.Szent Erzsébet szobrot. Általában a 

szobrász, örül egy szent szobor felkérésnek, Szabad elhelyezni a szobor talapzatánál 
mert ez mindig egy megtisztelõ feladat. A virágot?

Tóth Dávid kisfiával és édesapjával, - Természetesen, sõt örülnék neki.szentek életén elgondolkodva, az ember 
Tóth Bélával a Szent Erzsébet szobor elõttmerít és megpróbálja ezt kifejezni. Nehéz Talán rózsákkal kellene körbeültetni, egy 

feladat, de mégis nagyon jó. Úgyhogy ez egy rózsakert venné körül Szent Erzsébetet, összefolynak, mert közös munkáink is 
örömteli felkérés volt. Hosszú út vezetett hisz rózsák vannak a kezében…vannak. Szóval visszatérve a kérdésre, 

- Nagyon jó ötlet, ez tetszik.idáig, de ma végre itt van, és úgy látom, hogy simán ment minden, csak lassan, volt idõ 
nagyon örül neki a falu népe. Min dolgozik most?érlelni. A legtöbb fejtörést különben a 

- Most Újpestre készítek egy Halassy Olivér Történt-e valami olyasmi a szobor térkialakítás okozta.
mellszobrot, õ egy háromszoros olimpiai készítése közben, ami érdekesség, ami az Mikor látta elõször a teret, vagy azt, hogy 
vízilabdázó volt úgy, hogy az egyik lábát újságolvasóknak különleges lehet? hova fog kerülni a szobor?
levágta 10 éves korában egy villamos, majd - Igaziból azt kell, hogy mondjam, nem - Már akkor, amikor a felkérés elindult. 
'46-ban egy ruszki járõr agyonlõtte, mert el történt ilyen. Ez egy nagyon kedves és Elõször azt a teret néztük meg, ahol most a 
akarta venni az autóját. Tehát egy tragikus lassan érlelt, formált szobor. A munkában Trianoni Emlékmû van, hogy oda kellene 
sorsú, de mégis háromszoros olimpiai meg kell, hogy említsem édesapámat is, tenni. Oda nagyon kívánkozott egy szobor, 
bajnok vízilabdázó. Hollõkõre egy életfát mert mint minden szobromat, ezt is vagy egy emlékmû, mert az egy nagyon jó 
készítek, aminek most úgy tudom, hogy megmutattam neki. Így õ is egy napot hely, de nem biztos, hogy egy szent szobor 
december 12-én lesz a szoboravatója.eltöltött a szobor mellett, én pedig több kell egy sportcsarnok elé. Eljöttünk hát ide 
További munkájához kívánunk jó h ó n a p o t .  A z  é d e s a p á m  s z a k m a i  hátra, ahol a polgármester úr vakarta a 
egészséget, kitartást és Isten áldását. tapasztalata és az évek alatt magába fejét, hogy hát neki ide van egy terve, itt 
Köszönjük szépen!gyûjtött tudása, nagyon érzõdik talán a szeretné átvezetni a híveket a templomba 

szobron is, hisz sokat segített, vagy hát Beszkid János, Vincze Nikolettvasárnaponként. Tervezett már akkor is 
segítet tünk egymásnak.  Ezek úgy parkolót, de akkor még itt volt annak a kis 

Interjú Tóth Dávid szobrászmûvésszel

Az ünnepségen résztvevõk egy csoportja Az ünnepélyes átadás kezdete
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„gyep”, a gyerekek feladata a felnõttek biztatása volt. Családi sportdélután
Pedagógusokból és szülõkbõl álló vegyes csapatok a 

Iskolánk pedagógusaiban az éves munkamenet és programok kosárlabdában brillíroztak. A felnõttek mindent beleadva futottak 
szervezésekor a sokféle ötlet között felvetõdött egy újabb szülõi csapatuk sikeréért, a gyerekektõl pedig hatalmas biztatásban volt 
program. Az ötletelésbõl alakult ki a játékos sportdélután részünk.
szervezésének terve is. Az idõpontot október 22. nappal határoztuk Köszönöm minden anyukának, apukának, felnõttnek, gyereknek 
meg. és az iskola dolgozóinak a pozitív hozzáállást, köszönöm Betti 

A sportdélután szervezését Kuruczné Rados Beatrix tanító néni tanító néninek az összeállított színes és érdekes feladatokat. 
koordinálta. Köszönöm Verbói Klára doktornõnek, hogy a játék közben 

A tanulókból, szülõkbõl, pedagógusokból álló csapatok és az megsérülteket megnézte és eligazította a teendõkrõl, és köszönöm 
egyéb feladatot ellátók együtt közel hetvenen játszottak. Az 5 a finom, meleg teát az óvoda dolgozóinak!
csapat elõször sorversenyen mérte össze erejét. Volt zsákban futás Mondhatom: ”Ez jó mulatság, férfimunka volt”
kettesével, vakvezetõ játék és sok-sok érdekes feladat. Egy kis Utóirat: Minden szülõ - akiket meginterjúvoltam a nappal 
pihenõt követõen - amikor teával és ásványvízzel frissültünk és kapcsolatban - pozitívan értékelte a délutánt, és többen 
zsíros kenyérrel csillapítottuk éhségünket - a felnõtteké lett a megfogalmazták, hogy ezt meg kell ismételni!

