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XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP       Böjtelõ hava       2011 FEBRUÁR

Február  (hétfõ)

00Február  (péntek) 18

00Február  (szombat) 21

00Március  (szombat) 19

Március  (vasárnap)
00Március  (hétfõ) 15

 7-14 Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
a Közösségi Házban

 11. II. Póker- és Biliárdbajnokság 2. forduló
a Dr. Manga János Közösségi Házban

 19. Electronic Steps - Muzzaik, Kormix,
Rizkid, Dän Von Fice a Sportcsarnokban

  5. JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében

  6. IDÕSEK FARSANGJA

  7. ÓVODAI FARSANG

Ára: 150,-Ft

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

                  Állandó munkatársak:
              Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
                 Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Mócsány Georgina, 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 hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

,,Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erõs, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppoly szüksége van ránk, mint nekünk õreá.’’     Paul Géraldy

2011 FEBRUÁR

Tapsi-Hapsi Kupa 6. helyezett - Vakegerek
hátsó sor: Percze Rolnad, Molnár Dániel

elsõ sor: Szép Máté, Pásztor Balázs, Csizmadia Bálint, Laczkó Lénárd

„Amatõr” Rimóc Kupa 4. helyezett - Favágók
álló sor: Ferbert József, Csizmadia János, Czupkó István, Laczkó Péter, Szabó János,

guggoló sor: Tóth Szabolcs, Csizmadia Attila, Borbás Tamás

Tapsi-Hapsi Kupa 4. helyezett - Red Bull
Tóth Szabolcs, Kiss István, Csizmadia Attila, Vincze Attila, Ferbert József

Tapsi-Hapsi Kupa 5. helyezett - Bravollé
álló sor: Mócsány Gábor, Rigó Tamás, Percze Richárd, Kis István

guggoló sor: Csizmadia Tamás, Vincze Gergõ, Kiss Róbert

Szent Bálint napján tartják fõleg az angolszász 
országokban a Bálint-nap ünnepét, amely 
Magyarországon az angol név közvetlen 
átvétele miatt sokak számára mint Valentin-
nap vált ismertté. Ezen az ünnepen a 
szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.
A szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni 
püspöke a 14. században a jegyesek és 
fiatal házasok védõszentjévé vált. Ennek, a 
szentrõl elterjedt egyik történet képezte az 
alapját. Eszerint mielõtt keresztény hite 
miatt II. Claudius császár idején 
kivégezték, Bálint a hite erejével a 
börtönõre vak leányának visszaadta a 
látását. Mielõtt  a hagyomány szerint  
február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet 
küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te 
Bálintod.” Ez a Bálint-napi üzenetküldés 
eredetének leggyakoribb magyarázata.
A legenda szerint a püspök a szerelmeseket 
a keresztény szokások szerint megeskette 
egymással, köztük katonákat is, akiknek az 
akkori császári parancsok értelmében nem 
lett volna szabad házasságra lépni. A friss 
házaspárokat megajándékozta kertje 
virágaival. A hagyomány úgy tartja, hogy 
ezek a házasságok jó csillag alatt születtek.
A vallásos, az egyházi liturgiában gyökerezõ 
eredete ennek az ünnepnek Jézusnak, mint égi 
võlegénynek a megérkezése az égi esküvõre.

László Ilona: Veled

Hozzám nõttél észrevétlenül,
Beépültél húsomba, vérembe,

Itt élsz velem legbelül,
Tested lenyomata beégett testembe.

Szemeid néznek vissza tükrömbõl,
Mosolyod lebeg az éjszakában,

Ajkad mesél vágyról, szerelemrõl,
Ismertelek már egy más világban.

A szeretetnek vagy örök szelencéje,
Flastrom az összes sebemre,

Az odaadás forró, édes kemencéje,
Nyugtató csók a lelkemre.

Nem tudunk semmit a jövõrõl,
Csak tobzódunk önfeledten a mában,

Pillanatokat lopunk az idõbõl,
S a végtelent leljük egymás karjában.

