Ára: 250,-Ft
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4. forduló (pótolt): Szurdokpüspöki - Rimóc 1-1 (0-0)

Megyei I. osztály

Felnõtt csapatunk a 7. helyen végzett a
2010/2011-es õszi labdarúgó bajnokságban!
Felnõtt csapatunk az õsszel 13 mérkõzésbõl 6-ot idehaza, 7-et pedig idegenben
játszott. Ebbõl 6-szor gyõzött, 3-szor döntetlennel, 4-szer pedig vereséggel jött le a
pályáról. 25 rúgott és 16 kapott góllal a 7. helyrõl folytatja a gólvadászatot a megyei I.
osztályban. Csapatunknak voltak mérkõzései, amit parádésan játszva megnyert, de
voltak olyanok is, amit a helyzet-kihasználásunk miatt elveszített. A téli szünet után
egy jó felkészüléssel, alapozással és a hibáink kijavításával jobb helyezést is elérhet
felnõtt csapatunk.

11. forduló: Rimóc - Mátranovák 2-1 (2-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Hornyák Krisztián (Dolnegó B., Szigetvári Z.)
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Komár - Laczkó (ifj. Oláh T.), Árva,
Kelecsényi, Rácz (Bangó B.) - Lovász, Bangó R. (Kis)
Edzõ: Vidomusz Tibor
Mátranovák: Bodor - Nánási, Oszvald, Sándor (Szoó), Galajda (Lakatos) - Tóth,
Kovács, Líber, Új (Tábori) - Oravecz, Baranyi
Edzõ: Baranyi Miklós
Gól: Árva, Kelecsényi, ill., Tábori
Sárga lap: -, ill., Nánási, Sándor, Oravecz
Kiállítva: Lakatos (Mátranovák)
Jók: az egész csapat, ill., Oszvald, Nánási, Tábori
Jó iramú, küzdelmes és sportszerû mérkõzésen a hazaiak magabiztos játékkal
legyõzték a listavezetõt.
Vidomusz Tibor: Gratulálok a csapatomnak. Egy elsõ helyezettet legyõzni mindig
egy nagy fegyvertény. Külön örülök, hogy három születésnapos játékosunknak
plusz örömet szereztünk. Ragyogó elsõ félidõ és jó teljesítmény jellemezte a
mérkõzést. További sok sikert a Mátranováknak.
Baranyi Miklós: Gyenge elsõ félidei játékunk után a második félidõben már nem
tudtunk fordítani a végig lelkesen játszó hazaiak ellen. Gratulálok a gyõzelmükhöz.

Szurdokpüspöki, 100 nézõ, vezette: Hornyák K. (Tóth I., Nagy S.)
Szurdokpüspöki: Pintér E. - Dinka (Bognár), Deán, Molnár, Pusztai - Bódi, Kiss Z.,
Sinkó, Hucskó - Kiss I., Zohó
Játékos-edzõ: Tamás Tibor
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Komár, Rácz - Laczkó, Kelecsényi, Árva, Rádi
(Bangó B.) - Bangó R., Vincze
Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Pusztai, ill. Vincze
Sárga lap: Kelecsényi
Jók: Molnár, Deán, ill. Vincze, Komár
Az elsõ félidõben a hazaiak több ziccert hibáztak, majd a másodikban a 11-est is
kihagyták. Végül nekik kellett menni az eredmény után.
Pintér Norbert (szakosztályvezetõ): Igazságos döntetlen született.
Vidomusz Tibor: A játék szerint a döntetlen reális, de a gólhelyzetek alapján nyerni
kellett volna.
A felnõtt labdarúgó bajnokság õszi
végeredménye
1. Szécsény
13 9 2 2 35 -14 29
2. Mátranovák 13 9 2 2 31 -15 29
3. Pásztó
13 9 2 2 33 -19 29
4. Nõtincs
13 8 4 1 26 -13 28
5. Karancslapujtõ13 8 1 4 29 -22 25
6. Nagybátony 13 7 1 5 31 -27 22
7. Rimóc
13 6 3 4 25 -16 21
8. Berkenye
13 5 4 4 30 -18 19
9. Palotás
13 4 2 7 15 -22 14
10. Bercel
13 4 2 7 19 -41 14
11. Somoskõújfalu 13 2 2 9 18 -24 8
12. Szurdokpüspöki 13 2 1 10 14 -31 7
13. Tar
13 1 4 8 16 -30 7
14. Héhalom
13 1 2 10 13 -43 5

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság õszi
végeredménye
1. Szécsény
1311 2 0 67-12 35
2. Pásztó
1311 1 1 78-11 34
3. Nagybátony 13 9 3 1 47-12 30
4. Karancslapujtõ 1310 1 2 45-18 25 (-6 pont)
5. Somoskõújfalu 13 8 0 5 44-30 20 (-4 pont)
6. Berkenye
13 6 1 6 30-50 19
7. Bercel
13 6 1 6 31-48 15 (-4 pont)
8. Palotás
13 5 1 7 40-47 12 (-4 pont)
9. Rimóc
13 4 2 7 33-36 10 (-4 pont)
10. Tar
13 3 010 16-70 9
11. Héhalom
13 2 3 8 22-29 9
12. Mátranovák
13 2 110 9-50 7
13. Szurdokpüspöki 13 1 3 9 15-53 6
14. Nõtincs
13 3 1 9 17-28 5 (-5 pont)

Ifistáink a 9. helyrõl várják a folytatást

Ifjúsági csapatunk a 2010/2011-es bajnokság õszi fordulóiban a 13 mérkõzésbõl
4-szer
arattak gyõzelmet, 2-szer döntetlent vívtak ki és 7-szer nem sikerült
Szécsény, 300 nézõ, vezette: Kovács T. (Katona L., Csáky T.)
Szécsény: Szathmári - Chikán T., Ágner, Frenkl, Rácz R. - Varga G. (Horváth), megszerezni a 3 pontot. A szezon alatt 33 gól rúgtak ellenfeleknek, 36-ot viszont
kaptak, így 4 pont levonással 10 pontot gyûjtöttek össze.
Chikán P., Galcsik, Szabó - Kelecsényi (Varga L.), Gyimesi (László)
12. forduló: Szécsény - Rimóc 1-0 (1-0)

Játékos-edzõ: Mátyus Sándor
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris P., Kómár, Rácz I. - Laczkó (Bangó B.), Árva,
Kelecsényi, Lovász - Vincze, Bangó R.
Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Gyimesi (11-esbõl)
Sárga lap: Ágner, Chikán P., ill. Kuris P., Kelecsényi
Jók: Chikán T., Rácz R., Horváth, ill. Oláh T., Kuris P., Lovász
Küzdelmes, de sok hibával tarkított mérkõzésen az elsõ félidõ elsõ felében a rimóciak
léptek fel támadólag és alakítottak ki helyzeteket, amiket ki is hagytak. A 30. percben a
hazaiak büntetõbõl vezetést szereztek, ezután a helyzetkihasználásokkal õk is
hadilábon álltak. A szécsényi csapat gyõzelme megérdemelt.
Mátyus Sándor: Azt gondolom az történt a pályán, amit mi akartunk, igaz az eredmény
ezt nem tükrözi hûen, de ez köszönthetõ a gyatra helyzetkihasználásunknak.
Vidomusz Tibor: A mérkõzés elején a három gólhelyzetbõl eldönthettük volna a
mérkõzést, de döntött a 11-es, amit mi nem kaptunk meg elõtte.

13. forduló: Rimóc - Héhalom 6-0 (2-0)

11. forduló: Rimóc - Mátranovák 1-0 (0-0)
Rimóc: Tolmácsi - Fenes, Mócsány G., Kormány, Csizmadia B. - Csonka,
Beszkid A., Csizmadia T., Beszkid M. - Rácz J., Pásztor
Gól: Beszkid A.
Sárga lap: Fenes, Kormány
12. forduló: Szécsény - Rimóc 7-2 (4-1)
Rimóc: Fenes - Tolmácsi, Mócsány R., Csizmadia B., Mócsány, G. - Szabó,
Csonka Á., Beszkid A., Beszkid M. - Csizmadia T., Kis
Gól: Csonka Á., Kis
Sárga lap: Kis
13. forduló: Rimóc - Héhalom 2-3 (2-1)
Rimóc: Tolmácsi - Mócsány R., Mócsány G., Szabó, Csizmadia B. (Oláh T.)
Csonka Á. (Rácz P.), Beszkid A., Csizmadia T., Rácz J. - Kis, Csonka K.
Gól: Kis, Csonka K.

Rimóc, 100 nézõ, vezette: Bogár Gergõ (Hornyák Krisztián, Mohácsi Bernadett)
Rimóc: Oláh (Csizmadia) - Mócsány (ifj. Oláh), Kuris, Komár, Csernák (Bangó B.)
Kelecsényi, Árva, Laczkó, Lovász - Bangó R., Vincze
Edzõ: Vidomusz Tibor
4. forduló (pótolt): Szurdokpüspöki - Rimóc 0-0
Héhalom: Õri - Huszár, Géczi (Kotasz G.), Csuvikovszki, Kárpáti - Zsáboki (Kotasz
Rimóc:
Tolmácsi
- Mócsány R., Mócsány G., Szabó, Fenes - Csonka Á., Oláh T.,
T.), André, Pásztor, Podobén (Bíró) - Kratofil, Lõrincz
Edzõ: Szilágyi Albert
Gól: Vincze (2), Komár, Árva, Lovász, Bangó R. Kis, Beszkid M. - Csonka K., Rácz J.
Sárga lap: André (Héhalom)
Kiállítva: Kárpáti (Héhalom)
Jók: az egész csapat, ill., Õri
A hazaiak már a második percben vezetést szereztek, és végig kezükben tartották
a mérkõzés irányítását. Gyõzelmük teljesen megérdemelt a kapura veszélytelen
vendégekkel szemben.
Vidomusz Tibor: Sima mérkõzésen magabiztos gyõzelem. Több sikert kívánok a
Héhalomnak.
Szilágyi Albert: Gratulálok a hazaiaknak.

A Rimóci Sport Egyesület
minden labdarúgójának és sportbarátjának
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újévet kíván!

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!

XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Karácsony hava 2010. DECEMBER
,,Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet.’’ (Oren Arnold)

Decemberi ünnepek a Gyerekházban
Az év utolsó hónapja az ünnepeké. Kezdõdik Advent négy hetével, közben bekopog a Mikulás, majd
itt a Karácsony, s a sort a Szilveszter zárja. Öröm, készülõdés, várakozás. No meg vásárlás, kapkodás,
idegeskedés, tanácstalanság, miközben folyamatosan átéljük valaminek a hiányát. Aztán eszünkbe jutnak
a gyermekkori ünnepek, már kevésbé rohanunk, többet, jobban figyelünk a számunkra legfontosabbakra
és lassan mi is elkezdjük várni a csodát. Minden évben újra és újra, mert a varázs sosem múlik.
A tél kezdete az Advent kezdetét is jelzi. Ez a várakozás, a bûnbánás idõszaka, felkészülés Jézus
születésének ünnepére. Megújult, szép szokás az Adventi koszorú készítése, amit általában
fenyõágakból fonnak, és négy gyertya díszíti, a hagyományok szerint ezekbõl három lila, egy pedig
rózsaszínû. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal, eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvõ fényt, ami Jézus születésének ünnepével éri
el teljességét. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Az elsõ ilyen
koszorút Johann Hinrich Wichern, az evangélikus szeretetszolgálat elindítója készítette. Az általa
alapított szeretetotthonban fából készült koszorút készítettek, amelyre 23 gyertya került. Ebbõl négy
nagyobb a vasárnapokat, a 19 kisebb a hétköznapokat szimbolizálta.
A Gyerekházban is szokássá alakult az Adventi koszorú készítése. Minden évben november utolsó hetén
készítjük a koszorúkat, mely programra szívesen jönnek a szülõk és ünnepi hangulatban telik ez az idõszak.
Ehhez az idõszakhoz sok népszokás is kötõdik. Egyik Borbála napján a Borbála ág vágása. A
lányok december 4-én vízbe egy cseresznye-, egy barack-, egy orgona- vagy egy mandulafaágat,
esetleg aranyesõt. Ha az ág kizöldül, az azt követõ évben megkérik a lány kezét. Ha nem zöldül ki, a
leányzónak várnia kell még egy évet, hogy újra próbálkozhasson.
December 13. Luca napja. Ekkor a lányok 13 egyforma cetlire 13 fiú nevét írják, és minden nap
tûzbe dobnak egyet. Karácsonykor a megmaradt cetlit kibontva fény derül arra, ki lesz a leány férje. A
férfiak sem ülnek tétlenül, nekilátnak a Luca székének. 13 darab fából készítik azt a kis széket
minden nap egy keveset barkácsolva rajta , ami 24-ére áll készen. Szenteste a templomban a Luca
székére felállva, meglátják, ki a boszorkány.
A gyerekek egyik legizgalmasabb, leginkább várt ünnepe a „Mikulás”. Talán azért, mert az egyetlen,
amikor személyesen is találkozhatnak az ünnep „alanyával”. A varázs sosem múlik; valljuk be, mi felnõttek
is elgondolkozunk, amikor a Mikulás felteszi a kérdést gyermekünknek: jó voltál ebben az évben?
A legenda Kr. után 245-ben, a Kis-Ázsia-i Anatóliában kezdõdött, amikor egy gazdag családnak fiú
gyermeke született: Nicholas azaz Miklós. Alig kezdte el iskoláit, amikor Patara városában nagy
járvány tört ki, és mint állítanak kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitõl örökölt hatalmas
vagyonával Patara érsekéhez (aki apja testvére volt), a város kolostorába költözött. Miklós
megszerette a kolostori életet, majd iskolái befejeztével a papi hivatást választotta. Életét híveinek és a
gyerekek tanításának szentelte. Bárki kérte, mindig segített, emberszeretetének, segítõkészségének
híre messze földre eljutott. Myra városában püspökké választották, 52 évig töltötte be ezt a tisztet.
Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította, egyszerû emberként élt a nép között,
miközben tanított és szeretetet hirdetett. Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az
emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját megalapozó eset is. (folytatás a 7. oldalon)

December 5. - Január 6.
December 6-17.
December 7-14. (kedd)
December 17. (péntek)
December 18. (szombat)
December 26. (vasárnap)
December 27. (hétfõ)
December 28. (kedd)
December 30. (csütörtök)
2011. Január 7. (péntek)
2011. Január 9. (vasárnap)

1800
00
17
00
16
1000
1000
800

A Rimóci Újság szerkesztõsége
áldott karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új évet kíván
mindenkinek az alábbi verssel:

Tóthárpád Ferenc:

Ugye, hallod szavam?
Karácsony van! Kisjézusom,
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!
Segíts, hogy a testvéremnek
jó testvére legyek,
szeretetem tõled kapjam,
és hogy szeressenek!
Segíts, hogy a szüleimnek
jó gyermeke legyek,
Megérthessem a világot
és az embereket!
Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk!

BETLEHEM ÉS SZENT CSALÁD KIÁLLÍTÁS
Ajándékgyûjtés a felvidéki gyerekeknek a Szociális boltban és
az általános iskolában
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
Biliárd- és Pókerbajnokság a Közösségi Házban (6. forduló)
VI. FELNÕTT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
KARÁCSONYI KONCERT A TEMPLOMBAN
Teremlabdarúgó torna: Amatõr Rimóc Kupa (nem igazolt játékosoknak)
Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa (helyi játékosoknak)
Teremlabdarúgó torna: Profi Rimóc Kupa (igazolt játékosoknak)
,,A mi karácsonyunk’’ címû fotópályázat leadási határideje
VÉRADÁS (Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
2010. november 19-én közmeghallgatással egybekötött képviselõtestületi ülés kezdõdött 15 órakor a polgármesteri hivatalban. A napirendi
tervezet szerint közmeghallgatással kezdõdött az ülés, azonban mivel
egyetlen egy érdeklõdõ sem jelent meg, a testület megkezdte a többi
napirend tárgyalását.
Elsõként a Hunyadi és a Varsányi úti vendégházak elnevezésére érkezett
javaslatokat tekintették át a képviselõk. Sok egyedi és érdekes név merült
fel, azonban a testület a széles nyilvánosság véleményét is szeretné
megismerni, ezért elnapolta a napirendet. (Ízelítõül a felmerült nevekbõl:
Kecele, Szakácska, Féketõ, Gyurík, Gácsi, Citera, Rozmaring…)
A második napirend keretében jóváhagyták a képviselõk a 2011. évi belsõ
ellenõrzési tervet, ami a Polgármesteri Hivatal és a Szent István Általános
Iskola, Óvoda és Könyvtár szabályzatainak törvényi megfelelõségére terjed ki.
Harmadikként a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási
Rendszer kialakítására irányuló, 56 település együttmûködésén alapuló
pályázathoz való csatlakozási lehetõségrõl, ill. az eMultiCoop Szociális
Szövetkezet ez irányú törekvéseirõl hallgatott meg elõterjesztést a
testület. Sok kérdés nyitott maradt, ezért a képviselõk elnapolták a
csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat elfogadását.
Negyedik napirend keretében két téma került megtárgyalásra, melyeket
az iskola igazgatója terjesztett elõ. Elõbb a 2009/2010-es tanévrõl szóló
beszámolót, majd a 2010/2011-es tanév munkatervét ismertette Kiss
Józsefné. Hosszabb vita következett. Több kérdést és javaslatot követõen
mindkét esetben módosításokkal elfogadásra került az elõterjesztés.
A Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulása Tanácsának megalakulását jóváhagyó határozatot fogadott el a
testület a következõ napirend keretében, ill. hozzájárult azon
megállapodások módosításához, melyeket Nagylóc házi gondozás közös
ellátásából való kilépése és Nógrádmegyer ide való belépése eredményezett.
A Pajka Fuvarozó Kft telephely kialakítás iránti kérelmét a Lóci úti
GKSZ (gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató) övezetben azonnali
hatállyal támogatta a testület. A kérelmezõ által megjelölt településrészen
azonban további elõmunkálatok szükségesek. Ezen elõkészítõ
tevékenységek mibenlétérõl és költségigényérõl a következõ testületi
ülésre a jegyzõ beszámolóját kérték a képviselõk.
Módosította a testület a Gondozási Központ alapító okiratát. A
módosításra a jövõ évi beruházás alatti zavartalan mûködés érdekében volt
szükség. Mivel hosszabb ideig zárva lesz az „ÖNO”, több ember részesül
házi gondozásban és kevesebben lesznek a nappali ellátásban részesülõk.
Egyebekben támogatták a képviselõk az egyetlen 8. osztályos tanuló
Arany János középiskolai tehetséggondozó programban való részvételét.
Ugyanígy támogatta a testület mind a négy Bursa Hungarica pályázatra
jelentkezõ hallgatót.
Több településüzemeltetési probléma felvetését követõen zárt ülésen
folytatta munkáját a testület, ami 22 óra 45 percig tartott.
Beszkid Andor
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„Pedagógusképzéssel a rimóci
minõségi oktatásért”
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0543
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben írt ki pályázatot a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a
„Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerûsítése,
pedagógusok új szerepben)” címmel. A pályázati konstrukció célja a
pedagógiai kultúra korszerûsítése, mely egyrészt az intézményi
implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek
(tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer
stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörû megismertetésével
és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a
szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerûsítésével történik.
Ezen pályázati kiírásra a Szent István Általános Iskola, Óvoda és
Könyvtár sikeresen pályázott az TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0543
azonosító jelû, „Pedagógusképzéssel a rimóci minõségi oktatásért”
címû pályázati projektjével.
A támogatási szerzõdés 2010. június 23-án lépett hatályba.
Pályázati projektünknek fõ célja két pedagógus továbbképzése,
ismereteik bõvítése, valamint a tanulmányaik befejeztével az eddigi
hiányszakok betöltése.
A pályázati projektünk megvalósulásának idõszaka 2010. szeptember 1
2012. július 31.
A projektünk az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A projekt elszámolható összköltsége
6 074 608Ft vissza nem térítendõ támogatás.
A projekt megvalósulási helye: Szent István Általános Iskola, Óvoda és
Könyvtár, 3177 Rimóc, Szécsényi út 4.
A pályázati cél megvalósítása érdekében Golyánné Juhász Edina
pedagógus az egri Eszterházy Károly Tanítóképzõ Fõiskolán 2 féléves
földrajz szak elvégzésére jelentkezett, ami elõtt egy szintén 2 féléves, az
ehhez kapcsolódó részismeretek megszerzésére irányuló képzésen vesz
részt. Tanulmányai befejeztével földrajz szakos tanári állást tölthet be,
ami jelenleg hiányszak az iskolánkban.
Bárány Árpád pedagógus a tanári mesterség IKT alapjai szakirányú
továbbképzésre jelentkezett, melyet szintén az egri Eszterházy Károly
Tanítóképzõ Fõiskola hirdetett meg. A 2 féléves képzés elvégzése után
infomédia szakpedagógus képesítést szerez. Az infomédia
szakpedagógus olyan pedagógiai végzettséggel rendelkezõ szakember,
aki a tantervi követelményeket az informatikai és médiakommunikációs
módszereinek kreatív alkalmazásával tudja közvetíteni.
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Rimóci Újság elõfizetési díja 2011-ben

Karácsonyfának való fenyõ eladó

1.800,-Ft/év
Postán kézbesítve 3.500,-Ft/év

Érdeklõdni:

Az újság továbbra is elõfizethetõ a Szociális Boltban.

Beszkid János, Bem apó u. 49.

Hirdetési díjak 2011-ben
1/8 oldal
400,-Ft
1/4 oldal
800,-Ft
1/2 oldal
1.600,-Ft
1 oldal
3.200,-Ft

FENYÕFA ELADÓ
Rimóc, Bem apó út 51.
Érdeklõdni: Kurtán Attila 06/70-321-4564

Kérjük azokat, akik a 2010-es hirdetési díjaikat még nem
rendezték, mielõbb tegyék ezt meg a Szociális Boltban.
Rimóci Újság szerkesztõsége

FELHÍVÁS
A Szent László Társulat karácsonyi ajándékgyûjtést szervez a
felvidéki magyar szórvány iskolái és óvodái számára. Várunk
szépirodalmi, történelmi, óvodás és általános iskolás korúaknak
szóló könyveket, mesekönyveket, tankönyveket, magyar nyelvû
CD-ket és kazettákat, édességeket, játékokat. Segítsünk, hogy
megmaradhassanak annak, aminek születtek: Magyarnak!
Az ajándékgyûjtés 2010. december 6-17-ig tart.
A gyûjtés helyszíne: a Szécsényi úti Szent István Általános Iskola
és a Szociális Bolt. Segítségét elõre is köszönjük!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

(élt 41 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KABDA ISTVÁNNÉ
(élt 83 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.

