Ára: 150,-Ft
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Elõdöntõk:
Brazilok Red Bull 7 - 1
Hamasz - Nyúl-Dzsörzi 3 - 6

Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák a
sportcsarnokban!
A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezésre kerültek a „Két ünnep
közötti teremlabdarúgó tornák” a rimóci sportcsarnokban, amit a karácsonyi
ünnepek és szilveszter között tartottunk meg. A tornasorozat évek óta az egyik
legrangosabb téli sportesemény a térségben. December 27-én 10 órától vette
kezdetét az „Amatõr” Rimóc Kupa, ahol azok a játékosok csapatai szerepeltek, akik
nincsenek leigazolva egyetlen egy csapathoz sem. Idén hat csapat mérte össze
tudását két csoportban. December 28-án 10 órától a Tapsi Hapsi Kupa került
megrendezésre, amelyre rimóci származású labdarúgók csapatai nevezhetnek. A
torna megmozgatta a helyieket, s szintén hat csapat verbuválódott erre a napra. A
játékosok között szinte minden korosztály megtalálható volt. A tornasorozat
zárásaként bonyolítottuk le a „Profi” Rimóc Kupát, ahol már nemcsak a helyiek,
hanem a környezõ települések csapatai is összemérték tudásukat. Összesen tíz
csapat nevezett erre a napra. Ezen a tornán már valamilyen egyesülethez leigazolt
játékosokból álló csapatok küzdöttek meg egymással. Ennél fogva végig
kiegyenlített, izgalmas, sportszerû mérkõzések zajlottak. Mindhárom torna végén a
legjobbnak bizonyuló csapatok elnyerték a torna nevével ellátott serlegeket, az elsõ
három helyezetteket érmekkel jutalmaztuk, kihirdettük a torna legjobb kapusát,
legjobb játékosát és gólkirályát, valamint minden csapat egy-egy oklevelet vehetett
át a részvételért.
A torna támogatója a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány.

Végeredmények:
1. Brazilok
2. Nyúl-Dzsörzi
3. Hamasz

4. Red Bull
5. Bravollé
6. Vakegerek

5-6. helyért: Vakegerek -Bravollé
3 -4
3-4. helyért: Red Bull -Hamasz
3 -5
1-2. helyért: Brazilok -Nyúl-Dzsörzi 4 -2
A Tapsi - Hapsi Kupa legjobb kapusa:
Csizmadia Ádám (Nyúl-Dzsörzi)
A Tapsi - Hapsi Kupa legjobb játékosa:
Bangó Rómeó (Brazilok)
A Tapsi - Hapsi Kupa gólkirálya:
Jusztin Bálint - 8 gól (Nyúl-Dzsörzi)

A „Profi” Rimóc Kupa eredményei:
Árva Róbert csapata visszahódította az elsõ helyet a profik között!

A csoport
A csoport eredménye:
Brazilok - Rimóc
1 - 1 1. Rimóc
4 3 1 0 13 - 4 10 pont
Szécsény I.- Varsány II.
2 - 5 2. Brazilok
4 2 1 1 13 -11 7 pont
Nike Team - Brazilok
4 - 6 3. Varsány II. 4 2 0 2 14 -10 6 pont
Rimóc
- Szécsény I.
1 - 0 4. Szécsény I. 4 2 0 2 22 -12 6 pont
Varsány II. - Nike Team
7 - 2 5. Nike Team 4 0 0 4 10 -35 0 pont
Brazilok - Szécsény I.
4 -5
Rimóc
- Varsány II.
4 -1
Nike Team - Szécsény I.
2 -15
Brazilok - Varsány II.
2 -1
Rimóc
- Nike Team
7 -2
B csoport
B csoport eredménye:
Favorit
- Club Classics 2 - 4 1. Club Classics 4 4 0 0 18 - 7 12 pont
Gold Ball FC - Szécsény II. 1 - 1 2. Favorit
4 3 0 1 16 -14 9 pont
Varsány I.
- Favorit
1 - 3 3. Varsány I.
4 2 0 2
9 -13 6 pont
Club Classics - Gold Ball FC 6 - 2 4. Szécsény II. 4 0 1 3 12 -15 1 pont
Szécsény II. - Varsány I.
4 - 5 5. Gold Ball FC 4 0 1 3
8 -14 1 pont
Favorit
- Gold Ball FC 5 - 4
„Amatõr” Rimóc Kupa
Club Classic - Szécsény II. 3 - 2
A Syscon Kft. csapata most sem talált legyõzõre, az Varsány I. - Gold Ball FC 2 - 1
- Szécsény II. 6 - 5
UNI-CUM LAUDE Bt. pedig a bronzérmet szereztem meg! Favorit
Club Classic - Varsány I.
5- 1
Bontás-Kotrás T. Kft.
Nógrádsipek
1 - 5
Elõdöntõk:
Döntõk:
Favágók
UNI-CUM LAUDE Bt.
3 - 4
Club Classics - Brazilok 4 -1
3-4. helyért: Brazilok
- Favorit 7 - 4
Lúzerek
Syscon Kft.
0 - 14
Favorit
- Rimóc 3 -3 (1-2 hetesekkel) 1-2. helyért: Club Classics- Rimóc 1 - 3
Bontás-Kotrás T. Kft.
Favágók
1 - 6
Végeredmények:
Nógrádsipek
Lúzerek
9 - 3
1. Rimóc
6. Szécsény I.
UNI-CUM LAUDE Bt. Syscon Kft.
1 - 4
A „Profi” Rimóc Kupa gólkirálya:
2. Club Classics
7. Varsány I.
Favágók
Lúzerek
5 - 2
Gyimesi Gábor - 11 gól (Szécsény I.)
3.
Brazilok
8.
Szécsény
II.
Bontás-Kotrás T. Kft.
UNI-CUM LAUDE Bt.
0 - 15
A „Profi” Rimóc Kupa legjobb kapusa:
4.
Favorit
9.
Gold
Ball
FC
Nógrádsipek
Syscon Kft.
1 - 4
Csizmadia Ádám
5. Varsány II.
10. Nike Team
Lúzerek
Bontás-Kotrás T. Kft.
5 - 1
Footsal
teremlabdarúgó
torna
2010.
12. 11. 10:00 Mikulás Kupa
Favágók
Syscon Kft.
2 - 6
Nógrádsipek
UNI-CUM LAUDE Bt.
2 - 2 (2-1 hetesekkel) December 11-én 10:00 órakor a Szent István Általános Iskola IV. korcsoportos Footsal
teremlabdarúgó tornát rendezett a sportcsarnokban Mikulás Kupa néven. A Szécsényi
Bontás-Kotrás T. Kft.
Syscon Kft.
1 - 12
kistérségbõl hat csapat vett részt a tornán. Sportszerû, küzdelmes mérkõzéseken, szoros
UNI-CUM Laude Bt.
Lúzerek
7 - 2
végeredmény alakult ki. A rimóci Szent István Általános Iskola csapata jó házigazdaként
Nógrádsipek
Favágók
2 - 1
minden csapatot elõre engedve a hatodik helyen végzett.
Végeredmények:
A Szent István Általános Iskola csapata:
1. Syscon Kft.
5
5
0
0
40 - 5
15 pont
Németh Richárd, Kormány Dávid, Bada Viktor, Rácz Norbert, Bangó Patrik, Balogh Dávid,
2. Nógrádsipek
5
4
1
0
19 - 11
11 pont
Laczkó Dávid, Pribelszki Zsolt.
3. UNI-CUM LAUDE Bt.
5
3
2
0
29 - 11
10 pont
1. forduló:
2. forduló:
4. Favágók
5
2
3
0
17 - 15
6 pont
Nógrádmegyer - Rimóc
1:0
Nógrádmegyer - Karancsság 1:2
5. Lúzerek
5
1
4
0
12 - 36
3 pont
Karancsság
- Szécsény
1:2
Nagylóc
- Rimóc
1:1
6. Bontás-Kotrás T. Kft.
5
0
5
0
4 - 43
0 pont
Varsány
- Nagylóc
3:1
Varsány
- Szécsény
0:0
Az „Amatõr” Rimóc Kupa legjobb kapusa: Vizi Viktor (Nógrádsipek)
3. forduló:
4. forduló:
Az „Amatõr” Rimóc Kupa gólkirálya: Fodor Róbert - 17 gól (Syscon Kft.)
Karancsság
- Rimóc
4:0
Karancsság
- Varsány
0:1
Varsány
- Nógrádmegyer 6:0
Nógrádmegyer - Nagylóc
0:5
Tapsi - Hapsi Kupa
Nagylóc
- Szécsény
1:1
Szécsény
- Rimóc
3:1
Újra a Brazilok vihették haza a Tapsi-Hapsi vándorkupát! 5. forduló:
Karancsság
- Nagylóc
1:1
A csoport:
A csoport végeredménye:
Varsány
- Rimóc
3:1
Brazilok - Hamasz 3 - 3 (2-0 hetesekkel) 1. Brazilok 2 1 1 0 9 - 5 5 pont
Szécsény
- Nógrádmegyer 7:0
Vakegerek - Brazilok 2 - 6
2. Hamasz 2 1 1 0 10 - 6 4 pont Végeredmény:
Hamasz - Vakegerek 7 - 3
3. Vakegerek 2 0 0 2 5 -13 0 pont 1. Varsány
5 4 1 0 13 - 2
13 pont
2. Szécsény
5 3 2 0 13 - 3
11 pont
B csoport:
B csoport végeredménye:
3. Karancsság
5 2 1 2
8 - 5
7 pont
Red Bull
- Nyúl-Dzsörzi 3-7
1. Nyúl-Dzsörzi 2 2 0 0 9 - 3 6 pont 4. Nagylóc
5 1 3 1
9 - 6
6 pont
Bravollé
- Red Bull
2-2 (0-2 hetesekkel) 2. Red Bull
2 1 1 0 5 - 9 2 pont 5. Nógrádmegyer
5 1 0 4
2 - 20
3 pont
Nyúl-Dzsörzi - Bravollé
2-0
3. Bravollé
2 0 1 1 2 - 4 1 pont 6. Rimóc
5 0 1 4
3 - 12
1 pont

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!

XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

FÜGGETLEN FALUSI LAP Boldogasszony hava 2011 JANUÁR

,,Itt van tehát: megjött az Új év, mint biztató elõlegem;
Háromszázhatvanöt nap-éjre halvány reményszínt hoz nekem.’’ Arany János

Rimóci betlehem

A karácsonynak nem a fenyõfa a
legõsibb jelképe, hanem a jászol. A jászol
a legbeszédesebb szimbóluma a
karácsonyi eseményeknek, mely Isten
érthetetlen, felfoghatatlan nagy szeretetét hirdeti.
Krisztus születésének történetét már
nagyon korán megjelenítették a misztériumnak nevezett templomi színjátékok
keretében, a szálláskereséstõl kezdve a
pásztorok és a napkeleti bölcsek
jelenetéig.
Assisi Szent Ferenc volt az elsõ, aki a
betlehemi jelenetet „kihozta” a templomból. 1223 karácsonyán egy erdõben, egy
valóságos barlangban jászolt állított
maga mellé, s így tartotta a karácsonyi
istentiszteletet.
Ezután csakhamar elterjedt a „betlehem” felállításának szokása, a szent
esemény szobrokkal való megjelenítése.
A betlehemek készítése templomokban
és családi otthonokban egyaránt elterjedt, elõször Olaszországban, majd
Németországban. Az elsõ betlehemeket
még Assisi idejében hozták be Magyarországra tanítványai.
Január 6. Vízkereszt, a háromkirályok
ünnepe, félidõ a karácsony és kiskarácsony - vízkereszt között. Ezt a napot

azért hívják kiskarácsonynak, mert a
kereszténység elsõ idõszakában ezen a
napon ünnepelték Jézus születését. Ezen
a napon leszedik az ünnepi, terített
asztalt, lebontják a karácsonyfát. A
háromkirály-járás, a vízszentelés is ezen
a napon történt. A szenteltvízbõl minden
házban félretettek egy keveset, azzal
hintették meg a vetõmagot, a kutat, az
istállót. Volt, ahol a pap és a kántor
szentelte be a házat. A ház, az istálló
ajtajára krétával felírták a háromkirályok
kezdõbetûit. Így a gonosz távolmaradt,
nem bántotta a ház lakóit, állatait.
Háromkirály-járás, vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó énekes szokás, amely
a karácsonyi eseményekhez, így a
betlehemezés szokásához is kötõdik. A
bibliai három királyokat megszemélyesítve a napkeleti bölcsek (Gáspár,
Menyhért, Boldizsár) történetét eleveníti
föl. Többnyire gyermekek vagy csak
leányok járták. Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg és a csillag.
A karácsonyi ünnepek egy szimbolikus
kelléke a betlehem. A Gyerekházas
családokkal úgy gondoltuk, hogy
Rimócon is készíteni kellene egy
életnagyságú betlehemet, amely igazi
élményt nyújt majd gyermeknek,
felnõttnek egyaránt. Ebben segítõ
partnerre találtunk Beszkid Andor
polgármester úr személyében, akiben
szintén megfogalmazódott a betlehem
építésének gondolata. Ezúton szeretnénk neki köszönetet mondani segítõ
támogatásáért!
A betlehemet megterveztük, összeírtuk
az istálló megépítéséhez szükséges
anyagokat, amelyeknek beszerzésérõl és
felállításáról a polgármester úr gondoskodott. A betlehemi istálló lakóit is az õ általa
adott képek alapján próbáltuk elkészíteni.
Ebben segítségünkre voltak a Gyerekházas családok, akiknek ezúton is

köszönjük az önzetlen segítséget. A
felajánlott textíliákért, szövetekért
köszönetet mondunk Huszkó Lajosnénak, Beszkid Jánosnénak, Percze
Ibolyának és Bene Ferencnek.
Továbbá köszönjük a segítségét
Beszkid Erzsébet Júliának, a gyors és
esztétikus munkát pedig Virág Lászlónak
és mûszaki csapatának.
Bort, búzát, békességet, sötétségben
fényességet! Új esztendõ újat hozzon,
régi jótól meg ne fosszon! Ki barát volt az
maradjon, ki elindult az haladjon!
Egészségben, sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Percze Renáta

Újévi köszöntõ
Megkondul a harang Újév napjára,
Adjon Isten áldást Rimóc lakóira!
Földjeink, rétjeink teremjenek bõven!
Gazdagodjunk kegyelmekben
ez új esztendõben!
Fiatalnak, öregnek legyen egészsége,
Miden család ez évben éljen békességbe'.
Legyen adónk kevés és nyugdíjunk sok,
Kertjeinknek földjét túrják majd malacok.
Hombár és a pince mindig legyen tele,
Soha ne fájjon a gazdasszony feje.
Legyen minden ember békében magával,
S megtalálja hangját felebarátjával.
A templom és iskola mindig legyen tárva,
Pap és a tanító sose legyen árva!
Ármánynak, bosszúnak legyen végre vége!
Kard a hüvelyébe legyen beletéve!
Mindig tegyünk jót és várjuk a szépet!
Ezúton kívánok boldogabb új évet!

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
Január 12. (szerda)
Január 14. (péntek) 1800 II. Póker- és Biliárdbajnokság 1. forduló
Január 22. (szombat) 1500 MÁRIA MENNYEGZÕJE
(Közös imádság a dr. Manga János Közösségi Házban)
Január 22. (szombat)
VERS- ÉS NÉPDALÉNEKLÕ VERSENY
a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szécsényben

Beszkid Andor polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Decemberben két alkalommal ülésezett a képviselõtestület.
10-én rendkívüli ülésre került sor, ahol a képviselõk
jóváhagyták azt az elõterjesztést, mely a Szécsény
városban létesült járóbeteg-szakellátást mûködtetõ
közhasznú kft tõkeemelését célozta meg.
Önkormányzatunk, mint a SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE
Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelõsségû Társaság tagja egyetértett
azzal, hogy a társaság cégjegyzékbe bejegyzett
törzstõkéje 5.300.000,- Ft-ról 24.700.000,- Ft-tal
30.000.000,- Ft-ra felemelésre kerüljön. A képviselõtestület hozzájárult ahhoz, hogy Szécsény Város
Önkormányzata az 1/1-ed arányú tulajdonát képezõ
társasházat a társaságba beapportálja 95.830.000 Ft
értéken azzal, hogy abból 24.700.000 Ft, azaz
huszonnégymillió hétszázezer forint a felemelt
törzstõke teljesítésére, míg a fennmaradó 71.130.000,Ft azaz hetvenegymillió százharmincezer forint a
társaság tõke tartalékába kerül lekönyvelésre.
15-én 18 órakor kezdte meg munkáját a testület.
Beszámoló hangzott el az önkormányzatunk ¾ éves
gazdálkodásáról, melyet több kérdés és vélemény
megfogalmazását követõen egyhangúan fogadtak el a
képviselõk. Második napirend keretében elfogadásra
került a 2011. évi költségvetési koncepció. Ennek fõbb
számait külön táblázatban találhatják meg olvasóink.
Ezt követõen a közszolgáltatások ez évi díjairól döntött
a testület a szolgáltatók fajlagos költségszámításait
figyelembe véve. Meghatározásra került a szemétszállítás, a víz és csatornaszolgáltatás hatósági ára. Az
ezekrõl alkotott rendeletek kivonatait, melyek az
árakat számszerûen is tartalmazzák, szintén ebben a
számban közöljük.
Negyedik napirend a Kelet- Nógrádi Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozásról
szólt. Ennek célja, hogy csökkenjen a lerakóra szállított
szemét mennyisége. A cél elérése érdekében
községünkben is bevezetésre kerülhet a szelektív
szemétgyûjtés, a komposztálás, továbbá a hasznosítható szemét kiválogatása. Csatlakozási szándékunkat a
testület határozatban fejezte ki.
A következõkben a TÁMOP 5.1.3 jelû pályázatban való
részvételrõl döntöttek a képviselõk az alábbiak szerint.
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Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák képekben

Rimóc Község Önkormányzata
2010. III. negyedévi költségvetési beszámoló
és 2011. évi koncepció
Kiadások
Elõ- MódosíTeljesítés Koncepirány%-os
ció
Teljesítés
tott
zat
mértéke 2011
141140 100679 71,33% 155000
141140
Személyi juttatások összesen
40600 25214 62,10% 41850
40600
Munkaadókat terhelõ járulékok
30260 15738 52,01% 23650
30260
Készletbeszerzések
29500 16757 56,80% 25970
29500
Szolgáltatások
42350 24661 58,23% 23850
42350
Különféle dologi kiadások
8881 99,23% 15010
8950
8950
Egyéb folyó kiadások
27650 22627 81,83% 33350
27650
Szociális juttatás
273 60,67%
450
450
450
Ellátottak pénzbeni juttatása
142660 43380 30,41% 104570
142660
Beruházások, felújítások
1019 29,11% 71250
3500
3500
Mûködésre és felhalm. átadott pénzeszközök
4923 90,26% 37500
5454
5454
Fejlesztési hiteltörlesztés
181
0
0
0
Függõ kiadás
0
0 -4572
0
Átfutó kiadás
0
0 31631
0
Pénzmaradvány
472514 291392 61,67% 532450
472514
Kiadások összesen:

Megnevezés

1. helyezett: Syscon Kft.
álló sor: Fodor Róbert, Molnár László, Csókási Zoltán, Szerémi Zsolt
guggoló sor: Vaskor János, Várszögi Balázs, Szerémi Kristóf elõl: Várszögi Attila

3. helyezett: UNI-CUM LAUDE Bt.
álló sor: Kurucz Károly, Homor Zsolt, Szita Csaba, Percze Zoltán
guggoló sor: Beszkid Andor, Holecz Ferenc, Kormány Zsolt, Laczkó Tamás

Bevételek
Megnevezés

Elõirányzat

14785
Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 80361
6950
Önkormányzatok sajátos felh. és tõke bevét.
149483
Önkormányzatok költségvetési támogatás
Elõzõ évi felhalmozási célú pénzmaradvány 14360
17271
Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány
0
Pénzmaradvány igénybevétele
177
Háztart.nyújt.e.felh.c.tám.kölcs.vtér.
31506
Támogatási értékû mûködési bevétel
111804
Felhalmozási és tõke jellegû bevétel
19723
Fejlesztési hitel
26094
Mûködési hitel
0
Átfutó bevétel
472514
Bevételek összesen:

Teljesítés KoncepMódosíTeljesítés %-os
ció
tott
mértéke 2011
9618 65,05% 13950
14785
80361 64672 80,48% 73800
9695 139,50%
7000
6950
158645 130268 82,11% 176480
100%
0
14360 14360
100%
0
17271 17271
0
0 31631
161 90,96%
150
177
31506 18393 58,38% 30270
102642 23363 22,76% 116785
0 0,00% 88535
19723
0 0,00% 25480
26094
0 -10278
472514 309154 65,43% 532450

A képviselõ-testület döntése alapján a helyi adókról szóló rendeletek
nem módosultak, így a 2011évben fizetendõ helyi adók mértéke nem
változik.

„Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testülete ismeri és
támogatja a Szécsényi Gyerekesély Program nevében eljáró
Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány projekt- és
pályázati tervét, amelyet a ,,Közösségi felzárkóztatás a
mélyszegénységben élõk integrációjáért” címû, TÁMOP 5.1.3.
számú intézkedés 2. komponensére kíván benyújtani. Az
önkormányzat támogatja a benyújtott pályázatot és
közremûködik a projekt sikeres megvalósítása érdekében.
A Képviselõ-testület megbízza és meghatalmazza a
polgármestert a partnerségi megállapodás aláírásával.”
Felhatalmazták a képviselõk a polgármestert arra is, hogy a
gyerekházban foglalkoztatott 3 fõ dolgozó munkaviszonyát a
szokásos fenntartások mellett meghosszabbítsa.
Egyebekben a képviselõk javasolták egy, a közéletben aktív
szerepet vállaló személyekbõl álló csoport létrehozását, akik

többek között véleményt mondanak például a vendégházak
elnevezésérõl.
Döntöttek a képviselõk a Bem Apó út eleji árok létesítésérõl, ill.
annak kitisztításáról. Elfogadásra került az a javaslat, melynek
értelmében a Magashegyi út mentén, az István király útjától
kezdõdõen a szükséges hosszban kerüljön kivágásra az a
sövény, amely gátolja a kilátást és balesetveszély forrása lehet.
Javaslat hangzott el arra is, hogy a Bem Apó út és a Szécsényi út
keresztezõdésében STOP tábla kerüljön kihelyezésre.
Beszkid János képviselõ köszönetet mondott a 30 éves
osztálytalálkozójuk megtartásához nyújtott segítségért.
A továbbiakban zárt ülés keretében folytatták a munkát a
képviselõk, ami 22 óra 52 perckor fejezõdött be.
Beszkid Andor
polgármester

1. helyezett: Brazilok
Álló sor: Bangó Rómeó, Rácz Iván, Bangó Barna, Bangó Alex,
Bangó Norbert, Laczkó Zsolt

3. helyezett: Hamasz
álló sor: Rigó Attila, Balázs Csaba, Vincze József
guggoló sor: Virág Tamás, Szoldatics Tibor, Percze Zoltán

2. helyezett: Nyúl-Dzsörzi
álló sor: Percze Attila, Jusztin Bálint, Percze Gábor, Horváth István
guggoló sor: Burik László, Vincze Zsolt, Csizmadia Ádám, Vincze Benjámin

1. helyezett: Rimóc
álló sor: ifj. Oláh Tibor, Vincze Benjámin, Oravecz Gusztáv, Hodúr Tibor, Kuris Péter, Oláh Tibor
guggoló sor: Virág Tamás, Árva Róbert, Komár Gábor, Percze Péter, Oláh Ádám

2. helyezett: Club Classics
álló sor: Székely István, Mócsány Roland, Jusztin Bálint, Oszvald Ferenc
guggoló sor: Márton Dávid, Ullmann László, Csizmadia Ádám, Rózsa Bálint, Rózsa Péter

3. helyezett: Brazilok
álló sor: Rácz Jenõ, Bangó Elemér, Rácz Iván, Laczkó Zsolt, Bangó Alex
guggoló sor: Bangó Rómeó, Bangó Norbert, Bangó Barna, Tóth Erik
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V

,,Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,
S pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te nem leszel halott,
Örökké élsz, mint a csillagok.’’

Köszönetnyilvánítás

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem
arra, az 1 évvel ezelõtti napra
2009. december 31-ére,
amikor szeretett férjem

SKRABÁK ANTAL

VIRÁG LÁSZLÓ
FIGARÓ

(élt 60 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

„A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
A temetõ csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad.’’

Köszönetnyilvánítás

V

drága szíve utolsót dobbant.
Gondoljanak rá szeretettel és szenteljenek néhány
percet emlékének.

,,Ha egy könnycsepp gördül végig az arcomon,
Azért van, mert hiányzol nagyon!
Hiányzol, megszokni nem tudom,
De, hogy szívemben örökké élsz, jó nagyon’’

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

JUSZTIN VINCE

Szeretõ felesége

(élt 76 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családok
Új rimóci képeslapok
Már megvásárolhatóak az új, Rimócot bemutató képeslapok a
Szociális Boltban!
Az egyik A5-ös méretû képeslapon településünk
nevezetességeit, a másikon a rimóci népviseletet bemutató
képek láthatók!
Küldjenek belõlük távolabb élõ ismerõseiknek, rokonaiknak!

Gólyahír:

Bangó Virág - 2010. 12. 20.
Szülõk: Bangó Elemér és Oláh Alexandra

Szita Jázmin - 2010. 12. 21. Szülõk: Szita József és Laczkó Henrietta
Oláh Patricia - 2010. 12. 24. Szülõk: Oláh Dávid és Bangó Cintia

Gondolatok:
Haj- aj!
A hajunk a koronánk, ezért fontos, hogy emelt fõvel járhassunk.
Mutasd a hajad, s megmondom ki vagy! A fejszõrzet
megjelenésünk alapköve, adottság. Állaga külsõnk meghatározó
jegye. A mennyisége, a minõsége, a színe, a formája, a hossza. A
hajviselet viszont jelzés. Jellemzõ a korra, tükrözi az ízlést, a
divatot, nemritkán bizonyos közösséghez való tartozást fejez ki. Sõt
egy- egy frizuraváltoztatás gyakran életfordulatra is utal. Nem
véletlen, hogy aki álcázni kényszerül magát, annak
legkézenfekvõbb megoldás, ha a hajviseletén változtat. Hajrá! Olló,
festék, póthaj, álbajusz és álszakáll. A kémeknek maguktól is megy
az átalakulás. Társas lényként az átlagember azonban fodrászok
kezére adja magát, nem kísérletezik öncsonkítással. Ez nemcsak
szõrszálhasogatónak tûnik, hanem nagyon is az! De hát nem
mindegy, ki elõtt hajtunk fejet, hogy megzabolázza a sörényünket,
elrendezze a tollazatunkat. Mert a fejszõrzetet a frizurától, akárcsak
a birkanyírást a hajszobrászattól, bizony nemcsak egy hajszál
válassza el. S míg hajunkat az olló, addig az igényeinket a
pénztárcánk nyesegeti. Szóval nagyon is számít, hol, hogyan és
mennyire vágnak meg! Hajba kapni (már akinek van) is csak
szõrmentén érdemes. Az elrontott frizura, komoly trauma. Fõleg
nõknél. Amit ezután levághatunk, az maximum egy nagyjelenet a
tükörképünk elõtt. Igaz sokra nem megyünk vele: akárcsak a zselét,

Hálás köszönettel
„A szeretet nem szûnik meg soha.
A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.”
Talán ezek a szavak jellemzik legpontosabban az ember éltetõ elemét - a
szeretetet.
Balesetem óta állandóan érzem a rimóci emberek, rokonok, barátok
érdeklõdését, aggódását, szeretetét.
A szinte állandóan csengõ telefon túlsó felérõl kézzelfoghatóan áradt felém és adott nekem erõt - az emberek õszinte szeretete, Isten és a Szûzanya
segítségét kérõ imádsága.
Nos, ezúton is hálásan köszönöm mindazt, amit ezekben a nehéz napokban
a rimóci emberektõl kaptam.
Szeretettel ölelek mindenkit Tóth Robi

RIMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
7/2010 (XII.15.) R E N D E L E T É B Õ L
az önkormányzati tulajdonú vizi közmûbûl szolgáltatott hálzati ivóvízés szennyvízcsatorna szoltáltatás lakossági és közületi díjáról
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 1993 évi
CIV. tövénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. tövény alapján a
következõ rendeletet alkotta:
1. §
Rimóc település területén az Északmagyarországi Reginoális
Vizmûvek Zrt által végzett ivóvízszolgáltatás 2011. évi díja:
a) Lakossági fogyasztók részére:

403. Ft/m +Áfa

b) Közületi fogyasztók részére:

484.- Ft/m3+Áfa

V

Skrabák Antal
1950-2010

Jusztin Vince
1934-2010

kenhetjük a hajunkra. A becsavarodást, pedig hagyjuk meg fürtjeinknek.
Vegyük bölcsen tudomásul, hogy mindenekelõtt (fõképp az olló elõtt) az
észnek kell vágni. Bár nem látszik, az a fontosabb.
U. i.: Az ember egyik különös sajátossága, hogyha megkap valamit
(valakit), amire korábban vágyott, rögtön elveszíti iránta az érdeklõdést,
sõt az is megtörténhet, hogy mindenáron szabadulni akar tõle!
CD ajánló: Óriás: Példák hullámokra
Jött, látott és gyõzött a banda.
Szokatlan hangvételû, szövegcentrikus rockzenéjükre sokan felkapták a
fejüket. Útépítésben az elején járnak, téma van elég, sõt tanácsácsért sem
kell a szomszédba menni, házon belül megoldható minden. Édes- bús
rockzenéjükben semmi sincs túlbonyolítva, a hangulat és tempóváltások
jól kivitelezettek.
Progresszív gitárszólók, vonósokkal ellenpontozott dühös rockzenéje
élvezetes rockba csap át. Szövegeik meglepõen gyorsan beleivódnak az
agyba, ahonnan nem is tudnak kilökõdni jó darabig. Ez a lemez ritka kincs a
magyar rockzenében!
Könyvajánló: Szepes Mária: Füveskönyv
Egyaránt megfelel a mûfaj korai és kései kívánalmainak. Egyszerû,
könnyen érthetõ élethelyzetek, bölcsességek, látszatok mögé lesõ,
gondolatébresztõ megállapítások és olyan közvetlen tanácsok sorjáznak
benne, amelyeket úgy érezhet magáénak mindenki, mintha csak neki
szólna. Új nézõpontokat fedezhetnek fel, s talán még olyasmire is
rálelhetnek, amit soha nem vettek észre korábban. Jó elmélkedést!
Lõrik Sándor

a közterület tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.
1. §.
A közterület tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 13/2003. (XI.01.)
sz. rendelet 2. sz. mellékletének 2. pontja az alábbiak szerint változik:
a./ A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott tartály ürítési díja:
1 db 120 literes tartály havi ürítése:

bruttó: 1.130.- Ft

1 db szemeteszsák (a szolgáltató által biztosított) bruttó: 245.- Ft

2. §
Rimóc település területén az Északmagyarországi Reginoális
Vizmûvek Zrt által végzett szennyvíz-csatornaszolgáltatás 2011. évi
díja:
a) Lakossági fogyasztók részére:

Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
8/2010. (XII.15.) rendelete
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amely a hulladék gyûjtésének, ártalommentes elhelyezésének díját
tartalmazza.
b./ A lakosság által 2010. évben fizetendõ szolgáltatási díj bruttó:
1.130.- Ft/hó.

343.- Ft/m3 +Áfa

b) Közületi fogyasztók részére:
343.- Ft/m3 +Áfa
A csatornaszolgáltatási díjat terheli a külön jogszabályban
meghatározott számítás szerinti vízterhelési díj, amely 2011 évben
9,20 Ft/m3 + Áfa.
3. §
A fenti hatósági ár 2011. január 1-tõl érvényes.
E rendelet a 2011. január 1 napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg az
2009-2010. évi vizi-közmû szolgáltatás hatóságiár megállapításáról
szóló 14/2008./XI.28./ sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Rimóc, 2010. december 15.
Beszkid Andor
polgármester

Dr. Hegedûs István
jegyzõ

Kihirdetési záradék.
A rendelet kihirdetve: 2010. december 16-án.

c./ A rendelet 7.§. (1) bekezdése alapján biztosítható kedvezmény
mértékét a 2. sz. melléklet (2) bekezdésének a./ pontjában
meghatározott havi bruttó ürítési díj figyelembe vételével kell
meghatározni.
2. §.
A rendelet 2011. január 1-tõl lép hatályba.
Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik a helyben szokásos módon.
Rimóc, 2010. december 15.
Beszkid Andor
polgármester

Dr. Hegedûs István
jegyzõ

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2010. december 16.
Dr. Hegedûs István
jegyzõ

Dr. Hegedûs István
jegyzõ

Akiért a harang szólt...
Balázs István
1920-2010
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2011 JANUÁR

Szavazás
Az elmúlt hetekben sok ötlet érkezett a rimóci vendégház (Hunyadi út) és az ifjúsági szállás (Varsányi út) elnevezéséhez. A
közeljövõben egy bizottság lesz létrehozva, hogy a lehetséges neveket mérlegelve elnevezze a rimóci szállásokat. Azonban emellett
az újság olvasóinak is lehetõséget szeretnénk adni arra, hogy a véleményüket közvetíthessék a bizottsághoz.
Itt olvashatják az összegyûjtött neveket, melyek után oda kell tenni a Vendégház vagy Ifjúsági szállás utóneveket is, például
Gyurik Ifjúsági szállás, vagy Juhász Vendégház. Az alábbiakból válassza ki azt a két nevet, amelyek Ön szerint a legjobbak lennének,
majd egy papírra felírva dobja be a Szociális Boltban található gyûjtõdobozba. A választáskor vegye figyelembe azt is, hogy olyan
nevet kapjanak a szállások, ami „méltó” ahhoz, hogy az egész országban ezeken a neveken ismerjék meg azokat.
A szavazatokat el lehet küldeni még a mocsanygina@freemail.hu címre, a 06-30-435-0307 számra, vagy személyesen is
elmondhatják. A www.rimoc.hu honlapon is lehet majd szavazni. Határidõ: február 10.