 

Újévi ABC Nagyon nehéz év elõtt áll az önkormányzatunk. 
Költségvetésünk még nincs.

Nyugodtan alhatunk, mert a helyi polgárõrök szinte 
Az idén is lesz Palóc Szõttes Kulturális Napok a a hét minden napján járõröznek.
környékbeli településekkel. Oltás: influenza ellen lehet védõoltást kérni. 
Ár: Rimócon a szállás díja 2700 Ft + IFA  éjszakánként. Különösen ajánlott gyermekeknek és idõseknek.
Buli: február 19- én újra. Bõvebbet Ficétõl. Ócskapiacot vagy csere-bere placcot is ki lehetne 

alakítani. Sok-sok érdekes holmi cserélne gazdát.Cigány kisebbség létszáma évrõl-évre nõ. A 
tizennyolc éven aluliak 48%-a cigány. ÖNO: az idén tavasszal kezdõdik a Gondozási 

Központ átépítése is, szintén pályázati pénzbõl.Csatornák: a kábel TV sugárzása során elõfordul, hogy 
néhány adó napokig nem nézhetõ. A szolgáltatás Õrizni kell településünk jó hírét, mindenkor, minden 
idõnként hiányos. Ilyenkor hívja a szolgáltatót. körülmények között.

DVD-n megvásárolhatók az általános iskola Pályázatok: az idei felújítások, átalakítások mind-
2009/2010-es tanév fõbb eseményeirõl készült mind pályázati pénzbõl készülnek. Szinte 
felvételek. Bõvebb információ az iskolában kapható. mindegyikhez hozzá kell tenni a költségek egy részét.

Egy százalék: még soha ilyen sokan nem ajánlották Ritkán adódik lehetõség egy-egy jó beszélgetésre. 
fel adójuk 1%-át helyi civil szervezetnek. Ha mégis, használjuk ki a kínálkozó alkalmat.

Észrevétel: minden segítõszándékú tanácsot, Síremlék: ebben az évben szeretnénk felújítani BOSITS 
ötletet, javaslatot szívesen fogad a RIMÓCI ÚJSÁG ISTVÁN atya sírját. Minden segítséget szívesen veszünk.
szerkesztõsége. Szociális törvény: január elsejétõl több helyen 
Fõkötõ kiállítóhely lesz a Hunyadi út 5. szám alatt. változott a szociális törvény. Érdeklõdni a 

Polgármesteri Hivatalban lehet.Gázöngyújtó utántöltõ palackokat találtak a Közösségi 
Testvértelepülést keresünk Horvátországban.Ház mögött. Fiatalok kábítószerként használják. 

Sajnos már nálunk is. Lépni kell, amíg nem késõ. Tyúklépésekkel nõ a nappali órák száma. Már kifelé 
haladunk a télbõl.Gyakori hiányzás: rendkívül szigorúan veszik az iskolai 

igazolatlan hiányzásokat. Minden szülõ figyeljen oda! Uniós elnökség: fél évre Magyarország lett az Unió soros 
elnöke. Mi itt, Rimócon ebbõl nem sokat veszünk észre.Harmincas tábla: úgy  ahogy kijavították a Szécsényi 

j, nagyméretû rimóci képeslapokat lehet vásárolni utat, de továbbra is nagyon óvatosan közlekedjünk. Ú
a Szociban. Ára 100 Ft/ db.IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) a Dr. Manga 
Üzemanyag áremelkedés miatt emelkedett a János Közösségi Ház felújítása az idén kezdõdik a 
szemétszállítási díj is.KOBAK Egyesület által nyert pályázati pénzbõl.

Vasárnap: ahogy elmúltak az ünnepek, a vasárnapi Január végén megkezdte a felkészülést a rimóci 
szentmiséken mintha egyre kevesebben lennének.labdarúgó csapat a tavaszi szezonra.