A projekt végrehajtásában közremûködõ szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Észak-magyarországi Területi Iroda
3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lph. II. em.
www.vati.hu

Bangó Norbert - 2010. 10. 24. Szülõk: Balázs Orsolya és Bangó Norbert
Bangó Richárd - 2010. 11. 13. Szülõk: Bangó Szabina és Bada Richárd

Elõ- MódosíElõ- MódosíTeljesítés
Teljesítés
Teljesítés %-os
irányirányTeljesítés %-os
Megnevezés
Megnevezés
tott
tott
zat
zat
mértéke
mértéke
6581 44,51% Személyi juttatások összesen
141140 67569 47,87%
14785
141140
14785
Intézményi mûködési bevételek
40600 17114 42,15%
80361 38246 47,59% Munkaadókat terhelõ járulékok
40600
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 80361
4228 60,83% Készletbeszerzések
30260 10825 35,77%
6950
30260
Önkormányzatok sajátos felh. és tõke bevét. 6950
29500 13404 45,44%
29500
Önkormányzatok költségvetési támogatás 149483 158645 90749 57,20% Szolgáltatások
42350 13376 31,58%
14360 14360 100% Különféle dologi kiadások
42350
14360
Elõzõ évi felhalmozási célú pm.
8361 93,42%
8950
17271 17271 100% Egyéb folyó kiadások
8950
17271
Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány
27650 13124 47,46%
0 31631 0,00% Szociális juttatás
27650
0
Pénzmaradvány igénybevétele
181 40,22%
94 53,11% Ellátottak pénzbeni juttatása
450
177
450
177
Háztart.nyújt.e.felh.c.tám.kölcs.vtér.
7284 23,12% Beruházások, felújítások
142660 11802 8,27%
31506
142660
31506
Támogatási értékû mûködési bevétel
941 26,89%
8632 8,41% Mûködésre és felhalm. átadott pénzeszközök
3500
102642
3500
111804
Felhalmozási és tõke jellegû bevétel
3914 71,76%
0 0,00% Fejlesztési hiteltörlesztés
5454
19723
5454
19723
Fejlesztési hitel
134 0,00%
0 0,00% Függõ kiadás
0
26094
0
26094
Mûködési hitel
0 -5550 0,00%
0 -5562 0,00% Átfutó kiadás
0
0
Átfutó bevétel
0 31631 0,00%
0
Pénzmaradvány
472514 186826 39,54%
472514 213514 45,19% Kiadások összesen:
472514
472514
Bevételek összesen:

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk
arra a tragikus 6 évvel ezelõtti napra,
december 18-ára, amikor
Kabda Tamás és Balás Bernadett
szíve utolsót dobbant.
Elmentetek tõlünk oly távol, oly messzire, de szívünkben,
gondolatiankban itt éltek velünk örökre.
Szüleitek és szeretteitek

Gólyahír:

Rimóc Község Önkormányzatának költségvetési beszámolója 2010. év I. félév

Gyászoló család

Gyászoló család

Akiért a harang szólt...

Bangó Tifani - 2010. 10. 22.
Szülõk: Bangó Edina és Bada Ádám

Gondolatok:
HÓ-RUKK!
Elmélkedés a hóról, ha van.
Egy pihe, két pihe, négy pihe. Hahó, esik a hó, hull! Sõt hózik /
havazik. Hohó, de mi van, ha elérjük a hóhatárt?
Eleinte belefeledkezünk a csodába, mint a nyári születésû
kiskutya, amelyik, elõször lát havat, igyekszik elkapni a szállongó
pelyheket, és elképedve nézi, ahogy a nyelve hegyén eltûnik az új
játék. Aztán egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy el
vagyunk havazva. A csillogó, fehér lepel lágyan betakarja a világot.
A föld szürke, ráncos ábrázatán elsimulnak a barázdák, a milliónyi
kristályos pihe elfedi kopárságát, rémisztõ sebhelyeit, aszott testére
dús idomokat varázsol, s vakító fehérsége egy idõre képes
feledtetni a szemet szúrt hiányt. Nagy varázslat, de úgy érzi az
ember, hóból is megárt a sok. Minden hódolatunk Holle anyóé, de
egy ponton túl elég a hórázásból! És amikor tele lesz pihével a
hócipõnk, bizony lapátra tesszük. Persze ezzel is csak magunknak
fûtünk be, mert akinek elege van, annak melege is lesz. A hótakaró
megizzaszt minket. A hóhányóknak nincs könnyû dolguk. Elég
nehéz munka hetet-havat összehordani. De hát azt még sem lehet
kivárni, hogy feltûnjenek az elsõ hóvirágok! A kevésbé elszántak
épp ezért más módszerhez folyamodnak, hó ellen show /só/. De
olyan, amitõl a jégszívek is elolvadnak? No, azért csak csínján vele,

V

MOLNÁR LÁSZLÓ NÁNDOR

V

„Pihenj te drága szív, már megszûntél dobogni,
Szeretõ jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfeledni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled.”

Testedet takarja hideg sírhalom,
szívünket mardossa érted fájdalom.
A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. www.nfu.hu

Kedvezményezett:
Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár
3177 Rimóc, Szécsényi út 4.
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V

Kiss Istvánné Puruczki Istvánné Kabda Istvánné
1943-2010
1939-2010
1927-2010

mert a sok sózást nem csak a csizmánk bánja. Ha ész nélkül szórjuk, nem
lesz gyümölcsözõ a munkánk. Tavasszal kevesebb levél sarjad. Fogadjuk
el a természet rendjét! Télen hó, nyáron hõ. Ehhez kell alkalmazkodnunk.
Szóval örüljünk, hogy most nálunk van a hólabda. És éljünk úgy, hogy
tudjuk majd tovább dobni.
U.I.: Bízzatok az Úrban és jót cselekedjetek, e földön lakozzatok,
hûséggel éljetek. Gyönyörködjetek az Úrban és megadja nektek szíveitek
kérését.
Boldog, kellemes, szeretettel teli karácsonyt és boldog új évet kíván:
Lõrik Sándor
Könyvajánló: A kedves gondok ünnepe Karácsonyi antológia
A kötet karácsonyi témájú elbeszélései egyedülálló ünnepi utazásra hívják
az olvasót térben és idõben. Olvashatunk többek között háborgó tengeren,
afrikai faluban, díszes palotában vagy éppen kocsmában megünnepelt
karácsonyról is, melyek közös pontja mindaz, amit ez az ünnep jelent:
békesség, boldogság, remény és szeretet.
CD ajánló: Ákos: A katona imája
A hétköznapi témákat és fordulatokat mellõzi, s a Szentírás szavaival kezdi
új lemezét. Szokatlan zenei megoldásai azt sejtetik, hogy sok
kísérletezgetés elõzte meg egy- egy dal születését, végleges
hangszerelésének kialakítását. Az alkotó öröme ott van mind az 52
percében. Összetett lemez. Néhol dörög benne a basszus, akárcsak a szó.
Hogy, mi a lényeg? Efelõl nem lehet kétsége a hallgatónak, annak sem, aki
netán most elõször tünteti ki figyelmével Ákost. + ajándék DVD.
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Nevet keresünk!!!
Szeretnénk elnevezni településünk vendégházait!
Erre a lépésre azért van szükség, hogy szálláshelyeink egyediek lehessenek,
könnyebben megjegyezzék õket, és más települések szállásaitól könnyebben
elkülöníthetõbbek lehessenek. Mindemellett azért is jó elnevezni õket, mert
általában a többi falusi turizmusban mûködõ szállásoknak is van nevük, ne
maradjunk le tõlük.
Eddig több lehetséges név felmerült, például Piros Csizma Vendégház, vagy Fekete
szõlõ Vendégház, de várunk további ötleteket!
Ha valakinek van elképzelése, hogy milyen név illene legjobban a szálláshelyekhez,
akkor felhívhat engem a 06-30-435-0307 telefonszámon, küldhet sms-t, vagy írhat
e-mailt a mocsanygina@freemail.hu címre. Személyesen a Polgármesteri
hivatalban is lehet keresni, és elmondani az ötleteket December 13-ig.
Mócsány Georgina

Helyreigazítás
Sajnos az elõzõ lapszámból véletlenül
kimaradt egy „Rimóc Községért”
díjazott. 1996-ban ugyanis Pócsik
Sándorné is kitüntetett lett. Klári nénitõl
ezúton is elnézést kérünk.

VI. Felnõtt
Vers- és Prózamondó verseny
2010. december 18-án,
szombaton 17 órától a
Dr. Manga János Közösségi Házban

Helyesen tehát:
„Rimóc Községért”
kitüntetõ díjban részesültek
1996. Bosits István (posztumusz díj)
Bakóné Valkó Zsuzsanna
Pócsik Sándorné
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 oklevelet vehettek át
2001. Jusztin Péterné
2007. Beszkid Józsefné

Nem mindennapi tökök

Ez a két, szép tök Beszkid József (Kossuth út
6.) kerítésén termett. A hosszabb 144 cm
hosszú. A képen Józsi bácsi unokája, ifj. Benkó
Péter tartja a nem mindennapi terméseket.

FOTÓPÁLYÁZAT
Fotópályázatot hirdetünk
„A mi Karácsonyunk” címmel!
A fotók leadási határideje és helye:
2011. január 7. péntek,
Dr. Manga János Közösségi Ház.
Egy pályázó maximum 5 db képpel
nevezhet, melyek mérete
maximum A4-es méretû lehet.
Bõvebb információ:

A versenyre jelentkezni Vincze Zsoltnál
lehet a +36/30-500-9873 telefonszámon.

Vincze Zsolt +36/30-500-9873 és

Mindenkit szeretettel várunk!

Jusztin Katalin +36/30-687-5504

TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és
hogyan élnek most, mit jelent számukra a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük
olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt rimóciak történetét.