Gyurik Ifjúsági szállás
Juhász Vendégház
Kétkontyos Ifjúsági sz.
Gácsi Vendégház
(Hunyadi út régi neve)
Rozmaring
Leander
Palóc Kaszárnya
Napraforgó
Felkelõ nap háza
Delelõ nap háza
Lemenõ nap háza
Palóc
Pitvaros
Kemencés

Szérûs
Palóctanya
Kontyos
Pántlikás
Dolmányos
Betyártanya
Ki a legény
Bugylibicskás
Bikacsökös
Újmenyecske
Féketõ
Kerekszoknya
Pendelyes
Piros Csizma
Nyuszifül

Nyúlverem
Nyúl-York
Nyúldzsörzi
Nyúlfarm
Palóc Nyulak
Kerge Nyúl
Nyuszi Fogadó
Nyúl Lak
Tízpengõs
Hunyadi
Szíves
Fehér Nyúl
Villa Negra
Piros Tulipán
Kék Tulipán

Fehér Tulipán
Fekete Szõlõ
Szakácska
Kecele
Citera
Sarkantyús
Tearózsa
Templomszög
Tapsi Hapsi
Okos Nyúl
Gyöngyös Bokréta
Nemesek Háza
Fonó lányok
A Nyúlon Túl
Mócsány Georgina
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Betlehem és Szentcsalád kiállítás
A kiállítás megnyitójára 2010. december 5-én, vasárnap, a
nagymise után került sor, amely egyben a községünk búcsúja is
volt /vendégség/.
A hideg idõ ellenére nagyon sokan gyülekeztek a Gondozási
Központ udvarán. Elsõként Virág Kitti köszöntötte a vendégeket
majd Kanyó Evelin szépen csengõ énekét hallgattuk. Ezután
Kanyó Adrienn szavalata hangzott el, ezt követõen a gitárosok
karácsonyi énekei következtek. Majd községünk polgármestere
Beszkid Andor megnyitotta a kiállítást, Urus Attila atya
megáldotta és megszentelte a kiállítási tárgyakat. Ezután
minden jelenlévõ megnézhette a kiállítást. Nagyon sok elismerõ
és biztató szót kaptunk, gratuláltak a kiállítás megrendezéséért.
Nem is gondolták volna az emberek, hogy ennyi sok értékes
tárgyakat sikerült összegyûjteni a faluban. Közel 100 db
Betlehemet és szobrot, 60 db képet, képeslapot és 30 db rajzot,
(melyet az iskolás gyerekek készítettek) sikerült összegyûjteni.
Egyik látogatónk szavait idézzük: „Az emberek panaszkodnak, hogy milyen szegények vagyunk, de úgy látom, hogy ami itt
elénk tárul ez drágább az aranynál. Köszönjük ezt az élményt,
amiben részesültünk.”
Nagy örömmel fogadtuk ezt és az ehhez hasonló elismerõ
szavakat.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a rimóci
embereknek, akik felajánlották „értékeiket” a kiállítás idejére,
hisz nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a látványos
kiállítás. Továbbá szeretnénk megköszönni a megnyitón
szereplõknek a közremûködést és mindenkinek, akik segítettek
a kiállítás lebonyolításában.

A szervezõk

2011 JANUÁR

Egyik látogatónk szavait idézve: „Isten áldását adja minden
kézre, amely a kiállítás létrehozásában részt vett.”
Pásztor Antalné és Vincze Tiborné

Vendégkönyvbe írták:
„Köszönjük a meghívást a kiállításra. Nagyon szép
dolognak tartjuk a falu összefogását és a jó családi
hangulatot. A készítõknek és a szervezõknek is jó egészséget,
békés, boldog karácsonyt kívánunk.”
***
„A kiállítás nagyon tetszett, szépen összerendezett,
színvonalas. Köszönet a szervezõknek.”
***
„Köszönjük a színvonalas kiállítást, élmény volt itt lenni.
Gyönyörûek a betlehemek, a képek. Köszönet a
szervezõknek.”
***
„Köszönjük szépen ezt az ötletes, színvonalas, gazdag
kiállítást. Gyermekeinknek is nagyon nagy élményt, örömet
okozott.”
***
„Kicsi lányommal együtt néztük meg és köszönjük ezt a
szép élményt, amit a kiállítás nézegetése közben éreztünk.
Gratulálok az ötlethez, a megvalósításhoz.”
***
„Látványos, egyedi, színvonalas kiállításhoz volt részünk.
Köszönjük, a lehetõséget, hogy megtekinthettük a
családommal.”

A megnyitó alkalmából mûsorral is kedveskedtek a jelenlévõknek
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A mi klubbunk
A 2011-es Jótékonysági Bál bevételét az
ifjúsági klubbhelyiségre fordítjuk
Egy olyan csoport, ahol a fiatalok jól érzik magukat együtt,
nehezen maradhat meg megfelelõ „közös hely” nélkül.
Ma a kisteremben esténként megfordul 10-15, jobb
napokon 25-30 fiatal. Még nem elcsépelt azt mondani, hogy
ez legalább nem egy kocsma. Nem a kocsmák ellen akarunk
mi most írni, de természetesnek gondoljuk, hogy egy szülõ
szívesebben tudja esténként a gyerekét egy közösségi
ponton, ahol a szabadidõ értelmes eltöltésére van lehetõség.
Sajnos az idõk során gyakran alakult ki olyan vélemény az
emberek között, hogy a klubban sincs jobb helyen a gyerek.
Le kell, hogy írjuk, hogy ez nem igaz. A klubban a zártkörû
rendezvények kivételével tilos alkoholt fogyasztani, és ennek
megfelelõen ez soha nem is volt jellemzõ, mint ahogy tilos
dohányozni is, és természetesen bármilyen káros szokás
vagy viselkedéssel kapcsolatos problémát is próbálunk
kiküszöbölni, sõt talán még segíteni is tudunk. Tudunk
viszont olyan esetekrõl, mikor egy-két gyerek vagy fiatal a
szülõktõl otthonról úgy kért engedélyt a faluba lemenni, hogy
elmegy a klubba... aztán a kocsmából csúnyán lerészegedve
vagy valami verekedésbõl kikerülve, ha hazament, nem
merte ám megmondani, hogy hová is ment valójában, tehát
maradt a sztori, hogy a klubban volt. Még szép, hogy így a
szülõ a klubban nem lát mást, csak egy másik helyet a
züllésre. Szeretnénk most megkérni a szülõket, hogy ne
bízzanak annyira a gyerekeikben! Ezt mi, fiatalok közösen
mondjuk, gyakran ültünk le együtt beszélgetni errõl, és azt
látjuk, hogy a szülõk - érthetõ módon - bármit is mond, elhiszi
azt a gyermekének, de most mi mégis kérjük, hogy talán
kételkedjen egy kicsit! Sõt, a legjobban annak örülnénk, ha
érdeklõdne is, hogy valóban itt volt-e az a gyerek, nem csak
utólag pocskondiázna. Kedves szülõk, ezennel önöket is
meghívjuk a klubba, jöjjenek be, legyenek itt egy-két estét,
hogy mi is folyik itt. Gyõzõdjenek meg róla a saját szemükkel,
hogy a klubban nincsenek rossz helyen a fiatalok.
A fiatalok és szülõk hozzáállására más példát is
mondhatunk, ugyanis az ifjúsági fórumra, amit azért
szerveztünk, hogy képet kapjunk a fiatalok igényeirõl, egykét szülõ jött el csupán, és fiatal is alig volt több. Igazán
szeretnénk olyan programokat, vagy lehetõségeket adni,
amire bárki eljöhet. A biliárd és póker sem véletlenül lett
felkapva. Erre volt igény. Szeretnénk tudni, hogy akinek nem
erre van igénye, annak mire, és ha tudunk, akkor segítünk a
megszervezésében. Ezért vagyunk.
A klubb pedig azért van, hogy ezeknek a lehetõségeknek
helyt adjon, ahová bárki bejöhet, beszélgethet, próbálhat,
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szervezhet, és természetesen egy kicsit játszhat, hiszen van
itt csocsóasztal, pingpongasztal, biliárdasztal, rengeteg
társasjáték, internet csatlakozási lehetõség, TV, DVD/USBlejátszó, kivetítõ, fûtés, tiszta mosdó... mondhatni minden.
Bár már korábban is felmerült az ötlet, hogy a fiataloknak jó
lenne egy olyan saját hely, ami csak az övék, de mindig is
magunkénak tekinthettük az egész Közösségi Házat, és
reméljük majd ugyan így a Közösségi Szolgáltató Teret is a
magunkénak tudjuk érezni, különös tekintettel az új
klubhelyiséget.
Az IKSZT-s pályázatnak köszönhetõen ugyanis kibõvül a
mûvelõdési ház. Ha minden jól alakul lesz szép nagyterem,
új klubhelyiség, öltözõk, konyha, egyéb termek és egy olyan
alkalmazott, aki egy ilyen intézményt szakszerûen vezet.
Viszont valami el fog tûnni, a rimóciak körében csak klubnak
nevezett kisterem. Az esténként szórakozni vágyóknak, a
közös programoknak, a fiataloknak helyet adó kisterem
fizikai valójában fog eltûnni. Helyette kerül kialakításra egy
klubbhelyiség. Az ifjúsági egyesület pedig ígéretet kapott egy
önkormányzati tulajdonban lévõ épület vagy épületrész
kizárólagos használatára, hogy ott egy a mostani kisterem
minden szolgáltatását elbíró teret alakítson ki, meglehet,
hogy ez a terem az IKSZT része lesz, de egyéb megoldások
is szóba kerülnek. Ezt a termet az önkormányzat csak úgy
tudja biztosítani, hogy mi vállaljuk az infrastruktúra egy
részének kiépítését, a szerelvényezést, a terem festését,
dekorálását, sõt az egész belsõ kialakítását, a szükséges
eszközök beszerzését.
A Rimóci Ifjúsági Egyesület szeretné berendezni azt a
helyet majd a lehetõ legjobban, hogy minden igényt a
jövõben is ki tudjon elégíteni. A sok már rendelkezésre álló
eszköz mellett még mindig vannak ötletek, hogy mire lenne
szükség. Jó lenne egy olyan hely, ahol úgy szervezhetünk
saját bulikat, hogy minél kevesebb embert zavarjunk vele,
valamint a költségek minden tekintetben minket terheljenek.
A március 5-én megrendezésre kerülõ Jótékonysági Bál
(amit a képviselõ-testület döntése értelmében mi
szervezhetünk idén) bevételét is erre a célra fordítanánk.
Szeretnénk tehát, ha mindenki kicsit belegondolna, hogy mit
is jelent ez a klubb Rimócnak. Nem csak a szórakozást,
hanem az épülést és a fejlõdést is. Ez nem csak egy olyan
hely, ahova be lehet ülni melegedni, hanem ahol beszélgetni,
kapcsolatot kialakítani lehet. Kérünk tehát minden rimócit,
aki szeretné, hogy a fiatalok továbbra is értelmesen és
kulturáltan tudják szabadidejüket eltölteni, az jöjjön el a
Jótékonysági Bálra, és ezzel is támogassa az új klub
létrehozását! A Jótékonysági Bálra belépõt vásárolhatnak az
Ifjúsági Egyesület tagjainál, vagy érdeklõdjenek a
+36303609604-es telefonszámon.
Rimóci Ifjúsági Egyesület

Kedves Rimóciak

A terembe lépve mindenki elcsodálkozott

Ki gondolta volna, hogy ennyi betlehem van a faluban?