-  Balázsné Szõke Anikó - a jó tanulók mûsoráért Október 23.
- Oláh Katalin - a tõle rendszeresen kapott magas színvonalú 

A hagyományainkhoz híven iskolánk tanulói idén is aktív színpadi dekorációért
résztvevõi voltak az október 23-i megemlékezõ ünnepségnek, -  Varga Bálint - a mindkét helyszíni hangosításért
illetve a jó eredményt elérõ középiskolás és fõiskolás tanulók Köszönöm minden részt vevõ tanulónak és iskolai 
díjazásának, köszöntésének. dolgozónak, hogy - ünnepnapjukat nem sajnálva - megjelentek 

Köszönöm kollégáimnak a színvonalas munkát: és együtt emlékezhettünk!                           
-  Golyánné Juhász Edina és Kovács Norbert - ünnepi mûsorért Kiss Józsefné igazgató

Bosits István atya halálának 20. évfordulója emlékezünk (1926. október 31-1990. október 18.)
Aki nem ebbe a világba való…

A legemlékezetesebb története az volt, mikor húsvét reggelén a fõpapok fejvesztve szaladgáltak, hogy hát eltûnt Jézus 
teste, micsoda botrány. Oly' annyira belefeledkeztek az eseménybe, hogy még nadrágot is elfelejtettek venni: gatyába 
szaladgáltak. Évente legalább tízszer elmeséltettük vele hittanórán ezt, mert annyira vicces volt, ahogy a reverendáját 
megemelve utánozta az álszent fõpapokat. Vicces volt, és annyira emberi. Talán ezért tudta olyan közel hozni hozzánk 
az Istent.
István atyára emlékezem. Csak halványan tudok emlékezni rá, mert még gyerek voltam, amikor elment. A nagyságát 

csak éppen, hogy kapisgálni tudtam akkor még. Ma már hiszem, hogy többet is megértek belõle. Kár, hogy ti mai gyerekek már nem 
ismerhetitek. Bár lehet, hogy ma meg sem értenétek, annyira egyszerû és már-már nem is ebbe a világba való volt a jósága. Képzeljétek, 
gyerekek, amikor én még kisiskolás, azaz alsó tagozatos voltam, volt annyi pap, hogy minden falunak jutott egy. István atya 
reverendájában egy ócska fekete biciklin szelte át a falut, ha gyóntatni ment. De sokszor találkozhattunk vele gyalog is. Egyszer egy 
kisfiú az orra elõtt káromkodott egy igen csúnyát. Nem vette észre az atyát. Tudjátok mit csinált? Nem, nem vágta nyakon Isten nevébe, 
még csak nem is szidta le. Megsimogatta a fejét, és kissé elmosolyodva megkérdezte, hogy nem menne-e inkább ministrálni. És a kisfiú 
ment. Sokszor és sokáig. Egyszer elkéstünk hittanóráról, mert a parókián csocsóztunk. Nem vettük észre, hogy õ már rég elment. Olyan 
tekintettel nézett ránk, hogy nagyon elszégyelltük magunkat, pedig nem szólt egy szót sem. Talán épp azért fájt ez nekünk. A 
vasárnapokra külön készültünk, és izgatottan vártuk, ma kit szólít fel. Ugyanis akkor még volt diákmise a reggeli órákban. Ilyenkor 
kifejezetten nekünk készült a prédikáció. Az atya kilépett a szentélybõl, mi az elsõ padsorokba ültünk (nem is ülhetett ám oda más, 
megtöltöttük a padokat), és nekünk beszélt, kérdezett tõlünk, mi meg válaszoltunk, meg súgtunk egymásnak. A történeteiben sokszor a 
mi nevünk fordult elõ, és ez annyira, de annyira jól esett. Számos történet keringett róla. Nekem a legszívmelengetõbb, amikor a falun 
végigvonuló körmenetet megállította a kocsma elõtt, és a lépcsõn üldögélõk felé emelte az oltáriszentséget. Mindenki levette a sapkáját, 
és meghajtotta a fejét. Állítólag így történt. 
Amikor meghalt, sok emberben a hit is meghalt. Túlságosan is a személyéhez kötötték a Jóistent. Elmaradtak. De valamit mindenkinek 
belevésett a szívébe: szeretni kell, és egyszerûnek maradni, akármit is gondolnak rólunk. Túl jó volt ennek a világnak, de a másikban 
otthonra talált…                                                                                                                                                                Kaluzsa Mónika