Kedves Rimóciak!
1983-ban Salgótarjánban végeztem el a szakmunkásképzõt, autószerelõ lettem.
Késõbb dolgoztam a varsányi Tsz. mûhelyében és onnan vonultam be 1986
augusztusában Szabadszállásra katonának. Furcsa volt a hegyes völgyes vidék után az
Alföld hatalmas síksága. Örültem mikor áthelyeztek Tatára, de nem gondoltam, hogy
itt fogom megismerni leendõ feleségemet Juditot. Leszerelésem után, sokat
visszajártam Tatára udvarolni. Erõfeszítéseim sikeresnek bizonyultak, így 1989.
augusztusában össze is házasodtunk. Az esküvõ után itt kezdtünk el építkezni és itt
indítottam be vállalkozásomat, majd késõbb 1993-ban megszületett fiunk Ádám.
Szabadidõmben szívesen járok horgászni, a tatai Cseke-tó gyönyörû partja kellemes hely
a kikapcsolódásra. Ahogy az idõnk engedi 2-3 havonta járunk haza. Ádám is szívesen tölti
a nyári szünidõ egy
részét a rimóci mamánál és papánál.
Sokat szoktam
gondolni a régi haverokra, a vasárnapi
focimeccsekre. Mikor
Rimócon vagyunk és
lemegyünk a faluba a
sok ismerõs arc mellet,
nagyon sok az ismeretlen is. „Hát igen
eltelt 21 év.”
Sok szeretettel:
Golyán István
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40 éve a pályán - Aki a jó harcot megharcolta: Benkó Jánosné, Rozika néni
Az idén ünnepel: 40 védõnõi évet, 771
gondozott gyereket, sok kismamát,
sok-sok megvalósult álmot. Benkó
Jánosné Rozika néni falunk védõnõje
nagy utat tett meg.
Gratulálok Rozika néni! Kevés
embernek adatik meg, hogy 40 évet
töltsön el azzal, amit igazán
szívügyének és hivatásának érez.
Miért ezt a hivatást választotta?
- Óvó néni szerettem volna lenni. Kicsi
koromtól szerettem a gyerekeket. A
gondviselés irányított erre a pályára,
amikor a falunkba megjelent egy fiatal
kolléganõ, valahogy példaképemmé
vált. A szüleimnek is köszönhetem,
mert támogattak, hisz akkoriba még
nagyon kevesen tanultak tovább.
Hol kezdte a pályáját?
- 1970 szeptemberébe kezdtem
Nógrádmegyerben, a második évtõl
pedig Rimócon is helyettes voltam.
1972-tõl már itt dolgoztam, hazahívtak.
Helybélivel szerették volna betölteni az
állást, így biztosítani az állandó
védõnõt a faluba, mert elõttem nem
nagyon maradtak itt.
Megfordult a fejében, hogy máshol
kellene dolgozni?
- Persze, de a lakhely köt. Itt telepedtem
le, de mindig is a szívügyemnek
éreztem a falu sorsát. Elfogadtak, mint
helybélit. Kezdetben azonban még
szégyenlõsek voltak a nénik. Fiatal
tapasztalatlan és gyerek nélküli nõ
voltam, kicsit elbizonytalanodtam. De
hívtak, és éreztem, bíznak bennem, ez
jó érzés volt. Ma már sokan jönnek
hozzám gondjukkal, bizalmas bajaikkal, nekem el merik mondani. Köztük
élek, ennyi év után már azok gyerekeit
gondozom, akiket csecsemõkoruktól
ismerek. Sokszor nem csak nõt,
gyereket gondoztam, hanem családot
is.
Most nagyon korszerû körülmények
között, és helyen dolgozik. De ez nem
volt mindig így.

- Igen, kezdetben az anya és gyerekvédelem telephelye valahol a szociális
bolt körül egy buszmegálló épületében
volt. Mostoha körülmények között
dolgoztam, nem igazán volt felszerelt,
olajkályhával fûtöttünk. 1988-tól
kapott helyet a védõnõi tanácsadó az
orvosi rendelõben. Most meg már
valóban jól felszerelt, modern épület
várja az oda járókat.
A kötelességen kívül sokkal többet
tett ezért a faluért. Ahogy látom, a
munkaideje sohasem jár le!
- Nekem örömet okoz, ha segíteni
tudok. Hozzám bármikor jöhettek:
munkaidõ után, este, hétvégén,
ünnepnapon. Nem tudok, és nem is
akarok nemet mondani. A rászorulóba
soha nem csak a rászorulót látom,
hanem az Úr Jézust, hiszen vallásos
ember vagyok.
Nemcsak védõnõként, hanem
magánemberként is aktív tagja volt a
rimóci közéletnek.
- Kezdetben tanácstagként, majd két
turnusban képviselõként is tevékenykedtem. A 80-as években a virágosítási
mozgalmat vállaltam fel. Késõbb Virág

Nõgyógyászati rákszûrés volt Rimócon
A rák azon betegségek egyike, amitõl legjobban
félnek az emberek. Többnyire gyógyíthatatlan
betegséggel azonosítják, pedig ez így nem igaz, mert ha
idõben felfedezik, idejében kezelik, a betegség jó eséllyel
gyógyítható és panaszmentesen élhetünk tovább.
Nagyon fontos az önvizsgálat és a szûréseken való
megjelenés.
Községünkben az idén is szervezésre került a
nõgyógyászati rákszûrés, melyet 23 nõ vett igénybe.

Lacival, Figaróval a Temetõ út rendbetételét vállaltuk fel: szervezkedtünk,
kilincseltünk. Védõnõként leginkább a
rákszûréseket tartottam nagyon
fontosnak. Kezdetben Balassagyarmatra jártunk szervezetten, majd
helyben került ezekre sor. De a
tanácsadó szinte minden felszerelése,
berendezése is a nyertes pályázatoknak
köszönhetõ.
Ennyi munka mellett hogyan tudta
összeegyeztetni a családanyai
hivatását a szakmaival?
- Egyszerre voltam anya, feleség, nõ,
munkás. Istentõl kapott adottság úgy
gondolom, hogy ilyen többfunkciós
ember vagyok.
Mi volt a legszebb emléke az évek
alatt? Gondolom nehéz kiemelni csak
egyet…
- Igen, valóban sok volt. Legmeghatóbb
az volt, ha egy nem kívánt megfogant
életet sikerült elfogadtatni, megszerettetni. Késõbb pedig látni, hogy ez a
kisbaba mennyi örömet és szeretetet
hozott a családnak. Másik pedig az
volt, ha a szûrések elvégzésével még
idõben felismerték és kezelték a
betegséget, mûtötték az illetõt, és így
még évekig örülhetett a szeretteinek…
Hogyan tovább, Rozika néni?
- Még egy rövid idõt maradok a
hivatásomnál, aztán már csak az
unokáknak élek!
A védõnõi tanácsadó falára ezt írta,
mint élete mottóját: ,,Tégy meg
minden jót, ami tõled telik, amilyen
eszközzel csak tudod, amilyen módon
csak tudod, ahol csak tudod, akivel
csak tudod, ameddig csak tudod.”
Köszönjük Rozika néninek az értékes
gondolatokat, gratulálunk a pályán
eltöltött hosszú évekhez, és ezúttal
kívánunk neki hosszú, boldog,
Istentõl megáldott „unokázós”
éveket!
Kaluzsa Mónika

Nálunk ez már hagyomány, hiszen évente visszajáró nõk
vannak és számuk évrõl-évre gyarapodik a meggyõzés, a
szûrésre való biztatás eredményeképp.
Azt azért meg kell említenem, hogy
Balassagyarmatra háromszor kellene
utazni az eredmény kézhezvételéig.
Számomra öröm a szervezés, hiszen
hozzásegítem a nõtársaimat az egészség
megõrzéséhez, a kiszûrteket a korai
gyógyuláshoz.
Benkó Jánosné védõnõ
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ÚJRA VAN ALPOLGÁRMESTERE RIMÓCNAK
A helyi önkormányzatokról szóló törvény és a helyi Szervezeti
és Mûködési Szabályzat is elõírja a képviselõ-testület számára,
hogy saját tagjai közül alpolgármestert kell választania. 19982002-ig Kiss János képviselõ látta el a tisztséget. Azóta
jelölés híján a képviselõ-testület nem választhatott
alpolgármestert.
A 2010. év több változást is hozott a
képviselõ-testületet illetõen. Elõször is
lecsökkent a képviselõk száma 9-rõl 6-ra.
Majd a helyi önkormányzatokról szóló
törvény módosításával a kötelezõen
választandó alpolgármester mellett
lehetõség van úgynevezett „külsõs”
alpolgármestert is választani, tehát olyan
személyt, aki nem tagja a testületnek.
Mivel azonban a kötelezõ, képviselõ tag
alpolgármestert ekkor is meg kell
választani, ezzel a lehetõséggel inkább
városok éltek, a kis települések többsége
nem.
A törvény szerint tehát: „A képviselõtestület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minõsített többséggel
a polgármester helyettesítésére,
munkájá-nak segítésére egy vagy több
alpolgár-mestert választhat. A képviselõtestület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg. Az
alpolgármester megbízatása megszûnik
az új polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselõtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minõsített többséggel megbízását visszavonja. (…) Az
alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdõdik és
amennyiben az önkormányzati választáson települési
képviselõnek megválasztották, akkor az új képviselõ-testület
alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati
választáson települési képviselõnek nem választották meg,
akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával
megszûnik.”
Rimóc Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2010.október 15-én tartott alakuló ülésén Beszkid Andor
polgármester javaslatára, egyhangúan Juhász Vincénét
választotta alpolgármesternek.
A polgármester elmondása alapján Juhász Vincéné mellett
nagyon sok érv szólt, akinek jelölésérõl az alábbiakat
nyilatkozta: „A megválasztott képviselõk közül õ a legidõsebb,
tehát õ a korelnök a testületben. Fontos volt számomra a
település irányából felé áradó bizalom, amely a választások
alkalmával mindig is megmutatkozik, hisz volt olyan év, hogy a
legtöbb szavazatot kapta, de általában minden választáson az
„elsõk” között végzett a szavazatszámokat tekintve. A
testületben az elmúlt 8 évben megmutatkozott munkája alapján
is úgy gondoltam, hogy van annyi rálátása, amellyel
alpolgármesterként segítheti munkámat. Az elmúlt évek alatt
egy felelõsségérzettel, szívvel-lélekkel a településért dolgozni
akaró és tudó képviselõt ismerhettem meg benne. Terike olyan
ember, aki itt él közöttünk, sokat mozog emberek között, hallja
azokat a problémákat is, amelyek esetleg hozzám, vagy a
képviselõ-testület más tagjaihoz nem jutnak el. Egy-egy döntése
elõtt szereti körüljárni, megfontolni a dolgokat. Õ is - mint oly
sokan -, a lehetõ legjobb döntésre törekszik. A fenti
tulajdonságokkal jó, ha egy faluvezetõ rendelkezik. Ezeken
kívül õ az, aki a régebb óta tevékenykedõ testületi tagok közül itt