A zoboralji szórványban élõ maroknyi magyarság nevében köszönjük a karácsonyi ajándékgyûjtés során tapasztalt
nagylelkûséget. Hiszünk abban, hogy ezáltal az apró lépés, figyelmes megemlékezés által is híd jöhet létre magyar és magyar
között. Nem a nagy szavakban, nem is a világrengetõ tettekben van nemzetünk ereje, hanem a testvérszeretetnek ezekben
az apró megnyilvánulásaiban. Vigyázzunk továbbra is „kisebb testvéreinkre”, fogjuk továbbra is a kezüket, és ne engedjük
elveszni õket, hisz felelõsek vagyunk értük.
Köszönettel kívánok mindannyiuknak sikeres, Isten áldásában gazdag újesztendõt.
Dr Czibolya Gábor
A Szent László Társulat elnöke
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Karácsonyi Koncert

I. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság eredményei és a jövõ évi bajnokság
Mondhatjuk, hogy sikeresen zajlott az I.
Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság. Az
alábbiakban az eredmények mellett
egy kis statisztikával is szolgálunk a
versenyrõl.
Az év során a biliárdbajnokságra
nevezettek száma 11 fõ, ebbõl mind a 6
fordulón ketten vettek részt. A
maximálisan összegyûjthetõ pontszám
36 volt. Az I. Rimóci Biliárdbajnok
Vincze Zsolt lett 25 ponttal, 3

fordulógyõzelemmel, második lett
Horváth István 15 ponttal és egy
fordulógyõzelemmel, harmadik pedig
Mócsány Gábor 13 ponttal. Fordulót
nyert még Szoldatics Tibor és
Szoldatics Jácint.
Az év során a pókerbajnokságra
nevezettek száma 23 fõ, ebbõl mind a 6
fordulón öten vettek részt. A maxi-

málisan összegyûjthetõ pontok száma
itt is 36 volt. Az I. Rimóci Pókerbajnok
Horváth István 14 ponttal, fordulógyõzelem nélkül. A bajnokság
végeredményét Head's Up-ban
döntötte el a két azonos pontszámmal
rendelkezõ játékos. A második
helyezett így Percze Gábor, szintén 14
ponttal, harmadik Szoldatics Jácint 13
ponttal. Fordulót nyert még Molnár
Ákos, Csizmadia Ádám és ifj. Rácz
Jenõ.
A bajnokok nyereménye egy méretes kupa
és egy szép oklevél
mellett egy több ezer
forint értékû ajándékcsomag, ami tartalmazott a póker és a biliárd
tökéletesebb ûzéséhez szükséges kellékeket is.
A bajnokság folytatására nagy érdeklõdést
mutatnak a játékosok,
ezért elindítjuk a II.
Rimóci Póker- és
Biliárdbajnokságot. A 2011-es évben
minden hónapban a 10-e utáni elsõ
pénteken tartunk egy fordulót, így
összesen 12 fordulón, sokkal
komolyabb csatában dõlhet majd el,
hogy ki lesz 2011-es év bajnoka. A
maximálisan összegyûjthetõ pontszámok így 72-re emelkednek. Reméljük,
hogy a Közösségi Ház átalakítása alatt

5

RIMÓCI ÚJSÁG

Idén december 26-án rendeztük meg a Karácsonyi Koncertet. A szervezés folyamán
törekedtünk arra, hogy egy minél változatosabb, sokszínû mûsor alakuljon ki. Ez sikerült
is, hiszen idén új fellépõként hallgathattuk meg a Rimóci Rezesbandát, a Kiszenekart (a
harmonikásokat), a citerás lányokat, Bablena Feri bácsit és Benkó Pétert. Ezek mellett
hallhattunk zongora-, gitár-, furulya-, és trombitajátékot, énekeket, verseket, novellát.
Ilyen sok fellépõ és érdeklõdõ talán még sosem volt a templomban, reméljük
mindenki örömmel hallgatta a koncertet és pozitív élményekkel tért haza. A mûsor után
az iskola épületében meleg teával és süteménnyel kedveskedtünk a fellépõknek és a
közremûködõknek.
Fellépõk voltak: Bablena Blanka, Mócsány Patrik, Holecz Zoltán, Ulviczki Petra,
Petrovics Anna, Bagoly Gábor, Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid, Beszkid Mátyás,
Bablena Dorina, Laczkó Martin, Percze Roberta, Czerovszki Bence, Laczkó Máté,
Balázs Laura, Kormány Cintia, Kanyó Evelin, Kaluzsa Mónika, Koczka Anett, Jusztin
Katalin, Kiss Anita, Beszkid Máté, Nagy Dolóresz, Mócsány Georgina, Bablena
Ferenc, Ifj. Bablena Ferenc, Barna János, Czupkó Donát, Laczkó Dominik, Vizoviczki
Szixtin, Beszkid József, Benkó Péter, Vincze Ágota, a Rezesbanda és a Kiszenekar.
Hálásak vagyunk a közremûködésért és a segítségért a fellépõknek, a szülõknek, a
Megtelt a templom
süteményt sütõknek, Urus Attila plébános úrnak, Golopi Károlynak és Zsuzsi néninek,
Pásztorné Marika néninek, Mócsány Józsefnének, Beszkid Jánosnak, Beszkid Jánosnénak, Vincze Barnának és Vinczéné Percze
Gizellának, Vincze Gergõnek, Burik Lászlónak, Jusztin Péternénak, az önkormányzatnak és a Rimóc Községért Alapítványnak.
A koncertrõl készült felvétel DVD-n megvásárolható Bablena Ferinél, illetve a Rimóci Tv-ben is láthatják majd. Fényképek a
www.rimoc.hu honlap képgalériájában is megtekinthetõek.
A szervezõk: Vincze Ágota és Mócsány Georgina
is lesz alkalmunk valahol megrendezni
a fordulókat. Az aktuális idõpontról és
helyszínrõl minden hónapban hírt
adunk az újságban, a tévében és
plakáton. A nevezési díj ugyanannyi,
mint az elõzõ évben, a bevételt a
verseny szervezésére és a tárgynyeremények megvásárlására
fordítjuk. Aki mindkét kategóriában
indul és még év elején benevez, az
kedvezményt kap a nevezési díjból! A
bajnokság az Ifjúsági Egyesület tagjai
számára továbbra is ingyenes.

Mikulásozás

Filmvetítések

Idén is megkeresett minket az óvoda, hogy
megint szervezzük meg közösen a házról házra
járó Mikulást a faluban. A tavalyi évben csak az
ovisokhoz ment el a Mikulás, de idén a
hirdetésünkre többen is jelentkeztek, így a nem
a településen oviba járó és a már nem óvodás
korú gyerekekhez is ellátogattunk. Egyetlen
valaki gondolta úgy, hogy az egyesületet
támogatja ezért, neki ez úton is köszönjük
szépen. A Mikulásnak három manó és egy
krampusz segített, a kettõtõl hétig tartó
zötykölõdés bizony megviselte õket. A mínusz hét
fokban a legvégére csak a Mikulás és egy manó
bírta még a szabad levegõn. Nekik a közremûködés mellett a kitartásért is köszönet jár.

Mostanra rendszeressé vált a hétfõ esténkénti filmklub. Az idõpont
indoklása igen egyszerû: ilyenkor ritkán van "jó" film, vagy sportesemény,
amit a tévében közvetítenek, illetve hétfõnként a szécsényi pizzériák
akciósan árulják a pizzát! Azt gondolom, nem kell magyarázni, hogy miért
jó egy filmet közösen megnézni másokkal, emellett a filmklubnak
szeretnénk azt a célt is kitûzni, hogy valamiféle modern filmes kultúrát
közvetítsen. Ennek érdekében nem feltétlen csak közönségfilmeket
nézünk, hanem néha olyan korszakalkotó mûveket is, amik nehezen
emészthetõk, vagy éppen nagyon hosszúak. Emellett persze idõnként
belefér egy-két vígjáték vagy egyszerûbb akciófilm is. A filmvetítések
minden hétfõn 8-tól kezdõdnek (általában kicsit késõbb, késni tehát ér),
általában elég kevesen vagyunk, de volt már, hogy 15-20 fõ ült a vászon
elõtt. Szeretnénk tehát mindenkit meghívni minden ilyen alkalomra!

A harmonikások elõadás közben

Skrabák Antal tanítványai

VI. Felnõtt vers- és prózamondó verseny
2010. december 14-én délután 5 órakor került megrendezésre a dr. Manga János Közösségi Házban a VI. Felnõtt vers- és
prózamondó verseny. Én, mint lelkes prózamondó vettem részt az eseményen. Rajtam kívül Mákos Petra, Jusztin Péterné és
Beszkid Andor polgármester úr készült egy-egy verssel. A kis létszámú közönség és a zsûri (melynek tagjai Kiss Józsefné, Vincze
Attila és Kiss János) figyelemmel hallgatta a produkciónkat, majd mind a négyen jutalmat vehettünk át. Nem tudom, hogy a hideg
idõ miatt vagy valami más okból nem jöttek többen akár szavalni, akár hallgatni, de remélem a jövõben már sokkal többen
megismerjük azt az értéket, amit egy-egy próza vagy vers tud adni nekünk.
J.K.