kiabálás, bosszúért kiáltó szó, csak a némaság, de már ott vibrál az erõ és a Október 23. - A szabadság napja feszültség a tömegben. Október 22-én a Mû. egyetemisták megfogalmazzák a 
magyar nép többségének követeléseit. Innen már nincs vissza út. A hatalmon E jeles nap alkalmából gyülekeztünk mi is délután négy óra körül az '56-os 
lévõk nem tudnak már a régi módon uralkodni, az elnyomottak pedig elviselni emlékmû köré, hogy méltóképpen róhassuk le tiszteletünket, és hajthassunk fejet 
helyzetüket. Október 23-án felvonulást szerveznek a Bem szoborhoz. legfiatalabb nemzeti ünnepünk elõtt. Hiszen ez a szabadság is úgy született, 
Felolvassák a 16 pontot, a tömeg folyamatosan skandálja követeléseit: hogy a pesti utcán hullt a vér.
szabadságot, demokráciát, nemzeti függetlenséget. Kivágják a gyûlölt szovjet 

Az ünnepség nyitásaként Kiss Anita elõadásában hallgathattunk meg egy 
mintájú címert és felröppennek a lyukas zászlók. Gerõ beszédében 

verset, ezt követõen a polgármester ünnepi beszéde következett. Az 
nacionalista tüntetésnek minõsíti a felvonulást és megkezdõdnek a fegyveres 

ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Dr. Nagy Andor, országgyûlési 
harcok. A forradalmi ellenállást nem tudják megtörni, ezért a kormány 

képviselõ is. Beszédében nem csak a múltat méltatta, hanem kitért a jelen látszatengedményeket tesz. A háttérben viszont már nagy erõk vonulnak 
politikai és gazdasági helyzetünkre is. Adja a jó Isten, hogy szavai ne csak Budapest ellen. November 1-én Magyarország kilép a Varsói Szerzõdésbõl. 
szavak maradjanak, hanem tettekké váljanak és így 1956 üzenete is valóra November 3-éán megegyezés születik, hogy hétfõn mindenki felveszi a 
válhat végre ennyi év után. munkát és véget ér a sztrájk. Mindenki azt gondolta, gyõzött a forradalom. 

A képviselõ úr beszéde után az általános iskolások múltat idézõ mûsora Annál kiábrándítóbb az ébredés. Budapest november 4-e hajnalán a szovjet 
következett. Köszönjük nekik és a felkészítõ tanároknak, igazán ügyesek ágyúk hangjára és lövedékei robbanására ébred. Az egyenlõtlen küzdelemben 
voltak. Ezt követõen a megemlékezésen a koszorúk elhelyezése következett. megtörik az ellenállás. December 5-e után újrakezdõdik minden. Az emigráció, 
A rimóci önkormányzat és dr. Nagy Andor országgyûlési képviselõ mellett a itthon maradtaknak a börtön a kiûzetés. A temetõk árkaiba, jeltelen sírokba, 
rimóci Szent István Általános Iskola, a Rimóc Polgárõr Egyesület és a Rimóci arccal lefelé temetik a magyart. Azonban áldozatuk nem volt hiába való, alig 
KOBAK Egyesület rótta le tiszteletét. Ünnepségünk hivatalos részének telik el harminc év és újra elvásik a vörös csillag. 1989. október 23-án kikiáltják 
befejezéseként szintén egy verset hallgathattunk meg Kanyó Adrienn a Magyar Köztársaságot.
elõadásában, és amíg meggyújtjuk a mécseseket, amit az Ifjúsági Egyesület E maroknyi nép újra megmutatta, van feltámadás és nemzeti megújulás.
osztott ki a jelenlévõk között, néhány gondolat azoknak, kik nem voltak ott: Véleményem szerint azért van szükség arra, hogy együtt ünnepeljünk és 

1956. október 6-án százezres tömeg jelenik meg, hogy elbúcsúztassák a emlékezzünk, mert az a nemzet, aki ismeri a múltját az ilyen alapokra építheti a 
koncepciós perben halálra ítélt Rajk Lászlót. A néma tüntetésen nincs jövõjét is. Szebb jövõt!                                                                  Vincze Attila

Elsõ sor balról jobbra: Lõrik Nóra (K 4,5), Virág Kitti (K 4,92), Pásztor Noémi (K 4,36), Kiss Flóra (K 4,55), Szabó Zsófia (K 5),
Bobály Anna Katalin (K 4,81), Jusztin Katalin (K 4,31), Bagó Fruzsina Ágnes (K 4,27)