helyben, Rimócon tevékenykedik, tehát akadályoztatásom
esetén könnyen elérhetõ akár egy-egy aláírás erejéig is.”
Bemutatni tehát senkinek nem kell az új alpolgármesterünket. A faluban talán nincs is olyan ember, aki nem
ismerné, és alig akadna olyan, akinek még ne segített volna.
Juhász Vincéné 1977 óta, 33 éve
dolgozik a faluban. 2002 óta képviselõ
is, 2010-tõl pedig alpolgármester. Egy
vasárnap délután otthonában kerestem fel az alpolgármestert - Terike
nénit - hogy egy kicsit elbeszélgessünk a
falu ügyeirõl.
Hogyan fogadta az alpolgármesteri
felkérést?
- Nagyon megtisztelõ volt számomra, de
megmondom õszintén, hogy amikor
régebben is felmerült ez a lehetõség, én
nemet mondtam. A polgármester úrnak
akkor Beszkid János és Kiss János
képviselõket javasoltam jelöltnek, hisz
az õ jelölése szükséges ahhoz, hogy a
testület szavazást tartson az ügyben.
Végül most, hogy ez a téma újra
elõkerült, igent mondtam, mert a
polgármester úr érvei meggyõztek,
továbbá azt sem szerettem volna, hogy
azért mert nincs alpolgármestere a
településnek bármilyen hátrányba
kerüljünk. Nem titok, hisz a Rimóci
Újság is írt róla, hogy a Közigazgatási Hivatal többször
szólította már fel az önkormányzatot, hogy kötelezõ
alpolgármestert választanunk.
Mit gondol, mennyiben befolyásolja ez a képviselõi
munkáját?
- Úgy érzem, hogy még inkább nagyobb lett a felelõsségem.
Még jobban törekednem kell arra, hogy átlássam az
önkormányzat mûködését, az egyes döntések hátterét. Még
inkább megfontoltabban kell döntenem.
A környezõ településeken az alpolgármesterek külön tiszteletdíjat is kapnak. Ön errõl lemondott. Mi volt ennek az oka?
- Egyrészt mert nem vagyok fõállású alpolgármester, „csak”
társadalmi megbízatású. Ez miatt és a község anyagi helyzetére
tekintettel mondtam azt, hogy nem kívánok alpolgármesteri
tiszteletdíjat felvenni. Remélem, ezzel is hozzá tudok járulni a
község fejlesztéséhez, vagy legalább ezzel is csökkenteni
tudom a mûködési kiadásokat.
Hogyan érzi, miben tudja segíteni majd a polgármester
munkáját?
- Úgy érzem, hogy egy ilyen önkormányzati tapasztalattal
rendelkezõ polgármester mellett, aki ráadásul fõállásúként látja
el feladatait, nem sok alpolgármesteri feladat lesz, de szívesen
segítek neki mindenben, amiben úgy látja, hogy tudok segíteni.
A társadalmi megbízatás azonban nem fõállást jelent, így nekem
ez miatt is kevesebb a tisztséggel járó feladat.
Hogyan látja a településünk helyzetét?
- Úgy érzem, hogy településünknek jót tett, hogy az elmúlt 20 év
során egy polgármester látta el a feladatokat, aki így hosszabb
távú elképzeléseket is meg tudott valósítani. Elmondhatjuk azt
is, hogy polgármesterünk a térségben az egyik legelismertebb,
legnagyobb tapasztalattal és rutinnal rendelkezik, ez mellett
képzett, sokoldalú ember. Az õ hozzáállásának, munkájának és
az eddigi képviselõ-testületek döntéseinek köszönhetõen az
önkormányzatunknak nincs mûködési hitele, amely a mai
településeket, fõként kis falvakat tekintve ritkaság.
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gyenes Márta és Beszkid Gábor - 2010. 07. 31.

Mócsány Béla és Istók Melinda - 2010. 09. 04.

Rimóc község képviselõ-testülete nevében
Beszkid Andor és Jusztin Péterné gratulált
Vincze Ferencnek és hitvesének,
Vincze Ferencnének (szül. Jusztin Mária)
70. házassági évfordulójuk alkalmából.
Kívánunk számukra sok örömet és további jó egészséget!

Percze Piroska és Paluch Norbert - 2010. 07. 17.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
70 éve házasok
1940.11.20. Vincze Ferenc-Jusztin Mária

60 éve házasok
1950.10.18. Jusztin Anzelm-Percze Terézia

50 éve házasok

Sok szeretettel köszöntik
Vincze Ferencet és Vincze Ferencnét
a 70. házassági évfordulójuk alkalmából lányai és családtagjai!

1970.10.03. Árva Béla-Jusztin Mária
1970.10.17. Erdélyi Béla-Rigó Erzsébet
1970.10.17. Pásztor Dezsõ-Oláh Erzsébet
1970.10.24. Kiss Sándor-Percze Erzsébet
1970.10.24. Tóth László-Kiss Veronika

30 éve házasok

1980.02.04. Bangó Gábor-Rácz Szeréna
1980.05.16. Csizmadia Bertalan-Kormány Éva
1980.08.02. Percze Lajos-Oláh Erzsébet
1980.08.08. Burik László-Laczkó Mária
1980.08.16. Petrovics Tibor János-Percze Mária
1980.09.06.
Erdélyi István-Vincze Mária
40 éve házasok
1980.09.17.
Kanyó
János-Jusztin Mária Sarolta
1970.05.02. Balázs József-Szabó Zsuzsanna
1970.09.26. Mócsány Péter-Pásztor Erzsébet 1980.10.18. Cseri Tibor-Golyán Olga Erzsébet
1960.05.21. Pásztor Gyõzõ-Dániel Erzsébet
1960.10.24. Jusztin István -Vincze Anna
1960.10.25. Percze István -Kobela Margit
1960.10.29.
Mócsány István-Jusztin Sarolta Mária

25 éve házasok
1985.03.15.
Rácz Elemér-Rácz Hajnalka
1985.05.03.
Szép József-Percze Mária
1985.05.10. Pribelszki Károly-Golyán Katalin
1985.06.21. Vincze Barna-Percze Gizella Margit
1985.08.09.
Jusztin József Attila-Vincze Zsuzsanna
1985.09.27. Bobály József-Balázs Mária
1985.09.27. Vincze János-Mócsány Gyöngyi
1985.09.27. Nagy Antal-Mócsány Erika
1985.10.04. Virág Bertalan-Czupkó Erzsébet
1985.10.11. Virág István-Puruczki Teréz
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„Ahány ház, annyi szokás!”
A címben szereplõ közmondás most december hónapban igazán aktuális. Mindenki másképp készül Karácsony
ünnepére. Kisfalunkban (amely méltán híres hagyományairól) egy szép népszokás él, amely lelki felkészülést ad. Ez a
Szentcsalád-járás. Tudomásom szerint több háznál is járják a faluban. Errõl kérdeztem Bablena Ferencet, akinek
otthona évrõl-évre otthont ad ennek a hagyománynak.
1. Mióta ismeri illetve ápolja maga is ezt
a hagyományt?
- Gyerekkoromban nálunk is volt és
édesanyámmal jártunk a szomszédba, ahol
a kilencedet végeztünk.. Házról-házra
jártunk énekelve a Szentcsalád képpel,
amit a plébános megszentelt még akkor a
hajnali misén Régen „divat” volt, hogy a
szobáknál volt szenteltvíztartó, és csak
úgy léphettek be a szobába, ha elõtte
keresztet vetettek. Annak a szobának a 4
sarkát - ahol a Szentcsalád volt - meg
kellett szentelni. Estefele jártuk, mikor
már nem volt dolog. Mi gyerekek vittük a
menet elején a képet, az idõsebbek jöttek
utánunk és bekérezkedtünk a házakba. 9
nap 9 háznál voltunk. Nem mindenhova
mehettünk persze, ahol beteg volt, ott nem
voltunk. A kilencedik napon a Szentcsaládból mentünk a misére. Valahol
templomban is járták. Amikor Varsányban laktunk, akkor is
szerveztem, meg mikor Rimócra kerültem, akkor is csináltam és
csinálom azóta is.
2. Az énekek és az imák apáról-fiúra szállnak vagy
ismeretségi körbõl valók?
- Hát vannak ugye azok az imák, amik a „szentcsaládoskönyvben” vannak. Az énekek meg igen, általában az idõsektõl
vannak lejegyezve. Vannak olyanok is, amik máshonnan lettek
hozva. Volt egy Úrangyala ének, amit csak akkor, adventi
idõben énekeltünk csak. Ezt adventi Úrangyalának is hívtuk. És
a vége fele már karácsonyi dalokat is énekeltünk.

3. Mirõl is szól ez a népszokás? Maguk
hogy végzik?
- A „Szentcsalád-járás” egyfajta lelki
felkészülés a karácsonyra. A kilenc nap a
kilencedet jelképezi, amit ez alatt
elmondunk. A formája le van írva a
Szentcsaládos könyvbe. Ez alapján
végezzük. Az örvendetes olvasót mondjuk
el, litániát is mondunk, ami általában Szent
József litániája. Nagyon sok énekkel lehet
cifrítani. Van például egy balladás ének:
Kovács lánya. Ezt minden csoport
elénekelte. Mi is szoktuk, de nagyon ritkán.
4. Minden ünnepen népviseletet vesznek a
fiatalok. Szentcsaládba is így jártak?
- Itt nem volt jellemzõ. Varsányban jártak
menyecskébe.
5. Hány ilyen csoport volt a faluban? És
most hányan járják?
- Akkoriban minden falurésznek megvolt a
csoportja. Szám szerint nem tudom pontosan. Most már, ahogy
kihalnak az öregek, egyre kevesebben engedik be a
Szentcsaládot az otthonukba.
5. Milyen korosztály vesz részt?
- Régebben a családok együtt jártak, manapság már csak az
idõsek járnak, akik néha elhozzák az unokákat. Az én gyerekeim
is jártak régebben.
Köszönöm Feri bácsinak az interjút és kívánom, hogy minél
többen ismerjék meg ezt a szép szokást.

BETLEHEM ÉS SZENTCSALÁD KIÁLLÍTÁS
Ezúton szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Betlehem és Szentcsalád kiállítás megnyitójára,
melyre 2010. december 5-én, a 11 órai szentmise után,
a Gondozási Központban (Idõsek Klubjában) kerül sor.
A kiállítás 2010. dec. 5. és 2011. jan. 10.
között lesz megtekinthetõ az alábbi
idõpontokban:
- hétköznapokon 8-16 óráig,
- vasárnapokon a szentmise elõtt fél órával
és a szentmise után 13 óráig
- elõzetes bejelentkezés esetén a fentiektõl
eltérõ idõpontban is
(elõzetes bejelentkezés: 06-30/620-1243).

Ezúton is köszönjük a kiállítás idejére
biztosított Betlehemeket és
Szentcsalád képeket!
A szervezõk

J.K.

Karácsonyi
Koncert
2010. december 26. 16 óra

„A Karácsony a legnagyobb csoda,
az Isten el nem múló mosolya.”
Idén is megrendezésre kerül
Rimócon a Karácsonyi Koncert!
Várunk minden ünnepelni és
szórakozni vágyót
falunk templomába
december 26-án,
vasárnap délután 16 órakor!