Pályázatok:
A Rimóci Ifjúsági Egyesület a napokban kapott értesítést arról, hogy két pályázatot is megnyert. Az egyik a Könyvtámasz
2010 nevû pályázat, amin 500.000 forint értékû gyermek- és ifjúsági, szórakoztató és ismeretterjesztõ témájú
könyvcsomagot nyert. A másik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, valamint az
Északi Támpont Egyesület megbízásából a Regionális Ifjúsági Tanácsokon keresztül kiírt "Szövetség az Ifjúságért!
Pályázat ifjúsági civil szervezetek támogatására" nevû pályázat, amelyen az egyesület 250.000 forintot nyert, egy
májusban megrendezésre kerülõ egészséges életmódot hirdetõ programsorozat megvalósítására. A továbbiakban is
próbálunk minél többet pályázni, hogy több forrásunk legyen céljaink megvalósítására.
Rimóci Ifjúsági Egyesület

A csekély számú közönség

A zsûri érdeklõdve hallgatta az elõadásokat
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Kobak hírek
Legutóbb tavaly áprilisban számoltunk be a RIMÓCI ÚJSÁG
hasábjain a KOBAK Egyesület munkájáról. Most címszavakban
újra megtesszük ezt az elmúlt év eseményeirõl szólva.
Tisztújítás: az egyesületünk 2005. áprilisban választott
tisztségviselõket 5 évre. 2010-ben megbízatásuk lejárt. A
választás után az egyesület elnöke további 5 évre Vincze Nikolett,
helyettese Vincze Ágota, elnökségi tagok Beszkid Jánosné és
Virág László lettek. Az ellenõrzõ bizottság elnöke Szabó Mónika,
tagok Vanyáné Erdélyi Márta és Árva Róbert.
Közhasznú minõsítés: az elmúlt nyáron egyesületünk
közhasznú minõsítést kapott, amely például azt is jelenti, hogy
több pályázaton és nagyobb eséllyel tudunk részt venni.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) pályázaton
egyesületünk több mint 50 millió forintot nyert a Közösségi Ház
felújítására. A munka ebben az évben kezdõdik.
Mint minden évben, tavaly is részt vettünk a herencsényi búcsúban.
Edelényi árvízkárosult gyerekek táboroztak nálunk a nyáron, és
az egyik este felajánlásból a vacsorát a KOBAK fõzte. Ekkor
vásároltuk a nagybográcsot.
A falunapon jégkrémet, malomkalácsot és egyebeket árultunk,
aktívan részt vettünk a lebonyolításban.
A szüreti fõzõversenyen szintén ott voltunk, káposztás babot
fõztünk.
Nemzeti Civil Alaphoz (NCA) benyújtott pályázaton 172 ezer
forintot nyertünk - többek között - konyhai felszerelések és székek
vásárlására.
A 2009-es év adó 1%-os felajánlásból 66 ezer forintot kapott
egyesületünk, melyet ezúton is köszönünk. Tegyék ezt meg újra az
idén is.
Hathatósan segítettünk az általános iskola flakongyûjtésében,
ugyanígy tettünk a papírgyûjtéskor is.
Augusztus 25-én elvitték tõlünk a több zsák összegyûjtött kupakot
a nógrádkövesdi Csitári Dani gyógyításának elõsegítésére.
Egyesületünk levélben kérte az Nógrád Megyei Közútkezelõ
Kht.-t a Szécsényi út mielõbbi helyreállítására. Azóta a javítás
„úgy- ahogy” megtörtént.
Október elsején elszállították tõlünk az általunk, a lakosoktól
összegyûjtött elektromos hulladékot. Kérjük, figyeljék továbbra is a
felhívásokat. Akinek van ilyen hulladéka, jelezze a KOBAK
tagjainál.
Október 23-án szokás szerint egyesületünk is koszorút helyezett
el az ‘56-os emlékmûnél.
Hatéves születésnapját november 28-án ünnepelte az egyesület,
ahová a két tiszteletbeli tagot is meghívtuk.
Természetesen minden hónap végén van flakonjárat, amikor a
lakosoktól összegyûjtjük a PET flakont és a kupakokat.
Továbbra is tesszük a dolgunkat, kérjük óvjuk együtt
környezetünket. Ezúton is kívánunk mindenkinek szerencsés,
boldog és ,,tiszta’’ új évet!
Beszkid János

„Zöld” elõadás
Önkormányzatunk már
több éve partneri viszonyt
létesített a gyöngyösi Károly
Róbert Fõiskolával. Az
együttmûködésünk eredményeként 2009-ben pályázatot
nyújtottunk be a fõiskolával,
a Nyitrai Egyetemmel és
Málnapatak felvidéki településsel közösen, úgy nevezett „napház” létesítésére. A
pályázat ugyan nem nyert
Gerencsér Albert
támogatást, de a közös
munka tovább folytatódik.
Ennek eredményeként az óvodánk kapott fejlesztõ
kiadványokat, melyek a fenntartható fejlõdésre, az
energiatakarékosságra, a szelektív hulladékgyûjtésre hívják
fel a figyelmet. Szintén a fõiskolai kapcsolatnak
köszönhetõen a Kutató és Fejlesztõ Központ munkatársa,
Gerencsér Albert zöldenergia tanácsadó tartott elõadást
december 7-én 17 órakor a Dr. Manga János Közösségi
Házban. A jelenlévõ számos érdeklõdõ az „energia erdõ”
telepítésének és hasznosításának gyakorlatáról hallott
érdekfeszítõ elõadást. Az elõadás témájához kapcsolódó
információs füzetet és magát az elõadást tartalmazó
kiadványt is átvehették a jelenlévõk.
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Karácsonyi ünnepség az ÖNÓ-ban
2010. december 20-án délelõtt 10-órakor karácsonyi
ünnepségre készülõdtünk. A rimóci kisbusszal 26 idõs
embert szállítottunk be, hogy részt vegyenek az
ünnepségen. Még a legidõsebb házaspár Vincze Feri bácsi
és felesége Mari néni is eljöttek. Az alsó tagozatos
iskolások rövid karácsonyi mûsorral kedveskedtek az
idõseknek. Mi teával, süteménnyel, gyümölccsel és

szaloncukorral vendégeltük meg õket. Az idõseknek nagyon
tetszett a kisgyerekek mûsora.
Ezt követõen megnézték az intézményben rendezett
Betlehem és Szentcsalád kiállítást is. Nagyon tetszett nekik és
azt mondták néhányan, hogy: „megöregedtem, de még ilyet nem
láttam”. Közben elbeszélgettek egymással, voltak olyanok, akik
évek óta nem is találkoztak. Déltájban haza szállítottuk õket,
élményekben gazdagon, kicsit elfáradva értek haza.
Pásztor Antalné és Vincze Tiborné

A gyermekek elõadása

Beszkid Andor
polgármester

A közönség egy része

Nagy sikert aratott a gyerekek mûsora

A hónap képe:

Ezúton köszönjük Benkó Péternek, hogy a távolból is gondolt ránk
és a felhívásunkra felfigyelve közbenjárt, hogy a képen látható
szobrok a rimóci kiállítást gazdagítsák. Köszönet az Alsónémedi
Egyházközségnek és Pekker Imre fõesperes úrnak, hogy
kölcsönadták értékeiket, köszönet azoknak, akik elhozták
Alsónémedirõl és végül köszönet az istálló készítõinek,
Beszkid Bertalannak és Pálmány Bertalannak.
„Örvendnek az egek, harsog a trombita,
a szép Szûz Mária kézfogóját mostan tartja”

A szülinapi torta gyertyáit Szabó Vilmos tiszteletbeli Kobak tag fújja el

A rimóci ,,falukarácsonyfát’’ állító csapat

Az idõsek örültek, hogy újra közösen ünnepelhettek

Örömmel hirdetjük, hogy elérkezett Mária eljegyzésének napja, amelyet
illõ módon kívánunk megünnepelni
2011. január 22-én szombaton délután
a rimóci Dr. Manga János Közösségi Házban. Szeretnénk, ha minél
többen lennénk részesei ennek a szép eseménynek. Reméljük, hogy
ezen a szép ünnepen idén is sokan csatlakoznak hozzánk.
PROGRAM:
Menyegzõ 15:30–18:00 Szerény vendégség
Az ájtatosság végeztével „asztalt bontunk” és szívesen látunk mindenkit a
Rimóci táncházban. Muzsikáról a Rimóci Rezesbanda gondoskodik.
Fellép Vincze Ferenc citerás, a Rimóci Hagyományõrzõ Egyesület
legidõsebb tagja. Mindenkit szeretettel várunk!
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,,A prücsök’’
Asszongya Mócsány Mihályné a hat éves
fiacskájának:
- Pistyikám, hozhatná egy nyaláb fát.
Hát Pistyika ugrik is nyomban ki a
favágatóra. Megrak egy nagyebadta
filkosarat, madzagot köt reá, aztán húzza
nekiszakadtan, ösztökélvén erõsen a maga
helyett odaképzelt két táltosokat:
- Tündér nye! Csillag nyee!
Hát így. Mert Borcsa (már t. i. Mócsányné)
nagy forgolódásban van odabent, holmi
jófajta túrós haluska irányában. (Az ördög
tudja, miért hívják az urak galuskának,
mikor õk csak foghegyrõl nyalogatják. A
szegény palóc meg tálszámra eszi
jóformán naponta a mindenféle haluskát,
hát már csak jobban tudhatja a nevét is.)
Merthogy az ura a túrós haluskát még a
káposztás húsnál is különb földi
menyországnak tartja. No forog is a Borcsa
nagy igyekezettel, mivelhogy estefelé jár az
idõ, oszt egykettõre itthon lesz a gazda.
Zegernyés õszbe csavarodott már az
esztendõ. A messzirõl idekéklõ zólyomi tót
hegyek olyan savanyu szelet eresztgetnek,
hogy Borcsa bizony berámolkodott a belsõ
házba minden konyhamotyójával. Így aztán
a vacsorafõzés megbarátkoztatja odabent
a levegõt egész éjtszakára.
Ahogy nagypirosan szaggatja Borcsa a
haluskát, hát egyszercsak a masina alól
felcirpen egy ismerõs hang:
Crí, crí, crí…
Elõször csak félénken aprózza, majd mindmind jobban nekigyürkõzik:
- Crí, crí, cirí, críí…
- Édesanyám, prücsök! ugrik fel Pista.
- Az, csakugyan örvendezik Borcsa is ez is
a békessíget muzsikálja, akár a fecske.
Pista nem érti, hogy lehet az.
- Hát az úgy van, Pistyikám, hogy nyáron a
fecske teszi a békességet, télen meg a
prücsök. Mer amely házba marakodást,
patvarkodást hall, oda se fecske, se
prücsök be nem fészkel. Látod, nálunk
minden gerendán fecske lakik, most meg
mán itt a prücsök is. Mer mink apádval
békessígben élünk, itt nincs veszekedés.
Pista nagy barna szemeit bambán mereszti
a szóbanforgó békemadár sejthetõ tanyája
irányában, mely helyzet a masina lábánál
rakásodó nagy nyaláb vágott fa alatt
véleményeztetik. Aztán félhangosan
buggyan ki belõle a gondolat:
- Édsapám nem is káromkodál…
Mikor aztán a menyecske ringásu Borcsa
az utolsó fõzet haluskát is kimeri a lobogó
vízbõl, akkorra a gazda is kifogja a rácsos
oldalu táltosokat, akik csak ugy magukban
szépen bekammognak az istállóba. Ott
meg kiki a maga helyén, majd a
végtelenségbe veszõ türelmükkel
ropogtatni kezdik az õ széna haluskájukat.
Ezalatt Emerka is elõkerül. Õ a ház tündére.
Mindössze csak tizenhárom éves még,
alighogy kimaradt az iskolából, de máris
nagy segítsége. Apjának meg amugy is
nagy gyönyörûsége, merthogy tisztára az
anyjára formádzik.
No nem telik el az idõbõl egy csõ kukorica
morzsolása, bekászálódik a gazda. Nagy
szuszogással kitüremkedik a kabátjából,
aztán ugy ingujjban beül az asztalszögbe.
Az az õ helye, a fõhely. Belül a nagylócán,
pontosan szemben az ajtóval.
Borcsának mindkét arca pipacs, ahogy az
illatos haluskát az asztalra tálalja. Akkor
selyem szempilláit az urára villantja, amitõl
annak lassan mosolyra nyúlik hosszú,
barna bajusza. Így szokták õk már ezt vagy
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Radványi Lajos mûvei 2. rész
tizenöt éve óta. Egyetlen szó nem esik
köztük, mégis értik egymást. A lelkük
ölelkezik ilyenkor.
Aztán körüllepik az asztalt mind a négyen s
a földi ember higgadt, egészséges
étvágyával hozzálátnak az evéshez.
Lassan, komolyan esznek, mert õk most
csak esznek. Csend, béke, megelégedés,
boldogság. S ekkor egyszerre élet zendül a
farakás alatt:
- Crí, crí, críí…
Fölfigyelnek. Pista apjára tekint.
- Prücsök, édesapám, prücsök!
A gazda bólint, s tovább eszik. De Emerka
közbeokoskodik:
- Nem prücsök a tte. Trücsök annak a neve.
Erre anyjuk is mosolyít. Megint
összepillantanak Mihállyal. Hogy nekik
micsoda okos lányuk van. Hogy tanítgatja
az öcsköst. Aztán még boldogabban
esznek. A békesség házi madara pedig
tovább próbálkozik:
- Crí, crí… cirí… ciríí…
Nemsokára aztán a gazda leteszi a villát,
mire Emerka fölpattan s egy szempillantás
alatt kipenderedik az ajtón. Így szokta õ ezt
minden nap. Kisvártatva nagy bögre friss
vízzel térül az apja elé. Az nagyot húz
belõle, aztán kétfelé surmintja a bajuszát.
Csak akkor szólamodik:
- Akár prücsök, akár trücsök, az a fõ, hogy
begyütt, oszt jól érzi magát.
- Biztosan Pistyika hozta be a zöreg
kosárval teszi hozzá az anyjok.
- Nem baj. Hagy muzsikáljon.
Az meg mintha csak megértette volna, még
jobban nekibátorodik.
- Crí…ríí…ririríí, críí…ciríí…
Mindnyájan kacagnak. Apjok elõcimbákolja
valamelyik zsebébõl a kurtaszáru pipát,
belenyomkod az ujjával, priccant az
öngyújtóval, oszt rászipákol.
Kis ideig hallgatják az ingyen muzsikát,
aztán anyjok hozzáfog a mosogatáshoz.
Emerka törölget. Pista meg elõkotorja a
tarisznyája mélyérõl a könyvét s az apja
mellé ódallik vele. Az csak szortyogtatja a
pipáját, ugy sandít a betûk után, hogy jól
mondja e Pistyika, hogy aszongya:
- Tó-ni, ü-ti, i-dõ, tú-roó, tin-ta…
Miközben hol a füléhez, hol a szájához, mihez
kapkod a kezével, mivelhogy most ilyen
kapkodós új kisasszony tanítja a kicsinyeket.
No de elég jól kapkod a gyerek. Hát így
lassacskán elmorzsolódik az idõ. Anyjok
megveti az ágyat, megcsinálja a masina
mellett a gyerekeknek is a vackot. Mikor
aztán apjuk már vagy negyedszer ásít bele a
bí-roó, ká-roó-ba, akkor aszongya az anyjuk:
- Ugyan ne törd mán magad, Pistyikám!
A gyerek rápillant az apjára s minthogy az
megmeg csak hosszut ásított, hát
összecsapja a könyvet. Aztán Emerkával
együtt huzogatják a csizmáikat. Közben
anyjuk megint összetekint apjukkal, mire õk
is bontogatni kezdik ruháikat. Néhány perc
mulva a gazda elpöffenti a lámpát.
Csend.
Csak a porbéli hegedûs cirékeli most már
otthonosan éles nyirettyûjét:
- Cririríí…ciríí…círíriirirííí…