Második sor balról jobbra: Balázs Anita (K 4,64), Kõmíves Anikó (K 5), Jusztin Gabriella (K 4,45), Mócsány Georgina (F 4,44),
Pálmány Melinda (K 4,73), Pásztor Alexandra (K 4,9), Talpai Viktória Natália (F 4,07), Kurtán Ágota (F 5), Bagó Judit (F 4,89)
Harmadik sor balról jobbra: Barna Krisztina (Tömörkény István Alkotói Pályázat 2. helyezés; K 4,67), Mócsány Ramóna (K 4,55),

Beszkid Máté (K 4,64), Beszkid Arthur (K 4,86), Rigó Tamás (K 4,35), Tóth Gábor (F 4), Virág Attila (F 4,08)
A képrõl hiányzik: Valkó Zsuzsanna (F 4,05)

Zárójelben fõiskolás hallgatóknak F jelzés, középiskolásoknak K jelzés után láthatjuk az elért tanulmányi átlagot, illetve a versenyeredményt.

Gratulálunk Rimóc község ,,Jó tanulói’’-nak!

A megemlékezés egyik pillanataÜnnepi beszédet mondott dr. Nagy Andor országgyûlési képviselõ



RIMÓCI ÚJSÁG10 RIMÓCI 72010 NOVEMBER 2010 NOVEMBER

„Rimóc Községért Díj” 2010.

Díjat az kap, vagy azok kapnak, akik maradandót alkotnak. Vannak, akik 
valami különlegeset és egyedit hoznak létre, sokan tehetségükkel érdemelnek 
ki díjat. Talán a legértékesebb díj az, amelyet azért kap az ember, amiért soha 
versenybe nem szállt és mégis annak a szellemében élt és él. Amikor 
természetessé válnak a dolgok, az ember csak az elõtte álló feladatokra 
koncentrál, oda adja magát az ügynek és észre sem veszi, hogy valójában 
milyen nagyszerût alkotott.
2010. évben a Rimóc Községért Díjat azok kapták, akiket ez a természetesség 
vesz körül. Több mint 15 éve létrejött egy újság a lakosság hiteles 
tájékoztatására az önkormányzat lapjaként, mára már a szerkesztõk odaadó, 
kutató és alkotó munkájaként bõven túlnõtte az önkormányzati lap mivoltát. 
Mindenki lapjává vált. Megmutatja, hogy valójában kik is vagyunk, hogyan 
élünk, mirõl álmodunk. Helye van benne történelmünk bemutatásának, a 
hagyományaink ápolásának, aktuális mondandóknak, egyéni 
véleményeknek, bepillanthatunk az iskolások és óvodások életébe, a fiatalok 
terveibe, olvashatjuk az idõsebbek bölcs véleményeit. Pályázataival (versíró, versmondó) a kulturális életet generálja. Olyan kapoccsá vált a 
helyi társadalomban, ami úgy köt össze, hogy segít eligazodni, egymással tisztába jönni. Az írott szó, ha az igaz és hiteles, mindig egy lépés 
elõre. A Rimóci Újság szerkesztõi szabadidejüket sem kímélve, ellenszolgáltatás nélkül szorgoskodnak az újság létrejöttén, és most már 
jogosan tudhatják magukénak a Rimóc Községért Díjat. Munkájukhoz jó egészséget kívánok!                  Kiss János, önkormányzati képviselõ

„Rimóc Községért” Díj
1996. Bosits István

Bakóné Valkó Zsuzsanna
Virág Vincéné

1997. Rimóci Rezesbanda
Beszkid János

1998. Vincze Ferenc
1999. Kobela Andrásné

Mócsány Istvánné
Vincze Barna

2000. Beszkid Andor
2001. Holecz Ferenc
2007. Golyán Jánosné
2009. Vincze Nikolett
2010. Rimóci Újság

„Rimóc Községért”
elismerõ oklevél

2001. Jusztin Péterné
2007. Beszkid JózsefnéA Rimóci Újság állandó munkatársai és alapítói (a képrõl hiányzik Benkó Péter és Erdélyi Ferencné)

Köszönjük… Az idei „Rimóc Községért Díjat”, olyan mintha a rimóci emberek kapták volna. Hogy miért? Mert mindenkire szükség volt, 
hogy ezt megélhettük. Kellettek emberek, akik megálmodták, létrehozták. Kellettek emberek, akik folytatták, kellett az a számos segítõ, 
állandó vagy vendég „újságíró”, akik hónapról-hónapra tették és teszik színesebbé az oldalakat. Kell a polgármester, a képviselõk és a 
Rimóc Községért Alapítvány támogatása, segítõ keze. Kellenek hírek, történések, emberek, akikrõl szólhat. Kellenek a rimóciak, akikrõl 
szól és kellenek az olvasók is, hiszen az õ érdeklõdésük tartja immár 15 éve „életben”a lapot azzal, hogy megveszik, elõfizetik és olvassák. 
És végül, de nem utolsó sorban, kell az a „mag”, az a csapat, aki mindezt formába önti, magukért, értünk, a rimóciakért, Rimócért. 
Köszönjük mindenkinek!                                                                                            A Rimóci Újság szerkesztõsége

várom az újabb lapszámokat. Tisztelettel: Kulcsár József, az MTV Vélemények a Rimóci Újságról…
Nógrád megyei tudósítója” (2010.január 11.)