Ünnepeljünk együtt!
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A pályázatok segítségével - lehetõségünkhöz mértenigyekeztünk és igyekszünk községünket fejleszteni. Szerintem
ebben is élen jár Rimóc a térségben.
Mit tart a legfontosabb problémának?
- Hát ez összetett kérdés. Munkahelyteremtésre van szükség,
hogy a fiatalok itthon maradjanak, itthon alapítsanak családot,
hogy gyermekeiket a helyi óvodába, iskolába járassák. Nap
mint nap látom, hogy szükség van a szociális rendszer
megváltoztatására állami szinten. Sajnos egyre több
községünkben is a 13-14 éves gyermek, aki gyermeket vállal.
Ez nekik és a magzatuknak is veszélyes. Már elsõ
megválasztásomkor is hangsúlyoztam, hogy fontosnak tartom
az idõsek éjjel-nappali gondozását egy bentlakásos idõsek
otthona intézmény keretén belül. Biztosítanunk kell az idõsek
ellátását, mert - sajnos - a fiatalok, munkájuk mellett egyre
kevesebb idõt tudnak fordítani a szépkorúakra.
Mi a véleménye a község turisztikai helyzetérõl?
- Úgy érzem, elmaradtunk Hollókõtõl, pedig a szép népviselet, a
szokások mind Rimócról erednek. Régen is fontosnak tartottam
és hangoztattam is mindig, hogy a helyi iskolában kiemelt
figyelmet kell fordítani a rimóci szokások, hagyományok
õrzésére, ápolására. Örömmel látom, hogy ez irányban az
utóbbi idõben voltak és vannak is törekvések. Nagyon fontos ez
a településünk jövõjét illetõen. Már csak egy olyan végzettségét és temperamentumát tekintve is mûvelõdésszervezõre, vagy népmûvelõre lenne szükségünk,
aki ezt a településre is kiterjesztené, „motorja”, „lelke” lenne a
településnek, aki összefogná a kulturális életet. Többször
meghirdettük már a Közösségi Ház vezetõi állást, de sajnos nem
volt megfelelõ végzettségû ember. Ebbõl is látszik, hogy a
képzett fiatalok már nem jönnek haza. A turisztikai életet talán a

fõkötõkiállítás egy kicsit fellendíti majd, amely szintén egy
értékmegõrzõ folyamat része lehet.
Községünk gazdag a civil szervezeteket tekintve. Mit
gondol, hogyan hat ez a településre?
- Bár én egyiknek sem vagyok tagja, de úgy érzem, hogy
szükségesek a civil szervezetek nemcsak a községben, hanem a
társadalomban is. Jó dolognak tartom, hogy ennyi szervezet van
Rimócon.
Nem régen nyílt meg a gyógyszertár a községben. Mik a
visszajelzések a betegek részérõl?
- Nagyon sok pozitív vélemény jutott már el hozzám ez ügyben.
Örülök, hogy mint képviselõ, részese lehettem annak, hogy a
gyógyszertár megvalósult. A betegek sokszor kérdezték
régebben, hogy lesz-e belõle valami. A polgármester úr, a
testület és a doktor nõ is mind támogatta az ötletet, így
valósulhatott meg a közös akarat.
Ez évben a képviselõ-testület „Rimóc Községért” kitüntetõ
díjat adományozott a Rimóci Újságnak. Mi a véleménye
önnek a lapról?
- Nagyon örülök, hogy van Rimóci Újság, és hogy hónaprólhónapra ennyi sokan írnak bele. Minden benne van, ami
Rimócon történik. Ha valaki egy kicsit is érdeklõdik a
településünk iránt, az megveheti, elõfizetheti, és már olvashatja
is a helyi történések tudósításait. Színvonalas lap, amelyet az én
környezetemben mindenki szívesen olvas és hónapról-hónapra
vár.
Köszönjük az elismerõ szavakat és a beszélgetést. Sok
sikert, kitartást mind a képviselõi, mind az alpolgármesteri
munkájához!
Vincze Nikolett

Jubiláló véradók
2010. november 26-án került sor a jubiláló véradók ünnepségére
Szécsényben, amelyet Rimóc Község Önkormányzata 30.000 Ft-tal
támogatott. A Magyar Vöröskereszt munkatársai és segítõi a jubiláló
véradókat egy színvonalas mûsorral, ajándékokkal és vacsorával
várták, hogy ezzel is megköszönjék a rendszeres véradók önzetlen
segítségét. Rimócról az idén is szép számmal vettek részt az
eseményen, ahol - immár nem elõször - a tombola fõdíját, egy
mikrohullámsütõt is rimóci véradó nyerte. A szerencse elõször
polgármesterünknek, Beszkid Andornak kedvezett a sorsoláson, aki
nagylelkû gesztusával a fõdíjat újra felajánlotta és kihúzta a
szerencsés nyertest, Jusztin Istvánt (Bem apó út 31). Neki és a
jubiláló véradóknak ezúton is gratulálunk!
Sajnos többen is szóvá tették, hogy tévesen van nyilvántartva
véradásuk száma. Dr. Horváthné Németh Éva megyei véradó
koordinátor tájékoztatása alapján megtudtam, hogy az adatokat egy
központi gép tartja nyilván, és sajnos az utóbbi idõben többször is
A rimóci jubiláló véradók közül néhányan
elõfordultak téves adatközlések. A véradószervezõ arra kér
mindenkit, hogy lehetõleg a következõ véradásra vigyék magukkal a véradó igazolványt, hogy a nyilvántartásban korrigálni tudják a
hibát. A téves adatokért a Vöröskereszt nevében ezúton is minden véradótól elnézést kér.
Vincze Nikolett

Jubiláló rimóci véradók: Percze Balázsné (Kiskert út 8.)

Percze Béla Tibor (Varsányi út 56.)
Percze Mária (Kossuth út 12.)
10-szeres véradók:
Balázs Lajosné (Magashegyi út 50.) Pásztor Antal (Bem apó út 39.)
Rigó László (Nagykert út 16.)
Csemer Attila (Hunyadi út 50.)
Kovács Andrásné (Jókai út 1.)
25-szörös véradók:
Vizoviczkiné Virág Andrea
Balázs Csaba (Varsányi út 107.)
(Magashegyi út 1.)
Balázs Istvánné (Temetõ út 22.)
Beszkid Jánosné (Bem apó út 49.)
20-szoros véradók:
Holecz Ferenc (Hunyadi út 19.)
Bablena Csaba (Nefelejcs út 7.)
Bada Zoltán (Magashegyi út 62.) Oláh Zsoltné (István király út 12.)
Csemer Zoltánné (Hunyadi út 48.) Rácz Iván (Akácos út 36.)
Vincze Attila (Temetõ út 42.)
Ocsovai Sándor (Temetõ út 5.)

30-szoros:
Ifj. Bartos István (István király út 74.)
Beszkid Andor (Kossuth út 7.)
Szép József (Jókai út 5.)
Vincze Tibor (Kiskert út 14.)
40-szeres véradók:
Bangó Elemér (Magashegyi út 37.)
Beszkid János (Bem apó út 49.)
Jusztin István (Bem apó út 31.)
Németh István (Varsányi út 52.)
Petrovics Ferenc (Bem apó út 11.)
60-szoros véradók:
Czele István (Magashegyi út 16.) Jusztin István a tombola fõdíjával
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NYULACSKA HÍREK
Az õszi hónapok sem teltek el óvodánkban változatos,
élménydús programok nélkül. Ezek közül két, kiemelkedõ
esemény volt: a Tökmagok napja és a szécsényi Ancsamajorban tett látogatás. A Tökmagok napjára már egész
héten készültünk. Beszereztük, összegyûjtöttük a különbözõ
formájú tököket, amikbõl minden csoport kollektív,
kooperatív tevékenységi formában közösen elkészítette a
„Tökfilkókat”. Látványos, ötletes alkotások születtek,
amikbõl az öltözõkben kiállítást rendeztünk. Ez a nap egy
nyílt nap volt, hiszen a délelõtt folyamán az érdeklõdõ szülõk
betekintést nyerhettek a „tökmagok” óvodai életébe;
megfigyelhették gyermekük viselkedését a közösségben és
mindeközben jól szórakozhattak. Csoportonként különbözõ
játékos feladatokat szerveztünk:
adogatós játék zenére kukoricacsõvel

szétválogatós játék (bab, lencse, sárgaborsó,
kukorica)
tökgurítás
sütõtök kóstolás
E zöldségféle fontosságára igyekeztünk felhívni a szülõk
figyelmét, hiszen létfontosságú vitaminokat tartalmaz ez a
téli csemege.
Az udvaron tovább folytatódtak a szülõkkel való közös
játékok:
gesztenyekeresõ
akadályversenyek a szalmabálák körül
kukoricamorzsolás
A délelõttöt egy körtánccal zártuk, ahol együtt
táncoltunk a Kolompos együttes õszi dalokból összeállított
egyvelegére.

Elkészültek a kicsik tökfilkói

Közös sorverseny a szülõkkel

Óvodásaink körében az elmúlt évben nagy sikert aratott a
szécsényi Ancsa-majorban tett látogatásunk. Az idén is
örömmel éltünk az IPR pályázat adta lehetõséggel, hogy a
szülõk anyagi terhelése nélkül hasznos kirándulást
szervezzünk. Végh Ferencné tanárnõ kedvesen fogadott
minket és végig kalauzolt a telephelyen lévõ háziállatok
élõhelyein. Kiemelkedõ élmény volt a lovaglási lehetõség,
amikor mindenki - aki kedvet és bátorságot érzett hozzá - egy
kört mehetett a ló hátán. Környékünkön egy jó lehetõség az
Ancsa-major arra, hogy a gyerekek természetes közegükben
megfigyelhessék a házi állatokat.
Óvónõk

„Nyulak barátsága”
Szeretném megosztani a Rimóci Újság olvasóival a következõket:
Az egyik internetes közösségi portálon az augusztusban nálunk
edzõtáborozó kosárlabdások, a Vagány Nyulak edzõje Andrási
Balázs jelölt ismerõsnek minket. Adatlapját megtekintve
bukkantunk rá a 207 (!) képbõl álló albumra, melynek fényképei a
rimóci edzõtáboruk alatt készültek. Az album a következõ
bevezetõvel indul:
„Képek a Vagány Nyulak 2010-es edzõtáboráról, Rimócról. Rimóc,
Palócország egyik gyöngyszeme, az általam ismert magyarországi

-
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Rekordot döntöttünk!!
Az idén is megrendezésre került a Rimóci Ifjúsági
Közösség szervezésében az Adventi koszorúkészítõ délután
2010. november 27-én. Örömünkre nagyon sokan érkeztek
elkészíteni koszorúikat, amit az aznapi misén Urus Attila
plébános meg is áldott. A koszorúk száma meghaladta a
huszat, szóval tényleg rekordot döntöttünk. Jó volt látni,
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hogy szülõk és gyerekek együtt tudnak dolgozni és örülni
egy olyan jelkép elkészítésében, ami a kereszténységet
jelképezi.. Urus Attila plébános úr szavaival élve: „Az
Advent arra való, hogy kapcsolatot teremtsünk Istennel”.
Kívánom mindenkinek, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön
mindenkinél és szeretnék magam, valamint a Rimóci Ifjúsági
Közösség nevében békés ünnepeket kívánni mindenkinek.
J. K.