- Én se alhatok tõle csilingel alulról Emerka.
- Én meg mán azt hittem, hogy mindenki
alszik csipogja Pista.
- Crí…críí…ciriríí…crí, ririrííí…
- Meg kék fognyi! Indítványozza az apjok.
- Ajjaj! Hagy szóljon, szegény! Védi anyjuk.
- De ha nem hágy alunni. Megfogom biz én.
Erre lekászálódik az ágyról, meggyujtja a
lámpát, aztán csak ugy lenge magyarban
hozzáfog a vadászathoz. A gyerekek is
felugrálnak, egy-egy darab fát kapva a
kezükbe.
A gazda lábujjhegyen közeledik az éles
hang felé s mikor ugy véli, hogy no most
már tudja a pontos helyét, akkor a muzsikus
hirtelen elhallgat.
- No, látod, így az anyjok. Nem kék
bántani, majd elhallgat.
S csakugyan, mintha soha ott sem lett
volna, olyan csend szakadt a levegõre.
Apjuk is megnyugodva fujja el a lámpát s
visszahemperedik az ágyba. De alighogy
az ágy utolsót nyikkan, belehasít ujra a
csendbe:
- Crí, crí, ciririrrrííí… mintha csak
megkétszerezte volna az erejét.
- A zirgalmát a pofádnak! így a gazda s
abban a pillanatban lehuppan a földre. Már
gyujtja is a lámpát.
- Megállj, a ménkû csapjon beléd!
A gyerekek is fölpattannak, megint
kezdõdik a vadászat. Mihály görcsösen
markolja a piszkavasat, miközben
lábujjhegyen óvakodik a farakás felé. A földi
muzsikus pedig mintha minden porcikája
ércbõl volna, fülsiketítõ élességgel
harsogja:
- Crrrrrr…
No ez lesz az utolsó nótád, véli a gazda, s
irtózuatos erõvel odasujt, ahol a prücsköt
sejti. abban a pillanatban csend lett.
- Nno, nyögi nagy könnyebbüléssel a
gazda s feláll.
- Esse muzsikál többet, állapítja meg
Pistyika.
De Borcsa befordul a fal felé nagy
morcosan.
- Nem maradhattá attó a csepp állattól!
- No meg ne sirasd valahogy! veti vissza az
apjok, azután ujból elpöki a lámpát és
becihelõdik durcás asszonya mellé.
Már éppen kezdené megbékéltetné az
annyukot, mikor minden eddiginél
élesebben rácirpen a prücsök, hogy
aszongya:
- Criirrrrrrrííí…
- Hujnye, a zanyád kirelajzomát!
Borcsából meg önkéntelenül is jóízû
kacagás gyöngyözik elõ. Most már õ is felül
az ágyon s kuncogva drukkol a prücsök
mellett.
- Most osztán megdöglesz, kutya! lihegi
Mihály, mikor a lámpa ismét szétcsurgatja
hitvány világát. Sebzett vadkan módjára
túrja széjjel a farakást. De mindhiába, mert
az elsõ zörrenésre elpisszen az éjjeli
zenész.
- Hallgathatsz mán! Dohogja Mihály. Most
nem csapsz be. S gyilkos türelemmel szedi
kezébe egyenkint a fadarabokat. Jól
körülpislogja mind. No ezen lesz. Nincs.
Vagy ezen. Nincs. Egyiken sincs. S hogy az
***
utolsó darabon se találja, földhöz vágja az
Mikor már azt lehetett volna hinni, hogy egészet, hogy csak ugy porzik.
mindenki alszik már, akkor Mihály gazda Borcsa meg tele szájjal felkacarász. Még az
hirtelen belehorkan a sötét csendbe:
ágy is nyikorog belé. A gyerekek is
- A mindenségit neki!
somolyítanak. Hanem hogy Mihály
- Hát nem alszol? így Borcsa.
szégyenbemaradt, vérbefordult a szeme,
- Alszik a fene. Az a büdös prücsök nem fölkap egy fát, s a pulykaméreg öntudatlan
fogja be a pofáját!
erejével az asszonyhoz vágja.
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Borcsa élesen fölsikolt s két kezével az
arcához kap.
Tompa csönd fagy a levegõbe. A gyerekek
felugrálnak. Rémület lóg a szemükön,
ahogy anyjuk felé döbbennek. Aztán
odalódulnak s a szörnyû esemény minden
lelki, testi, szívbeli fájdalma egyetlen szóval
csurran ki belõlük:
- Édesanyám!... Édesanyám!...
Borcsa meztelen könyökén vércsepp
gömbölyödik alá. Emerka gyöngéd erõvel
lefejti anyja kezét. A bal szem alatt zuzott
seb piroslik. De Borcsának már nem ez fáj.
Az a fadarab a szívét is megütötte. S azt a
forróvérû asszonyi szívét most érte elõször
ilyen ütés. Hogy erre ráeszelt, jajongva
szakad föl mellébõl zokogás…
***
Mihály ott térdel. Bamba szemlesütéssel
bámulja a széthányt fanyalábot. Párja
keserves zokogása kegyetlenül szíven
csavarta. Nem mer föltekinteni mégsem.
Marja szégyen, tépi az önvád. De
mentegeti a tekintély, a szigorú családfõi
tekintély. Két ember kezd benne beszélni.
- Ugy köll az asszonynak, hogy mert
röhögni! Így az egyik.
- Szegény jó Borcsa, mondja belül a másik
ember, ártatlanul, jókedvûen kacagott.
Nem kellett vóna azt a fát… Egy hitvány
bogárér… Oda kéne menni… Megsímogatni…
S ahogy ottgörnyedtében feleselt benne a
két ember, a szeme lassan rátéved a
masina lábára. A vasláb egyik
mélyedésében ott terpeszkedik egy
hatalmas, hosszúbajszú prücsök. A
prücsök, aki miatt most rászakadt a házra a
baj.
- Üsd agyon! taszigálja belül az egyik
ember. Mutasd meg, hogy te vagy a gazda.
Hanem az a másik ember úgy látszik nem
ezt javasolja.
Mert Mihály keze nagyóvatosan közeleg a
prücsök felé. Hirtelen elkapja a bajuszát s
lassú vigyázattal belecsukorítja a másik
markába.
Most már föl mer tekinteni. Föl is áll szépen
s odaóvakodik az ágyhoz.
- Borcsa! mondja bûnbánó hangon.
Borcsa!
De az csak tovább csukladozik a sírásában.
- Hát nagyon megütöttelek? No ne izélj
mán?...
Az asszony már csukladozik. De még rí.
- No!... Nem is akartam… Meg mérges is
vótam erre a nyovolyásra.
Borcsa szipogva föltekint.
Mihály nagy vigyázattal engedi, hogy a
békebontó békemadár félig-meddig
kibujhasson az ujjai közt. Csak éppen
annyira, hogy az asszony megláthassa.
- Ládd-e, nem is ütöttem agyon… a te
kedvedért… Hagy citerázzon…
Akkor az asszony fölkapja azt a bûnös
fadarabot s mint a villám, odacsap vele az
apjok öklére. Éppen odatalált a prücsök
fejére.
Aztán a könnyein keresztül rámosolyít az
urára. Ugy, amint szokott.
- Gyerekek, vacokra! kommandéroz Mihály.
S mikor azok lekászálódnak, elpöki a
lámpát. Aztán összebujnak Borcsával
forrón, maradósan…”
Radványi Lajos
Nógrádi Hírlap,
1934. szeptember 2.
Közli: Benkó Péter
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Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekház hírei:
Izgalmas várakozás elõzte meg a Mikulás jöttét. A szülõk
szorgalmasan készítették a Mikulás zsákot, melyben a Mikulás
elrejtette a sok-sok finomságot. Az egyik apuka vállalta a
Mikulás szerepét. Ennek az apukának, ez volt az elsõ
találkozása Mikulásként a gyermekekkel, így õ is nagyon
izgult.
A szülõk, gyermekek énekkel várták a Mikulás érkezését. Volt
olyan gyermek, akinek ez volt az elsõ találkozása a Mikulással.
Akadtak bátrabb és félénkebb gyermekek, de a csodálkozás és
az öröm mindenkinek ott csillogott a szemében.
Az elkövetkezendõ hetekben már a karácsonyra készültünk.
Készítettek a szülõk angyalkát tojástartó dobozból, gipszbõl és
anyagból, gömböket hungarocell és festék felhasználásával és
harangot, csillagot, masnit és hópelyhet. Sütöttünk
mézeskalácsot, habkarikát, és fõztük az ünnep ízeit és illatát
idézõ narancslekvárt.
Karácsonyt megelõzõ héten a faluban felállított betlehem
elkészítésén fáradoztunk a szülõk segítségével.