Zárás: rövidesen le kell zárni a szálláshelyek névadását. Konditerem: sajnos még mindig nincs helyük az 
Néhány komolytalan javaslattal is találkoztunk.évek óta meglévõ kondi gépeknek. Talán majd a 

kibõvített Közösségi Házban akad hely nekik.

Lakás: nagyon sok eladó ház van községünkben, amelyek 
sajnos üresen állnak. Állapotuk napról-napra romlik.

Magánnyugdíjpénztár: január végén rendezõdtek a 
sorok a nyugdíjbiztosításokkal kapcsolatban. 
Reméljük mindenki jól döntött.

Az elmúlt év szeptemberében már megjelent egy 
hasonló írásom a RIMÓCI ÚJSÁG-ban. 
Igyekeztem most is hasznos információkat, az 
olvasókat érdeklõdõ híreket egy csokorba 
szedni. Remélem sikerült. Ha bármilyen 
kérdése van, bátran kérdezzen.      Beszkid János

Ifi csapatunknak idegenben Felnõtt csapatunk hazai 
jobban ment a játék, mint pályán jobban szerepelt, mint 

idehaza vendégként
Idehaza 6 mérkõzésbõl: 1 gyõzelem, Idehaza 6 mérkõzésbõl: 4 gyõzelem, Megyei I. osztály Serdülõ csapatunk  jól teljesített 0 döntetlen, 5 vereség, 11-19-es 1 döntetlen, 1 vereség, 15-6-os 

a bajnokságbanMárcius 20-án tervezik a gólarány, 3 pont gólarány, 13 pont
Idegenben 7 mérkõzésbõl: 3 Idegenben 7 mérkõzésbõl: 2 Idehaza 4 mérkõzésbõl: 3 gyõzelem, labdarúgó bajnokság indítását
gyõzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, gyõzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, 1 döntetlen, 0 vereség, 14-4-es Felnõtt labdarúgó csapatunk január 
22-17-es gólarány, 11 pont 10-10-es gólarány, 8 pont00 gólarány, 7 pont30-án 14 -kor kezdték meg a fel-

Idegenben 3 mérkõzésbõl: 2 Ifjúsági csapat góllövõi: Felnõtt csapat góllövõi:készülést a bajnokság tavaszi rajtjára.
gyõzelem, 0 döntetlen, 1 vereség, Csonka Krisztián 8 gól Vincze Benjámin 6 gólMárcius 5-6-án és 12-13-án Magyar 
20-6-os gólarány, 6 pont Kis István 7 gól Bangó Rómeó 5 gólKupa mérkõzések vannak tervben, ha 

Csonka Ádám 6 gól Oláh Tibor 4 góla pályák alkalmatlanok a mérkõzések Serdülõ csapat góllövõi: Beszkid Arthúr 5 gól Árva Róbert 3 góllejátszására, akkor késõbbi idõpon- Oláh Ádám 17 gól Rácz Jenõ 2 gól Bangó Norbert 2 góltokban lesznek lejátszva. Pásztor Balázs   9 gól Fenes Dávid 1 gól Rádi Balázs 1 gólIfi- és serdülõ csapatunk február 1-én Laczkó Lénárd   6 gól Kormány Lajos 1 gól Kis István 1 gólkezdte meg a felkészülõ edzéseket. Csonka Zsolt   2 gól Mócsány Gábor 1 gól Kelecsényi Gábor 1 gól
Oláh Dávid   2 gólLabdarúgó csapataink itthoni és Csizmadia Tamás 1 gól Komár Gábor 1 gól
Rácz Péter   1 gól Oláh Ádám 1 gólidegenbeli szereplései és góllövõi a Lovász Balázs 1 gól

Összesen:                          33 gólÖsszesen: 37 gól2010/2011-es õszi bajnokságban Összesen:                         25 gól

A két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák képekben (folytatás)



RIMÓCI ÚJSÁG2 RIMÓCI ÚJSÁG 15

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
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Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

VVincze Bertalan
1936-2011

Alács Lászlóné
1915-2011

Kiss Bertalanné
1940-2011

Gólyahír: Csík Dávid - 2011. 01. 05.