Születésnapját
ünnepelte a
Rimóci Újság

Ovisaink lóháton
falvak legszebbike. A térképen Szécsénytõl délre, Hollókõtõl
északra található. Boldog vagyok, hogy a véletlen Rimócra juttatott,
õsbudapesti lakosként a szívemben rimócivá lettem.”
Örömmel néztük végig a témák szerint csoportosított, szebbnélszebb képeket, melyek Rimóc környékét, utcáit-tereit,
mindennapjait mutatják be. Jó érzés, hogy megõriznek minket az
emlékezetükben!
Jobban belegondolva ne is csodálkozzunk azon, hogy miért is
szerették meg ennyire Rimócot, hiszen a rimóci nyulak jó
barátságot ápolnak még a messzirõl érkezett, akár „vagány”
honfitársaikkal is.
Vincze Ágota

2010. november 21-én gyûltek
össze a Rimóci Újság szerkesztõi, hogy megünnepeljék
az idei születésnapjukat, a
Rimóc Községért kitüntetõ
díjat és megtartsák a decemberi újság szerkesztõségi
megbeszélését. A jó hangulatú
ünneplésre mindenki finom
italokkal, ételekkel érkezett,
A kitüntetett szerkesztõség és az alapítók (a képrõl hiányzik Benkó Péter és Golopi Károly)
Erdélyi Ferencné, Márti pedig
az újság nevével ellátott tortával kedveskedett a kis csapatnak.
Vincze Nikolett
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Újabb szép rimóci siker
Érdekes hír jutott tudomásomra a minap. Egy különleges versenyen egy rimóci
fiatalember értékes helyezést ért el. Nevezetesen harmadik lett.
Várkúti Csabát egyik este otthonában kértem, hogy mondja el az olvasóknak,
hogyan is lett bronzérmes.
- Milyen verseny is volt ez? Hol rendezték?
A Jövõ Házában rendezett BUDAPEST GAME SHOW 2010 ezen belül volt a
Magyar Modding Kiállítás és Verseny. Ez tulajdonképpen ,,számítógép
módosító-átalakító-építõ‘’ versenyt takart, 25 indulóval november 10-én volt
maga a verseny.
- Hogyan jutott eszedbe, hogy átalakíts egy számítógépet?
Már régóta foglalkoztatott, hogyan lehetne átalakítani egy gépet például, hogy
csendesebb legyen, vagy kevésbé melegedjen. Tulajdonképpen véletlenül
találtam a neten arra az oldalra, ahol ilyen gépátalakításokról lehetett olvasni.
Még külföldrõl is írtak az oldalra.
- Mikor fogtál hozzá a gép építéséhez?
Május közepén a fõbb vonalak megvoltak. Az elkészült gép küllemében nem
annyira különleges, hasonlít egy gyári géphez, az eleje hajlított, az oldala
üveg. Az alkatrészek egy régi gépbõl lettek átrakva, kivéve a ventillátorokat,
azok a régiben nem voltak. Nekem fõ szempont, hogy a gép csendes legyen és
ne melegedjen.
- Milyen szempontokat vettek figyelembe a verseny folyamán?
A versenyen a mûködõképesség volt a legfontosabb az elkészítés nehézségi
fokán kívül. Aztán figyelembe vették az egyedi elektronikai megoldásokat is,
illetve a külsõ megjelenés is sokat számított tehát, hogy szemre is tetszetõs
legyen.
- Hogyan élted meg, hogy elsõ alkalommal máris díjat nyertél?
Persze, nagy meglepetés volt, hogy az elsõ épített gépem az elsõ versenyen
díjat nyert. Ez számomra nagy örömet okozott.
- Van neve a módosított számítógépnek?
Mirror a neve, mert sok polírozott, tükrös felület van rajta és kellett is egy
fantázianév a versenyre.
- Hol készült a gép?
Helyileg itthon készült a gép a garázsban. Méregettem, fúrtam-faragtam.
Nagyon pontosan kell méretezni, mert nem fér el benne az alkatrész.
Szabadidõmben, amikor lehetett csinálgattam. Az elkészülés után pedig
teszteltem, hogy minden úgy mûködik-e, ahogy elképzeltem. Végül október
elején hirdették meg a versenyt. Nevezés után elõzetes zsûrizés volt.
- Nevezési díj, költségek?
Nevezési díj nem volt, az utazás és egyéb költség mind engem terhelt.
Kísérõként Erik jött velem. Kaptunk ajándékba egy-egy pólót. 2003 óta ez volt
a kilencedik verseny.
- Mit szól a hobbidhoz a család? (Erre a kérdésre hamiskás mosoly volt a
legõszintébb válasz.)
Hát bizony sok idõt töltöttem az építéssel és ez miatt csúsztatni kellett a ház
körüli teendõket. A gyerekek segítettek csiszolni, elég sok csiszolópapírt
elkoptattunk.
- Milyen szerszámokat használtál a készítés során?
Hát az egész barkácsszerszámokkal készült, mert nincsenek ,,spéci‘’
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szerszámaim. Támogatóm nincsen, de úgy tudom, hogy a többi versenyzõnek
sincs. Meg aztán nem a nyerés volt a cél, hanem inkább a személyes
találkozás a többi versenyzõvel és a módosított gépek valóságban való
megtekintése.
A versenynek volt szponzora a DREMEL kézi szerszámokat gyártó cég. Nekik
mindenféle szerszámuk van, ami egy ilyen gép módosításához kell. A
szerszámokat ki is lehetett próbálni.
- A következõ versenyre van-e már elképzelésed?
Ha lesz, akkor majd kitalálok valamit. Az idei verseny nagyon színvonalas volt.
Jó volt találkozni a társakkal élõben is, mert a neten szinte napi kapcsolatban
állunk.
- Milyen jutalom járt a díjjal?
Pénzjutalom nem volt, a DREMEL-tõl kaptunk ajándékcsomagot (baseball
sapka, szerszámkészlet stb.) Sokat beszélgettünk a társakkal, tapasztalatokat
cseréltünk és biztattuk egymást.
Aki úgy érzi, hogy egyedi gépet akar építeni a www.radikalmod.hu oldalra
kattintson és itt szét lehet nézni a számítógép-átalakítással kapcsolatban.
A verseny érdekessége volt, hogy élõ egyenes online adásban közvetítették.
Utólag felvételrõl bármikor meglehet nézni.
- Közelebbrõl esetleg a megyében van-e valaki, aki ilyen hobbit ûz?
A megyében nem tudok senkirõl, aki ilyennel foglalkozna rajtam kívül. Fõleg
nagyobb városokban és a fõvárosban vannak többen építõk.
- Mibe kerül anyagilag ez az egész hobbi?
Fõleg itthoni alkatrészekbõl és olcsó anyagokból készült a gép (pl.: másik
rossz számítógépbõl.) Az elkészült, módosított gépnek a több száz óra
kézimunka az eszmei értéke.
- Örömet okoz ez a fajta tevékenység?
Mivel csak hobbi szinten
csinálom, maga a kihívás
az ami motivál, hogy amit
csinálok jó, szép és fõleg
mûködõképes legyen.
Szerintem mindenkit
érdekel valami, amivel
szívesen foglalkozik. A
saját magad egyéniségét,
elképzelésedet bele
viszed az alkotásba és ez
jó. Az építés különbözõ
sza-kaszait a neten is
megmutathatod a társaidnak, akik mindig biztatják
egymást.
Köszönöm az interjút. A
további építéshez jó
ötleteket, kitartó munkát,
a versenyeken pedig sok
sikert kívánok.
Beszkid János

3.

Várkúti Csaba a géppel és a díjjal

Bablena Ferenc és Kristók Bálint yoyo-bemutató

Különdíjat kapott: Mócsány Georgina - ének.
Második alkalommal került megrendezésre a Rimóci Ki mit
tud? a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében. Tanulva az
elõzõ évi rendezvénybõl idén már belépõjegyet kellett fizetniük
az érdeklõdõknek és nevezési díjat a fellépõknek. Így
„viszonylag” rendezetten telt az este. Összesen 12 fellépõt
láthattunk, akiket az öttagú zsûri pontozott. Voltak színvonalas
hagyományos cigánytáncot elõadó lányok, egyéb táncokat,
yoyo trükköket, és éneket elõadó fiatalok.
A zsûri tagjai voltak: Molnár Ákos, Kanyó Adrienn,
Szoldaticsné Tállai Tímea, Rácz Csaba, Vaspál Tibor. Nekik
ezúton is köszönjük a segítségüket!
A helyezettek ajándékcsomagokat és oklevelet vehettek át.
Az elsõ helyezett külön nyereménye volt még 2 belépõ a
következõ jótékonysági bálra, és az hogy a bálon is elõadhatja a
nyertes produkciót.
1. Szõrös Anasztázia hastánc
2. Csemer Evelin hagyományos cigánytánc

DE!!! A Rimóci Ifjúsági Egyesület 2 tagján és a kisebbség
fiataljain kívül idén is csak egy nevezõ akadt, Kristók Bálint,
neki külön köszönjük, hogy eljött és nevezett. Ez nem egy
kisebbségi rendezvény volt. Itt tenném fel a kérdést: Hol vannak
a rimóci magyar fiatalok és felnõttek??? Nem az a kérdés, hogy
„õk” miért jönnek annyian… hanem hogy „ti” miért nem jöttök!!
Pedig vannak nagyon ügyes, tehetséges fiatalok és felnõttek
Rimócon, akikkel együtt egy színvonalas mûsort lehetne
létrehozni, ahová nézõnek is szívesen jönnének az emberek. De
így nem lehet… Külön örültünk, mikor a nézõk között
megpillantottunk egy-két olyan érdeklõdõt, akik azért jöttek,
hogy kulturáltan szórakozzanak, nem azért, hogy tönkretegyék
mások produkcióját.
Azért örültünk, hogy idén is sikerült megszervezni a Ki Mit
Tud? -ot, és reméljük, hogy érdemes lesz jövõre is megrendezni.
Rimóci Ifjúsági Egyesület
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(folytatás az 1 oldalról)
A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember,
aki úgy elnyomorodott, hogy betevõ falatra is alig jutott. Három,
férjhez menés elõtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy
melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a
családon, és hogy testvérei férjhez tudjanak menni. Ekkor ért a
nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut.
Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenõbe,
amit bedobott az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt.
Egy év múlva ugyanebben az idõben még egy keszkenõ aranyat
dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az
ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a
sötétben. A harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, Miklós
bezárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült
ház tetejére, és a nyitott tûzhely kéményén dobta be az aranyat. A
legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerû
tûzhelybe száradni, az ajándék éppen abba esett bele.
Az idõ folyamán kitudódott a titok, hogy a jótevõ maga Miklós
püspök. A legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan
darab, amit a helyi aranykereskedõ elõzõleg adományozott Miklós
püspöknek egy szerencsés üzletet követõen. Ezt felismerve, már
mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítõ! Kiderült ez abból is,
hogy december 5-én, a névnapja elõestéjén, a hideg idõ
beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket
mindenféle édességgel. Ezért a nép elnevezte "Noel Baba", vagyis
"Ajándékozó Apának".
Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (342
december 6-án) angyalok vitték végsõ nyughelyére, ahol egy tiszta
forrás eredt. Ebbõl a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája
a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást.
Ebben az évben is segít a Gyerekház a Mikulásnak. Minden
kisgyermek anyukája, vagy nagymamája elkészíti a „Mikulás
zsákot”, amelybe a Mikulás ajándékot tesz. Idén a kész zsákokra
neveket festünk, illetve kis figurákat, hogy a Mikulás tudja, melyik
zsákot, kinek adja. Már a Mikulással is beszéltünk, aki azt mondta
nekünk, hogy 2010.12.06.-án hétfõn, fél 11-kor jön a Gyerekházba,
megajándékozni a gyerekeket. A gyerekekkel Mikulásról szóló
dalokkal készülünk. Kaluzsa Mónika gitárral, Percze Renáta
furulyával kíséri a gyerekek és szülõk énekét.
A mikulás ünnepség után a Karácsonyra készülünk.
Karácsonyfadíszeket, ablakdíszeket készítünk, és karácsonyi
ajándékötletekkel készülünk, melyeket egyszerûen elkészíthetnek a
szülõk a Gyerekházban.
Szilveszterre különbözõ finomságokat, egyszerû ételeket állítunk
össze, melyeket buliba is lehet vinni, illetve vendégváróként is
megállják a helyüket.
Percze Renáta