Azok a hosszú, téli esték!
Azokra a hosszú, téli estékre
emlékezem most, amikor még csak a
magyar televízió adásait ismertük,
amikor még hétfõnként teljesen üres volt
a képernyõ, mert adásszünet volt, amikor
dvd lejátszó helyett a diafilmvetítõ
egyetlen gombját forgattuk.
Ki ne emlékezne - az ifjabbak
kivételével - ezekre az idõkre. Az MTV1
és 2 mûsora a mostani 100 csatornás
mûsorszolgáltatókhoz képest silánynak
tûnik. Mégis volt mit várni. Mondjuk az
esti fél 8-as híradó elõtt az egyetlen
rajzfilmbõl álló esti mesét, a keddi
aktuális sorozatot, a csütörtöki Szomszédokat, pénteken a Dallast, meg a hétvégi
extrának minõsülõ Sandokánt és
Kengyelfutó gyalogkakukkot. A hétfõi
mûsorszünet pedig annyira természetes
volt… Nagy néha, ha egy-egy orosz
temetés közvetítését leadták, tuti
mindenki megnézte, aki tudta, mert vagy
kötelezõ volt, vagy annyira nagy
esemény volt a hétfõi adás. Így hétfõ
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Látogatóink is voltak Budapestrõl a Dilemma Disputa
Demokrácia program szervezõi. A DIA keretében
munkatársunk részt vett a képzésen, aminek célja az ifjúság
fejlesztés, közösség szervezés. A mûhelymunkák alkalmával
sokat hallottak a Gyerekházról, és annyira felkeltette az
érdeklõdésüket, hogy eljöttek megnézni.
A Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház, mint már
azt többször is említettük, egy pályázat által finanszírozott
szolgáltatás. A pályázattal kapcsolatban folyamatos ellenõrzést
és felügyeletet lát el az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. Munkatársuk, Kis Irén 2010. december 8-án tett személyes
látogatást a Gyerekházban. A látogatás során jól érezte magát,
pozitívan ítélte meg a projektben résztvevõ szakemberek
munkáját, a pályázatban vállalt indikátorok teljesülését.
Megállapította, hogy „eljárásrendi kifogás nem merült fel!” Az
ellenõrzésen részt vett: Baranyi Edina, Barna Lászlóné, Percze
Renáta a Gyerekház dolgozói, Percze Renáta projektmenedzser
a hivatal dolgozója, Molnár Lászlóné koordinátor, Beszkid
Andor polgármester, mentorunk: Scheer Ferencné és Kis Irén
ellenõrzõ.
Januárban, ha marad a hó, téli játékokkal, hóemberépítéssel,
szánkózással várjuk a gyerekeket.
Percze Renáta

esténként a családoknál elõkerültek a
magyar kártyák (semmi póker!), a
malomjátékok (házilag fabrikált, bab és
kukoricabábukkal), a diavetítõk, a
népmesés könyvek. Nem emlékszem,
hogy esténként unatkoztam volna.
Amikor mesélem a gyerekeknek,
hogy anya meg apa kiskorában csak egy
darab mese volt mindennap a tévében,
látom rajtuk a hitetlenkedést. Azt már el
sem mondtam, hogy az is fekete-fehérben
ment. Nem mintha tévéfüggõk lennének,
de nincs darabszámra korlátozva a tévés
mese. Van, amikor zárva a tv egész nap,
máskor meg több egy kicsit a megengedettnél. Megvan a régi diavetítõnk, ez
télen nagy sláger, de forog a lemez a dvd
lejátszóban is. Hála Istennek a Magyar
Televízió piacra dobta a klasszikusait, így
a gyerekek ismerik a legújabb Disney
õrületek mellett is Pom-pomot, Süsüt,
Vukot, Mazsolát és Tádét, a Futrinka utca
lakóit, a Kockás fülû nyulat, a Magyar
népmesék királykisasszonyait, és szeretik. Nem igaz, hogy ezek unalmasak,
egyszerû látványtervezetûek a 3D-s

mesék mellett. Szoktatás kérdése. A
gyerek még nagyon befogadó: azt szereti,
amit kínálunk neki. Késõbb már
nehezebb dolgunk lesz, mert azt is szereti,
amit más kínál neki. Sajnos a jó ízlés
kialakulását ez a piac a legkevésbé sem
támogatja, mert egy jó mesekönyv lassan
egy fél havi családi pótlék, egy diavetítõ
ára a dvd lejátszókéval vetekszik, egy
diafilm (30 kockás) mûfajtól függõen 1200
és 2000 forint között van. Maradnak a
szekrényben megõrzött õsrégi vetítõk,
meg a rokonoktól felkutatott mesefilmek,
az ,,anyué volt” 8,50-be (forint!) került
mesekönyvek. Érdemes felkutatni õket.
Higgyék el feledhetetlen élményben lesz
részük. A felnõtteknek biztos…
Felvetettem otthon, hogy ettõl az
évtõl legyen nálunk is hétfõi mûsorszünet, esténként csináljunk retrós estét.
Nem volt osztatlan a siker, elárulom. A
család felnõtt férfitagja az ötlet hallatán
finoman félrehúzta a száját, és csak ennyit
mondott: ,,Ne már!’’
Hát ilyenek vagyunk mi felnõttek…
Kaluzsa Mónika
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NYULACSKA HÍREK
Mesedélután a szülõkkel

A ,,Jön a Mikulás’’ címû mese szereplõi

Játékos feladatvállalásra biztattuk a szülõket decemberben,
amikor mesedélutánt szerveztünk a gyerekeknek.
A felnõtt bábjátéka mindig nagy öröm a gyerek számára és mi
óvónõk gyakran alkalmazzuk is ezt a módszert.
Gondolva egy merészet, ez alkalommal a szülõkkel közösen
képzeltük el ezt az elõadást. Az ötletünk nagy tetszést váltott ki,
sokan vállalták a szereplést.
Csoportonként 1-1 mesét választottunk, melynek során
figyelembe vettük, hogy sokszereplõs, párbeszédes, fordulatos
legyen. Így döntöttünk „Az aranyostarajos kiskakas”, „ A sajtot
osztó róka” és a „Jön a Mikulás „címû mesék mellett. A gyerekek
izgatottan várták a délutáni elõadást, tudván, hogy az õ
anyukája is szerepel. Nagy volt az érdeklõdés a bábjáték iránt, ki
szereplõként, ki nézõként vett részt. Az anyukák nagy
beleéléssel játszották el a szerepüket, lelkesedésük a közönség
körében is varázslatos hangulatot teremtett.
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ISKOLAI HÍREK
Gratulálunk!
A varsányi Hunyadi Mátyás Általános Mûvelõdési Központ
Uniós rajzpályázatot hirdetett „Mit jelent számodra az Európai
Unióhoz tartozni?” címmel. Iskolánk öt felsõs tanulója
jelentkezett a felhívásra és készítette el pályamunkáját.
Különféle kategóriákban nevezhettek a tanulók a környék
iskoláiból illetve a határon túlról, Varsány testvértelepüléseirõl.

Emlékezünk
Emlékezünk Skrabák Antalra.
Anti bácsira, aki az elõzõ tanévtõl vezette iskolánkban a citera
szakkört. A szakkör meghirdetése után nagy lelkesedéssel
jártak a gyerekek a foglalkozásokra, majd hamarosan csupán
hatan maradtak. Nagyon örült Anti bácsi, hogy ennyi
gyereknek átadhatja mindazt a tudást, ami ma már sajnos
nagyon kevesek birtokában van. Szívvel-lélekkel irányította,
okította a hamarosan 3 fõre csökkent kis csapatot. A három fõs
gárda olyannyira ragaszkodott hozzá, hogy sokszor elmondásuk szerint - felhívták telefonon, hogy vajon
elmehetnének-e hozzá hétvégén is gyakorolni, beszélgetni. Õ
természetesen nagy örömmel fogadta, várta õket.
Süteménnyel, üdítõvel készült a látogatásukra. Játékukon a

A pályázati anyagból az iskola aulájában kiállítást rendeztek, és
ünnepélyes keretek között adták át a díjazottaknak a jutalmat.
Örömmel számolok be arról, hogy Vizoviczki Lolita a
,,népviselet'' kategóriában 3. helyezést ért el, és a díjat még
decemberben személyesen vette át.
Gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!
Kiss Józsefné igazgató
szorgalmas, kitartó gyakorlás gyors fejlõdést mutatott. Közös
terveink voltak: szeptembertõl 3 csoportban tanulták a
gyerekek - 2 kezdõ és a 3 fõs eredeti biztos mag. Anti bácsi
velük készült az iskolai karácsonyi ünnepségre, a karácsonyi
koncertre. Terveztük, hogy versenyekre nevezzük , népzenei
találkozóra visszük a kezdetektõl citerázni tanulókat, akiknek
citerajátéka ezt már lehetõvé tette volna. A gyerekek iránt
érzett szeretete, a tudás, az ismeret átadásának öröme hatotta
át tevékenységét élete utolsó pillanatáig: december 17-én, alig
elkezdve a szakkört, magasabb hatalmak nem engedték
tovább játszani Anti bácsit. Személyisége, nyugalma, a
gyerekek iránt érzett szeretete, türelme, a zene iránti tisztelete
mindannyiunk emlékébõl kitörölhetetlen.

Karácsonyi mûsor képekben

A kiscsoportos anyukák és az óvónénik
,,A sajtot osztó róka’’ címû mesét játszották el

Az érdeklõdõ közönség elõadás közben

„Hintón járó
Mikulás”
Alsó tagozatosok mûsora
Ez évben is minden óvodást felkeresett otthonában a
Mikulás. Ajándékzsákjában kifestõt, vízfestéket, írólapot,
rajzlapot, filctollat és játékkártyát találtak a gyerekek.
A csoda másnap az óvodában folytatódott, amikor mûsor
keretében „mókás krampusz” szórakoztatta a gyerekeket,
amíg a Mikulás meg nem érkezett játékokkal és
édességekkel teli zsákjával. Mindezen élmények megvalósításában segített a Rimóci Ifjúsági Egyesület. Anyagi
fedezetet az IPR es pályázat és a szülõk hozzájárulása
biztosított.
Óvónõk
Mikulás az óvodában

Ablakdíszek üvegfestékkel
A már megszokott karácsony elõtti munkadélutánon idén üvegfestés technikával készíthettek a szülõk ablakdíszeket. Az
érdeklõdés nem volt nagy, de a résztvevõknek nagyon tetszett az új technika, szép karácsonyi alkotások születtek. Akik nem
éltek a lehetõséggel utólag már bánták, hogy kihagyták ezt a remek alkalmat.
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Felsõ tagozatosok mûsora

Kiss Józsefné igazgató