Szülõk: Botos Mariann és Csík Sándor

Rácz Beatrix - 2011. 01. 09.  Szülõk: Bangó Judit és Rácz Szabolcs

Gondolatok:
magához, leragadnak a szemek. A kobak egyre kótyagosabb, aztán 
elõrebicsaklik, húzza magához az álom. Az ember elõször csak a párnára 
hajtja a fejét, aztán észre sem veszi, és már álomra is… De majd adok én 
neki belemerülést! Engem csak ne ringasson! Úgy kidörzsölöm a Szundi üzemmód szemembõl, hogy csak, na! Szóval hagyjátok égve a kislámpát! 
Megszámolván a bárányokat. Egy, kettõ… pssz.Elaludtam. De nem az én hibám. Összeesküvés áldozata lettem. A 
        Álom: Te is jártál már Álomországban?tévémaci is benne volt. Köpött a bitang, s utána máris fellõtték a 
                   Könnyû utazásod volt?pizsamát. Mit volt mit tenni, belebújtam, de titokban eltökéltem: 
                   Emlékszem, velem szemben ültélellenállok!
                   És nem viseltél álarcot.Mondhatják nekem, hogy az álom édes. Én azt tartom, aki úgy 
                   Ha jó leszel, holnap találkozunk,alszik, mint a tej, az jobb, ha vigyáz. Mert ha túlzásba viszi, még 
                   Addig majd csak kibírjuk valahogy.besavanyodhat! Tehát megfogadtam: hiába hívogat mindenfélét 

ígérõ álom, én nem dõlök be neki. Na, jó, esetleg álcázásképpen az CD Ajánló: The Devil's Blood: The time of no time evermore.
ágyba. És hogy ne fogjon gyanút senki, engedelmeskedem, és jó A zenekar szárnyalása egészen újszerû horizontokból támad le a 
lassan elkortyolom a jó bögre meleg kakaót, meghallgatom hallgatókra, annak ellenére, hogy ott lapul bennük az õsrégi atmoszféra 
századjára a mesét, amit már úgyis kívülrõl és fejbõl tudok. Sõt, kénes gõzfüstje. Tökéletesre csiszolt énektémák, leheletkönnyû, de olykor 
lehet, hogy kikönyörgök még egyet. A lényeg, hogy minél késõbb vaskos lazaságú gitártémák feszes dobalapon tálalva. Reszelõs 
kapjam meg azt a bizonyos jóét puszit. Az ugyanis roppant hangzásszeretetük végig kíséri e hosszú címû CD- t.
veszélyes. Mert ugye mi lett szegény békával is, amikor Könyvajánló: Frank Joseph: A véletlen hatalma.
megcsókolta a hercegnõ? Na itt most nem lesz filmszakadás. Nem Ez a könyv arra világít rá, hogy az események nem találomra történnek, 
játszunk mormotát! Éber leszek, nyitva tartom a szemem, ha jönne a hanem sorsdöntõ elemek életünk kirakós játékában. A szerzõ megtanít, 
kísértés, mert tudom, úgy kezdõdik, hogy elõször csak kerülgeti az hogyan ismerjük fel ezeket a jelentõs véletleneket. Szellemes szöveg, sok 
embert. Aztán csábítani kezdi: elnehezülnek a pillák. Édesgeti érdemes példával. Ínyenceknek!                                            Lõrik Sándor

„Az édesanyák nem halnak meg,
Csak  fáradt szívük  pihenni tér.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KISS BERTALANNÉ
(élt 70 évet)

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló családok

V

,,Szerzõdõ felek jelen megállapodásban rögzítik a Ülésterembõl
költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és 