Egy találkozó margójára
November 20-ára egy kedves meghívást kaptam az 1979/80-ban végzett 8.
osztályom találkozójára.
Élve az alkalommal, végig jártam a régi helyeket és megelégedéssel
nyugtáztam, hogy a falu sokat fejlõdött, szépek az utcák, a házak és
különösen ,,telitalálat’’ volt a sportpálya rendbe tétele.
Örömmel és izgalommal készültem, kérdések sokasága merült fel bennem
(vajon milyenek lettek, mi történt velük, hogyan élnek, megismerem-e
õket?). De feleslegesen aggódtam, amint jöttek, mindannyiuk gyermekkori
képe villant fel elsõnek, a szemük az évek múltával is ugyanúgy csillogott.
Megörültünk egymásnak és csakhamar olyan hangulat lett, mint egykor az
osztályban. Megszólalt a csengõ, majd a jól ismert dal "de nehéz az
iskolatáska", és a szervezõk köszöntõje után, nevelõk, volt diákok
elmeséltük, mi történt 30 év alatt. Nagyon jó volt hallani, hogy megtalálták
helyüket az életben, egészségesek, boldogok kedves családjuk körében,
felelõsségteljes szülõk. Ami különösen jóérzéssel töltött el minket, hogy
szeretettel beszéltek a faluról, büszkén meséltek az utóbbi évek fejlõdésérõl,
igazi lokálpatrióták lettek. Lapozgatva (a már nem titkos) naplót, felidézték a
közösségünkben történteket, a kedves diákcsínyeket, klub-estek
hangulatát, a kirándulásokat és nézegetve azt a pár fotót, jókat
mosolyogtunk. Hajnalig tartó szórakozás, tánc után is lett volna
mondanivalónk... Pedagógus kollégáim nevében szeretném megköszönni a
szervezõknek a fáradtságos munkáját, és ezúton az egykori szülõknek is
köszönetemet fejezem ki.
Herczog Györgyné tanár néni

1. sor: Kuris Rudolfné tanító néni, Virág Vincéné tanító néni,
Rigó Erzsébet, Herczog Györgyné osztályfõnök,
Mócsány Istvánné tanító néni, Jusztin Józsefné tanító néni.
2. sor: Valkó Judit, Bablena Margit, Mócsány Erika,
Szuhányi Erika, Vincze Angéla, Czupkó Erzsébet, Percze Márta,
Kiss Hajnalka, 2.Golyán István, Kormány Bertalan,
Ocsovai Sándor, Percze István.
3. sor: Mócsány Eleonóra, Jusztin Béla, Kanyó Balázs,
Jusztin Zsolt, Percze Irén, Kiss Mária, 1.Golyán István,
Percze Gyöngyi, Kiss Ildikó, Virág György, Virág Sándor.

A rimóci általános iskola 1975-ben végzett diákjai
35 éves osztálytalálkozójukat tartották 2010. november 27-én

Állnak: Jusztin Irén, Varga Tünde, Jusztin Valéria,
Rigó Mária, Jusztin Mária, Vincze Sarolta, Laczkó István,
Pásztor Piroska, Kiss Mihály, Vizoviczki Erzsébet,
Virág Irén, Beszkid János, Vincze András
Guggolnak: Beszkid Zsuzsanna, Vincze Mária,
Mócsány Róza, Vincze Piroska, Valkó Ilona
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ISKOLAI HÍREK
,,Irodalmi Õsz”
A 20 éves születésnapot átlépve szervezõdött iskolánk, a
Szent István Általános Iskola õszi hagyományos programja, az
Irodalmi Õsz programsorozat. Ezen évforduló alkalmából egy
kis történeti áttekintés: az indulásnál 6 fõs csapatokat alakítva a
gyerekek 1-1 magyar író-költõ életét és munkásságát, illetve 2-3
mûvét egy elõre szerkesztett napló szerint dolgozták fel. A napló
mellékletét képezte a mûvekhez tartozó illusztráció. Az
irodalmi napló leadását követõen a mûvek, illetve ezek egy-egy
szabadon választott részletének dramatizálása után színpadi
bemutatóra került sor. Ekkor a díjazás - a teljes napló és elõadás
az összmunka alapján történt: az elsõ három csapat minden
tagja könyvjutalomban részesült.
Az idõ elõrehaladtával egyre komplexebb fejlesztõ
programmá, programsorozattá vált irodalmi pályázatunk. Az
irodalmi ismeretek szerzése mellett történelmi: korabeli viselet,
fegyverek, dalok és hangszerek, korstílusok között is kutakodni
kellett a tanulóknak, illetve különféle korabeli események
szabályaival, pl. a párbaj, is megismerkedhettek. Az elkészített
illusztrációk mellé térképek, tárgyi eszközök is készültek,
melyekbõl kiállításokat szerveztünk iskolánk aulájában. Több
évben is elõfordult, hogy felhívásunkra más iskolák is neveztek
pályázatunkra. A díjazás is különvált, a beérkezett pályázatoktól
függõen hirdettünk eredményt a napló, a rajzos munkák és az
elõadás kategóriában. A korosztály is bõvült. Míg a kezdetekkor
5-8. évfolyamos diákoknak szólt a felhívás, addig ma a színpadi
bemutatón 3. osztálytól nevezhetnek és neveznek is diákjaink.
Az évek során fokozatosan bekapcsolódtak a szülõk is,
nemcsak a napló feldolgozásához nyújtanak segítséget, hanem
a színpadi elõadás elõtt közösen a gyerekekkel, az
osztályfõnökökkel készítik a jelmezeket, díszleteket, és az
öltöztetés, a sminkelés is közös munka eredménye.
A teljesség igénye nélkül téma volt: Petõfi Sándor, Móricz
Zsigmond, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, ,,Mátyás
reneszánsz udvara Rimócon” is megjelent, szûkebb hazánkra
helyezve a hangsúlyt: II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor, és
folytathatnám még tovább a felsorolást.
2010. októberében Fekete István életét és munkásságát
választottuk témául a dupla évforduló kapcsán: 110 éve
született és 40 éve halt meg.
Az idei programsorozatunk mottója Fekete István egyik
gondolata jegyében szervezõdött: a természet szeretetére, a
természet védelmére, ezzel együtt szûkebb és tágabb
értelemben a haza szeretetének nevelésére.

,,Kerestem az utat, a patakot, a nádast, a cserszagú
erdõt, s közben megtaláltam a Hazámat!”
Életútja, munkássága feldolgozása mellett egyik történelmi
regényével, A koppányi aga testamentuma és
talán
legismertebb állatregényével, a Vukkal ismerkedtek meg
átfogóbban tanulóink. A napló mellett korabeli térképet
készítettek a csapatok, fantáziarajzuk Vuk mozgásterét mutatta;
Vuk családfájáról megismerkedhettünk rokoni, családi
kapcsolataival; megadott instrukció szerint képregényben
mutatták be tanulóink Vuk elsõ bátorságpróbáját,
vadászélményét Tással, valamint a legkedvesebb jelenetet
illusztrálták A koppányi aga testamentumából.
A csapatok stílusos névválasztás után leadott anyagából
november 16-án nyílt meg a kiállítás iskolánk Szécsényi úti
épületében, melyet Beszkid Andor Polgármester Úr méltatott és
ajánlott a megjelenteknek. Az 1. osztályosok a Tüskevárból
bemutatott tanórai résszel ajándékozták meg e programsorozat
második állomásának eseményén megjelent kedves
érdeklõdõket: szülõket, nagyszülõket, a település vezetõi közül
megjelenteket és volt diákjainkat. A kiállítás anyagát az elõadás
napján, november 26-án is megtekinthették az érdeklõdõk a
Közösségi Házban. A frissítésrõl: finom házi sütemények, üdítõ
csalogatta az izgalomtól megfáradtakat, a szülõk közössége
gondoskodott.
A bemutató a 3. osztállyal, a Vuk zanzásított változatával
kezdõdött. Õket a 4. osztály Badányiak jelenete követte.
Babocsai László és Oglu aga párbajának eseményeit
elevenítették meg a 6. osztályos tanulók: A legendák harcosai és
a Sasfiókák. A Vén rókák, 8. osztály a Vuk azon részét mutatta
be, amikor a libák azért menekültek meg Vuk karmaiból, mert
elkóboroltak a szeszfõzdébe és kissé másnaposan csak reggel
tértek haza. Az állatok szeretetét bemutató részt jelenített meg a
7. osztályosak ,,Lutra” és ,,Szürkevarjak” csapatából alakult
színtársulat a Kele címû jelenetükkel. A Kis vörös rókák és az
Ugráló kavicsok zárták a bemutatót. Az 5. osztályosok
produkciójukkal elvitték a pálmát, a zsûri egyöntetû véleménye
alapján az elsõ díjat kapták produkciójukért, amihez az
elõadásmód, a gyerekek játéka, a közönséggel megteremtett és
mindvégig fenntartott kontaktus, a jelmez és a díszlet egyaránt
hozzájárult. A sok munka mindenki számára meghozta
gyümölcsét: gazdagodtunk ismeretekben, hasznosan,
kellemesen töltöttük el együtt az idõt, és minden gyermek
legalább egy energiapótló csokoládét is kapott.

Az elsõ helyezett ötödik osztály
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A sok jó között a legjobbak:
- Napló kategóriában könyvjutalomban részesültek:
1. ,,Szürkevarjak”
154,5 pont
2. ,,Vén rókák”
148,5 pont
3. ,,Ugráló kavicsok”
140 pont
- Csemer Beáta Ibolya
- Virág Jenifer
- Bada Melinda
- Gál Kitti
- Péter Gabriella
- Péter Fruzsina
- Balogh Dávid
- Virág Tifani
- Vizoviczki Lolíta
- Kormány Dávid
- Beszkid Mátyás
- Juhász Norbert
- Laczkó Dávid
- Juhász Gergõ
- Pásztor Roland
- Virág Sándor
- Jusztin Milán
- Pribelszki Zsolt

Színpadi megjelenítés kategóriában:
1.
5. osztály
2.
3. osztály
3.
6. osztály
Az elõadás után a nagyszerû közös munka eredményeként a
három osztály közös tortaevéssel örülhetett a sikeres szereplésnek.
A legjobb színésznõ és legjobb színészi alakítás díj odaítélésénél
a zsûri a nehéz helyzetre való tekintettel 2-2 szereplõt választott:
- Legjobb színésznõk:
Kormány Cintia 3.o.
Csemer Olívia 5.o.
- Legjobb színészek:
Holecz Zoltán 4.o.
Kelemen Gergõ 5.o.
A rendezvénysorozat nyertese minden a programban bármilyen
minõségben dolgozó részt vevõ. Szülõk, gyerekek, nézõk hasznos
ismeretekkel gazdagodtak, és az ismeretszerzés mellett nagy
jelentõséggel bír a programsorozat közösségépítõ, tehetséggondozó
szerepe is.
Köszönöm elsõsorban a gyerekek és az õket felkészítõ
pedagógusok, a szülõk munkáját. Köszönöm mindazoknak, akik
bármilyen minõségben bekapcsolódtak, segítették a szervezést,
lebonyolítást, hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Köszönöm Kaluzsa Mónikának és Pásztorné Gyöngyi
óvónéninek, hogy a zsûrizésben segítségemre voltak!
Kívánok mindannyiunknak további sok hasonló hasznos, szép
programot, mely kis palóc iskolánk, szûkebb hazánk, Rimóc
összetartozását, közösségi életét erõsíti!
Kiss Józsefné
Szent István Általános Iskola Igazgatója programszervezõ

Negyedik osztály

Hetedik osztály

A második helyezett harmadik osztály

Nyolcadik osztály

A harmadik helyezett hatodik osztály