„Köszönöm, és gratulálok az újságotokhoz! Láthatóan nagy lelkesedés 
„Nagyon szépen köszönöm az újságot, egy szuszra el is olvastam. és összefogás van mögötte. Egy alig kétezer lelkes faluban érthetõen 
Õszintén mondom, le a kalappal! Nem akarok senkit megbántani, de a nem nagyon lehetne megoldani a költségvetésbõl ennek a lapnak a 
… Újság nem köt le annyira, mint az Önöké! Azt gyanítom, azért van megjelenését, amit élvezettel olvasgattam, s ha Balassagyarmatra 
így, mert az emberekrõl szól emberi nyelven. (Nem a fontosnak képzelt megyek (onnan származik a bátyám felesége) szívesen meg is nézném 
emberekrõ l  s zó l  a  fon tosnak  képze l t  embereknek! )a települést. Ügyesek vagytok nagyon! Üdvözlettel: Fucskó Miklós” 
Remélem a következõ havi lapszámnál sem feledkezik meg rólam! (2010.augusztus 10.)
Üdvözli: Zsédely Lajos (2009.november 3.)”

„Örömmel olvastam a Rimóci Újságot. Valahol nagyon nagy dolog, 
„…külön köszönöm a Rimóci Újságot, amit nagyon szépen hogy egy ilyen kis község ennyire színvonalas lapot tud magáénak. 
megtervezett valaki, élvezet olvasni, mert tartalmas, érdekes. A Legyenek rá igen büszkék!!! Szeretettel és köszönettel: Szvorák Kati” 
szerkesztõnek is dicséret jár, jó érzés lehet kézbe fogni ezt az újságot. (2010.július 14.)
Tisztelettel: Bukta József” (2009.július 17.)

„Gratulálok a Rimóci Újsághoz! Nagyon köszönöm, hogy eljuttatod 
„Köszönöm és gratulálok, nagyon szép az újságotok!” Jávor Károly, hozzám is, mindig érdeklõdéssel olvasom a tartalmas, informatív és 
Herencsény (2008.július 25.)egyúttal színesen, szakmailag is igen korrektül megírt információkat, 

riportokat. Részletesen átolvasva az írásokat, széleskörûen jutottam új „Hálás köszönetem az Újság újabb számáért. Gratulálok, ez is 
ismeretek birtokába, a sorokon keresztül is érzem, hogy igazi fantasztikusra sikerült! Lesz elég olvasni valóm egy ideig! Köszönöm! 
lokálpatrióták szenvedélyesen és nagy szakmai felkészültség (…) Biztosan sejthetted, hogy mennyire ki vagyok éhezve az otthoni 
birtokában szerkesztik a lapot. Vélem, hogy a rimóciak is örömmel hírekre... Tényleg így van. Ha hiszed, ha nem, még a sportos cikkeket is 
fogadják újságotokat, amely professzionális tartalmi és küllemi végig olvasom, pedig az észvesztõen távol áll tõlem... Még egyszer 
megoldásokat tartalmaz.  Kívánok további sikereket és természetesen nagyon köszi!” Kobela Erika (Ausztrália, 2009.június 13.)

Az alapító tagok felvágják az ünnepi tortát

ISKOLAI HÍREK
Tehetséggondozás és hagyományõrzés az iskolában

A 2010/11-es tanév szeptemberében  az elõzõ évekhez hasonlóan  
a gyermekek sokoldalú fejlesztését szem elõtt tartva hirdettük meg a 
szakkörök sokaságát. Az elõzõ években már megszokottak mellett 
több újat is meghirdettünk. A szülõk és gyerekek igényéhez 
igazodva került sor az indításukra.

Az oktatási ágazat feladatához és céljához igazodva a nyelvi 
kompetenciafejlesztéshez kapcsolódóan angol és német szakkör, az 
egészséges életmódhoz a Diák Sportkör mellett többféle 
sportszakkör, elsõsegélynyújtó szakkör, melyet Perczéné Mócsány 
Gyöngyi - akinek ezúton is köszönöm - vállalt fel; kézmûves és 
informatika, zongora stb. indítására került sor.