Január 13-án, 18 órakor tartotta községünk képviselõ- a költségvetési gazdálkodással, az információs és 
testülete ez évi elsõ ülését. Az ülést, annak kezdetekor távol lévõ adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, 
polgármester helyett az alpolgármester, Juhász Vinczéné illetve a vagyonkezeléssel összefüggõ szabályokat.”  idézet a 
nyitotta meg. Jelen voltak még Golopi Károly, Vincze Attila, megállapodásból, mely körülírja annak tartalmát.
Kiss János, Jusztin Péterné települési képviselõk és dr. Hegedûs Egyebekben megvitatták a képviselõk a Rimóci Ifjúsági 
István jegyzõ. Egyesület kérelmét, mely nagyszabású zenés rendezvény 

Az elõzõ (decemberi) ülés óta eltelt idõszakról, a lejárt megtartásának engedélyezésére, ill. ehhez a sportcsarnok 
határidejû határozatok végrehajtásáról a napirendek tárgyalása biztosítására irányult. A testület a kérelmet támogatta. A 
elõtt számolt be a jegyzõ úr. csarnok bérleti díját a rendezvény idejére - tekintettel annak 

Elsõ napirend keretében a képviselõ-testület 2011. évi jellegére - az ingatlanok bérbeadásáról szóló helyi rendelet 
munkatervének megtárgyalására került sor, amit a jelenlévõk alapján egyszeri 50.000 Ft-ban állapította meg.
egyhangúlag elfogadtak. A zárt ülés keretében megtárgyalt egyéni kérelmek 

A szociális ellátásokról valamint a foglalkoztatásról szóló elbírálását követõen az ülés 9 óra elõtt véget ért. Ezt követõen a 
törvények módosítása okán a képviselõk a második napirend képviselõk hosszú, szabad beszélgetés keretében a településünk 
keretében vitatták meg a közfoglalkoztatás aktuális kérdéseit. elõtt álló kihívásokról és megoldandó feladatokról cseréltek 
Elfogadták azon munkakörök jegyzékét, melyet önkormányzati gondolatokat.
források hiánya miatt szükségesnek tartanak közfoglalkoztatás 
keretei között betölteni ebben az évben. Méltányolták a A kistérségi járóbeteg szakellátóról
képviselõk az intézmények kérését, így az általuk igényelt 

Szécsényben a központi orvosi ügyelet és a mentõállomás 
maximális létszám került jóváhagyásra. (Az azóta nyilvánosságra 

épületének közvetlen szomszédságában épült meg az elmúlt 
került információk alapján kijelenthetõ, hogy a pénzügyi keret még a 

évben a kistérségi szakrendelõ. A mûködtetõ a kistérségi 
minimális, nagyon szükséges létszám foglalkoztatására sem elegendõ, 

önkormányzatok által létrehozott non-profit kft. lesz. A 
így komoly, szinte megoldhatatlan feladat elé néz önkormányzatunk 

szolgáltatás igénybevételére azonban még várni kell. A 
ebben az évben.  polgármester)

mûködéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése most 
A harmadik napirend keretében a testület megtárgyalta és 

van folyamatban. A szakrendelõ berendezve, felszerelve, 
elfogadta a jegyzõ által beterjesztett együttmûködési 

elvileg kész a betegek fogadására. A rendelések várhatóan 
megállapodást, melyet a települési önkormányzatnak és a 

áprilisban kezdõdnek meg. Minden, korábban a régi épületben 
kisebbségi önkormányzatnak kell megkötnie a törvényi 

mûködött szakrendelés is itt kap majd helyet.
szabályozás szerint. 