Iskolánk eddig is nagy gondot fordított a Rimócon élõ 
néphagyományok ápolására, megõrzésére és átörökítésére. Ennek 
biztosítására született a Kukorgós hagyományõrzõ csoportunk, a 
citera együttesünk. Ezen a területen sikerült továbblépnünk: ebben a 
tanévben már 2 citeracsoportunk indult Skrabák Antal vezetésével. 
Õt is köszönet illeti ezért, illetve sikerült az eddig meglévõ 
kézmûves foglalkozás mellé kézimunka szakkört is szervezni, ahol  
a hagyományos hímzés technikákkal ismerkednek Déskáné 
Margitka irányításával  neki is köszönöm, hogy a felkérést elfogadta 
és vállalta a szakmai irányítást.

Folyamatban van a szájharmonika szakkör szervezése is. Jelenleg 
hangszerhiány akadályozza az indulást.

A trombitával és korongozással kapcsolatos szervezõmunka is 
folyamatban van.

Kiemelt feladatként kezeljük a tehetséggondozást, a rimóci hagyomá-
nyok továbbvitelét, a palóc egyben magyar identitástudat erõsítését.

Kézimunka szakkör

Kézmûves szakkör

Megalakult az iskolai SZMK

A tanév második hetében megtartott szülõi értekezletek egyik 
feladata volt a szülõi munkaközösségek újra választása. Mind a 8 
évfolyamon 2/3 tagot választott a szülõi osztályközösség. A 
megválasztottakat delegálták az iskolai szintû SZMK-ba, ami 2010. 
október 6-án tartotta alakuló ülését.

Napirendi pontként a 2010/11-es tanév Munkaterve és Egyebek 
szerepelt.

A Munkaterv véleményezése után az egyebekben szó esett többek 
között az úszásoktatás szervezésérõl, a hittanórákról, a szülõ  diák  
tanár sportdélutánról. 

Az ülésen elhangzott vélemények, ötletek, kérdések megvitatásával 
zárult az SZMK elsõ megbeszélése.

A jegyzõkönyvet Czerovszkiné Máté Csilla és Perczéné Mócsány 
Gyöngyi hitelesítette. Az iskola SZMK elnökének továbbra is Virág 
Tamásnét választották.

Új arcok az iskolában

Többen láthatták az elmúlt hetekben, hogy pedellus kezdte meg 
munkáját a Hunyadi úti épületben.

2010. október 1-tõl ifj. Csemer Zoltán látja el ezt a feladatot. Õ ebben 
az évben érettségi bizonyítványt szerzett, és ECDL 7 moduljából is 
sikeres vizsgát tett. 

Ugyancsak október 1-tõl került a megnövekedett adminisztrációs felada-
tok végzésére Balázs Kitti; feladata a pedagógusok adminisztrációjának 
segítése, könnyítése. Végzettsége pézügyi szakügyintézõ, õ is 
megszerezte az ECDL bizonyítványt, mind a 7 modult.

Mindkét új dolgozó a Munkaügyi Központ támogatásával került 
intézményünkbe, és 2011. január 31-ig tart a támogatásuk.

A sirály a király?
Rendhagyó irodalom óra

A megyei könyvtár megkeresésére 2010. Október 4-én rendhagyó 
irodalom órán vehettek részt  3 - 6. osztályos diákjaink.

Bosnyák Viktória mutatta be, ismertette könyveit: Amikor kivirágzott 
a fánk fánk, Ezt nevezem Elek, merre keresselek?, A sirály a király? 
címû meseregényeit.

A játékos, mesés és sok nyelvtani, történelmi és több tantárgyhoz 
kapcsolódó érdekes kiadványok ismertetését nagy érdeklõdés kísérte 
tanulóink részérõl. 

 Mindenki szíves figyelmébe ajánlom meseregényeit, melyekbõl 
játszva tanulhatnak gyermekeink.

„Egy másik alkalommal egy nagypapa a padon ülve mesélt 
unokájának a hollóról és a rókáról. Ebbõl a faló megtudta, hogy a holló 
egy olyan ló, ami tud repülni, de nyerítés helyett azt mondja  kár…..  S 
ez így ment tovább. Megtanulta, hogy az olló nevû ló fémbõl van és tud 
vágni, a zsurlóból gyógyteát fõznek, a zászló nevû fajtársa készülhet 
selyembõl és általában csíkos, de van csillagos és más mintájú is.” 
(Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a fánk fánk)

Kiss Józsefné igazgató

Bosnyák Viktória írónõ
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

A Nógrádsipeki Keresztény Óvoda 2010. szeptember 30- A délelõtt kézmûves foglalkozással folytatódott. 

án Lelki Napot szervezett, melyre mi is meghívást kaptunk. A Szívesen kapcsolódtak be a gyermekek a Gável testvérek 

vendégek listája korlátozott volt, így csak 10 gyermek és 2 dalos-zenés mûsorába, melyben a hit és a vidámság jól 

felnõtt vehetett ezen a rendezvényen részt. összekapcsolódott.