Beszkid Andor polgármester

GENERALI PROVIDENCIA

HITELEK
SZEMÉLYI ÉS JELZÁLOG

BIZTOSÍTÁSOK
KÖTELEZÕ

(Spóroljon akár 10 ezreket is!)
LAKÁS, VAGYON, SZEMÉLY, BALESET

INGATLAN-KÖZVETÍTÉS
Teljes körû ügyintézés

Szécsény, Rákóczi út 94.
,,Piros házak’’ - patika mellett

ÉRDEKLÕDNI LEHET:

06 (20) 551-9113

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

ALÁCS LÁSZLÓNÉ
(élt 96 évet)

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                    Gyászoló családok

V
Megváltozott a Posta nyitvatartása
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Véradás
2011.01.09-én tartották az idei elsõ véradást településünkön, amelyen 85 fõ jelent meg. Ez sajnos kevesebb a 
tavalyi januári véradáshoz képest, amikor 104-en akarták vérüket adni. A megjelentekbõl 12 fõt kiszûrtek még a 
véradás elõtt. A legfiatalabb véradó Csemer Anita volt, míg a legidõsebb Percze István Flórián. Ezúton is 
köszönjük minden véradó önzetlen segítségét!
A kapott információk alapján új véradóink voltak:

Virág Attila Tibor (szül.: 1964.06.09.) Lakatos Zoltán (szül.: 1992.04.09.) Csemer Anita (szül.: 1992.10.12.)
Tihanyi Róbert (szül.: 1966.03.05.) Terenyei Petra (szül.: 1989.10.19.)                                                          Vincze Nikolett

A Szociális Törvény (Szt.) összefoglalja, hogy mely szociális nyelvhasználatban a munkaügyi központtal együtt-
rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokat állapítja meg a mûködni. Továbbá - ami talán a legtöbbeket érdekli - nem 
jegyzõ, és melyeket az önkormányzat képviselõ-testülete. változik az ellátás összege sem, azaz RÁT-ból BPJ lesz, de 
A törvény értelmében a nem is annyira régen bevezetett marad a 28.500 forint összegû ellátás.
rendelkezésre állási támogatás (RÁT) megszûnik, és átveszi Ezzel szemben teljesen új elemként építették be a törvénybe, 
helyét a bérpótló juttatás (BPJ). Az a személy tehát, akinek hogy a települési önkormányzat rendeletében a bérpótló 
az aktív korúak ellátására való jogosultságát juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként elõírhatja, 
megállapították, alapesetben bérpótló juttatásra jogosult. hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a 
Megmaradtak azonban a kivételek is, mely szerint, aki az lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 

vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket ellátásra való jogosultság kezdõ napján egészségkárosodott 
személynek minõsül, vagy az 55. életévét betöltötte, vagy 14 teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 
éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását körében a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen 
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel 

kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében az 
állagának és rendeltetésszerû használhatóságának, aktív korúak ellátására jogosult személyek családi 
valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára 
kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, 
feltételek teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat rendszeres szociális segélyre (RSZS) jogosult.
megfelelõ, de legalább öt napos határidõ tûzésével a Talán némi meglepetéssel szolgál, hogy nem változik az a 
jegyzõnek - az elvégzendõ tevékenységek konkrét szabály, miszerint az aktív korúak ellátására egy családban 
megjelölésével - fel kell szólítania.egyidejûleg csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik 
A bérpótló juttatás jövõre csak annak a személynek lesz személy a bérpótló juttatás, míg a másik személy a 
folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelõzõ egy rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.
évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy Nem jelent újdonságot az sem, hogy a bérpótló juttatásra 
úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az 
elsõdleges munkaerõpiacon helyezkedik el.álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét, valamint 

Összefoglalta: Beszkid Andorköteles az állami foglalkoztatási szervvel, köznapi 

Fontos változások a szociális törvényben
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Rimócról - Szécsénybe
Hétfõtõl - Péntekig:
5:15, 6:15, 6:35, 7:30, 10:10, 12:10, 13:35, 14:45, 
16:10, 16:45, 20:17, 22:35, 23:32
Szombaton: Vasárnap:
5:25, 6:15, 7:40, 12:10, 5:25, 8:55, 17:00
13:55, 16:10
Iskolai elõadások napján: 14:15