Rajzpályázatot is meghirdettek: “Jézus és a gyermekek” Mivel a Nógrádsipeki Óvoda a keresztény nevelést tûzte 

és “Jézus a jó pásztor” címekkel. A téma nehézsége miatt a ki célul, így a közös étkezés elõtt nem maradhatott el az ima 

nagycsoportosokkal neveztünk be, és közülük választottuk ki sem.

a legjobb 10 rajzost, akik részt vehettek a Lelki Napon. Búcsúzásul a következõ dalt énekeltük el:

Az önkormányzat kisbuszával utaztunk. Az óvoda elõtt Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak,
fogadtak minket és körül nézhettünk a sipeki gyermekek 

zengjünk az Úrnak alleluját.
birodalmában.

Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak,
Innen rövid séta után érkeztünk a Balás-kúriába, ahol több 

zengjünk az Úrnak alleluját.vendég között mi is helyet foglaltunk. Színvonalas vallásos 

Refr.: Alleluja, alleluja…mûsoroknak lehettünk részesei: gitárral kísért dicsõítõ 

énekeket hallottunk a helybéli gyermekektõl. Sor került a Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az Élet Urát!
rajzpályázat helyezettjeinek díjazására. Minden gyermek Ujjongó szívvel mondjunk az Úrnak, mondjunk az Úrnak alleluját.
kapott egy kis ajándékot, a legjobbak pedig könyvjutalomban 

Boldog Bernadettrészesültek, illetve mese DVD-t vihettek haza.

A Gável testvérekkel egy körben Elkészültek a madarak

A rajzpályázat díjkiosztása Finom szendvicseket ettek a gyerekek

A BALÁS-KÚRIÁBAN JÁRTUNK

fordulóval decemberben az utolsó, hatodik fordulóval tudjuk zárni Biliárd és pókerbajnokság 2010
a sorozatot. Meghirdettük természetesen a Rimóci Újságban, a 

A májusban rendezett biliárd és pókerverseny alkalmával támadt 
tévében, valamint plakátokat is nyomtattunk. A bajnokok 

valakinek az az ötlete, hogy rendszeresebben is szervezhetnénk 
nyereményét, két egészen nagy méretû kupát megvásároltuk, azt 

ezeket a versenyeket, úgy talán többen részt vennének rajta. Vincze 
minden versenyen az oklevelek és a forduló nyertesének járó díj 

Zsolttal a klubba járók és a versenyeken résztvevõk véleményeit 
mellé kitesszük. A nevezés az Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjainak 

figyelembe véve kezdtük szervezni a bajnokságot. Pontversenyt 
díjmentes, mindenki másnak 500 Ft/forduló. A nevezési díjból a 

szerettek volna a legtöbben, így kitaláltunk egy olyan pontozást 
bajnokság költségeit fedezzük.

ami a sorrendet is figyelembe veszi, illetve a gyõzteseket is kiemeli, 
Júliusban az elsõ fordulóra gyûlt össze eddig a legtöbb nevezõ, 

konkrétan az elsõ helyezett 6 pontot a második 4-et, a harmadik 3, a 
majd minden hónapban szép számmal akadtak, persze voltak akik 

negyedik 2 az ötödik helyezett pedig 1 pontot kap. Az általunk 
lemorzsolódtak, és jöttek új játékosok is. Eddig összesen 21 játékos 

ismert és az interneten megkeresett pontos játékszabályokat 
nevezett a pókerbajnokságra és 8 fõ a biliárdbajnokságra.

összefoglaltuk a bajnokság játékszabályzatában, kiegészítettük 
A Közösségi Ház kistermének falán található ponttáblázatról 

olyan részletekkel, amiket a gyakorlatból tudunk, hogy jobb leírni. 
bárki le tudja olvasni a bajnokság aktuális állását, amibõl most 

Az indulást júniusra terveztük, de elhalasztottuk egy hónappal, úgy 
felsorolnám a jelenlegi pontszerzõket.

gondoltuk így pont egy fél év marad év végéig, havonta egy 

  1. Molnár Ákos 9 pont, 1 gyõzelem   1. Vincze Zsolt 21 pont, 3 gyõzelem
  2. Horváth István 14 pont, 1 gyõzelem  2. Horváth István 9 pont, 0 gyõzelem
  3. Mócsány Gábor 10 pont,  3. Szoldatics Jácint 8 pont, 1 gyõzelem
  4. Kis István 7 pont,  4. Percze Gábor 8 pont, 0 gyõzelem
  5. Pogány Károly 7 pont,  5. Csizmadia Ádám 6 pont, 1 gyõzelem
  6. Bablena Ferenc 4 pont,  6. Rácz Jenõ 6 pont, 1 gyõzelem
  7. Percze Máté 1 pont

  7. Kis István 5 pont
  8. Bablena Ferenc 4 pont
  9. Kiss Róbert 3 pont
10. Pogány Károly 3 pont
11. Bablena Piroska 2 pont
12. Mócsány Gábor 1 pont

PÓKER: BILIÁRD:

A következõ az 5. forduló, ami november 19-én pénteken este A nagy sikerre való tekintettel már tervezzük a jövõ évi 
lesz, a szokásos 18 órai kezdéssel, ekkortól lehet nevezni, 19 órakor bajnokságot, amit szintén szeretnénk havonta megrendezni, tehát 
kezdõdik a biliárdverseny, majd 21 órától a pókerverseny. A 12 fordulós lenne. Egyedül gondot a Közösségi Ház átalakítása 
ponttáblázatból is kitûnik, hogy a pókerbajnokság még nem dõlt el, jelenthet, ugyanis így még nem tudjuk mi lesz a helyszín, de 
ugyanis az elsõ helyezettnek 9 pontja van, a két hátralévõ fordulón reméljük, hogy bárhol is sikerül, a versenyzõk ugyan olyan jól 
azonban még 12 pont szerezhetõ, a biliárdbajnokságon újonnan fogják magukat érezni, mint az idei fordulókon. A játékosoknak 
indulónak gyõzelemre ugyan már nincs lehetõség, de egy kis edzés további sok sikert kívánunk: 

Rimóci Ifjúsági Egyesület.nem árthat a jövõ évi versenyre!

volna hogy csak õt fotózzam, folyama- Rimócon is. Aki kíváncsi munkáimra, azt A szegénység sokarcú
tosan pózoltak a gépnek. a mostanság induló internetes naplóm-

beszélgetõ partnerünk: -  Mi lesz a sorsa az elkészült képeidnek? hoz invitálom, melyet a   geryboy.blog.hu  
Gyetvai Gergely amatõr fotós  - A legtöbbet lemezre másolom, hogy címen talál. 

majd késõbb is tudjam õket csodálni. Köszi, hogy szántál idõt az újságra, szép 
fényeket, minden jót!        Rimóc, 2010.10.20.Akad amit elõhívok, és albumba - Pár alkalommal már összefutottam veled itt a 

rendezem vagy elajándékozom. Van amit faluban, egyik kezedben látom most is 
fényképezõgép, a másikkal Zsombit cipeled. versenyre küldök. Legutóbb a Nyugdí-
Mit szoktál fotózni itt Rimócon? jasok Nógrád Megyei Szövetsége a „A 
- Szeretem ezt a falut, úgy ahogy van. SZEGÉNYSÉG SOKARCÚ” címmel, 
Szeretek itt sétálni, jó beszélgetni a digitális fotópályázatot hirdetett, hogy a 
helyiekkel, mindig akad egy két kedves pályázók, a fotók segítségével mutassák 
szavuk. Ó hát itt rengeteg a fotózható be a magyarországi, de elsõsorban a 
téma! Nézd csak ott balra, épp átsüt a Nógrád megyei  szegényeket ,  és  
napfény az õszi levelek között, szerintem mindennapjaikat. Ezért is mentem ki a 
nagyon szép ez a vérnarancs világ ami „hegyre” tudtam, hogy sok szegény 
ilyenkor õsszel a lombok között járja család él „fent” és biztos voltam benne, 
táncát. De épp az elõbb jártam az hogy ott készülnek majd képek amit 
alvégben, mindig megcsodálom a sarkon, elküldhetek a pályázatra. A „haza-
azt a düledezõ, romos, parasztházat, már érkezett” címû alkotásomat díjazta a 
csak a pókháló tartja össze, hamarosan zsûri, ami több fotómmal együtt a 
ledõl majd. Mégis ami igazán érdekel salgótarjáni József Attila Mûvelõdési 
mint fotózható téma itt is, és mindenhol Központ elõterében van kiállítva.  A 
az maga az ember. közönség November elejéig tekintheti 
Nemrégen az egyik vasárnap kimentem a meg a kiállítást.
„romák közé” fotózni. Bada Tibiék - Terveid a jövõben?

- Van tervem. Jó lenne kis testvér udvarán több tucat képet lõttem, nagyon 
Zsombornak. :) A fotókat illetõen pedig, nyitottak voltak, a gép elõtt a helyi 
szeretnék  egy kiállítást szervezni akár itt fiatalok. Minden gyerek azt szerette Gyetvai Gergely fotója: Haza érkezett

FILM-KLUBOT indítunk a közösségi 

házban, november 1-tõl minden hétfõn 

lesz filmvetítés a kisteremben, nagyobb 

létszám esetén a nagyteremben.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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