Szécsénybõl - Rimócra
Hétfõtõl - Péntekig:
6:00, 6:20, 7:15, 9:50, 11:40, 13:20, 14:30, 15:40, 
16:35, 18:35, 22:25, 23:23
Szombaton: Vasárnap:
5:19, 7:25, 13:40, 23:55 7:25, 13:45, 18:35
Szécsény BRG-tõl - Rimócra Hétfõtõl - Péntekig: 20:09
Iskolai elõadások napján: 14:00

 

BUSZMENETREND

A 2010. rendelkezõ évi érvényes civil kedvezményezettekrõl (Forrás: www.apeh.hu)

Adószám Felajánlott összeg

19162829 -2 -12
Felajánlók számaCivil szervezet címeCivil szervezet neve

18642902 -1 -12
18636615 -1 -12
18642139 -1 -12
19928502 -1 -12
18630602 -1 -12

Rimóc Községért Alapítvány
Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Rimóci Kobak Egyesület
Rimóci Sport Egyesület
Segítõ Kéz Alapítvány

Rimóc, István király útja 15.
Rimóc, Madách tér 1.
Rimóc, Nagykert út 1.
Rimóc, Szécsényi út 6.
Rimóc, István király útja 1.
Rimóc, István király útja 71.

74.145 Ft
84.007 Ft
34.768 Ft
27.533 Ft
67.469 Ft
29.512 Ft

29 fõ
33 fõ
  8 fõ
15 fõ
19 fõ
18 fõ

          122 fõ       317.434 FtÖsszesen:

A tavalyi évben 4 szervezet javára 222.880 Ft-ot ajánlott fel 77 fõ adózó. Örülhetünk neki, hogy egy év alatt növekedett az 1 %-ra jogosult 
civil szervezeteink, a felajánlott összeg és a felajánlók száma is. Reméljük, az idén még többen rendelkeznek adójuk 1 %-áról a 
HELYI civil szervezetek javára.                                                                                                                                       Vincze Nikolett

Szécsény város 2011. évi vásárnaptára
Vásár idõpontja:          Jellege:

1.) 2011. január 24. hétfõ országos kirakodóvásár
2.) 2011. március 28. hétfõ országos kirakodóvásár
3.) 2011. április 18. hétfõ országos kirakodóvásár
4.) 2011. május 30. hétfõ országos kirakodóvásár
5.) 2011. június 27. hétfõ országos kirakodóvásár
6.) 2011. augusztus 29. hétfõ országos kirakodóvásár
7.) 2011. szeptember 26. hétfõ országos kirakodóvásár
8.) 2011. október 24. hétfõ országos kirakodóvásár
9.) 2011. november 21. hétfõ országos kirakodóvásár

- Napi 4 órás munkaidõ;Változások a közfoglalkoztatásban
- Határozott idõtartam: min. 2, max. 4 hónap.2011. január 1-jén hatályba lépett a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
3. Önkormányzati huzamosabb idõtartamú közfoglalkoztatás:támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. A Rendelet 
- Támogatás a helyi önkormányzatok számára;egységes közfoglalkoztatási program keretében szabályozza az 
- Értékteremtõ, szakképzettséget igénylõ munkák elvégzése;önkormányzatok által szervezett rövid- és hosszú távú közfoglalkoztatást, a 
- Napi 6-8 órás munkaidõ;vállalkozások, az egyházak közfoglalkoztatásban való részvételét, valamint az 
- Határozott idõtartam: min. 2, max. 12 hónap.országos közfoglalkoztatási program részletszabályait.

Az új szabályozási formák a következõk: 4. Vállalkozói foglalkoztatás (bérpótló juttatásban részesülõ személy esetén)
1. Országos közfoglalkoztatási program: - Támogatás gazdasági társaságoknak, valamint az egyéni vállalkozóknak;
- Egész ágazatot átfogó, nemzetgazdasági haszonnal járó program, vis maior - Napi 8 órás munkaidõ;
helyzet kezelésére szolgáló program (pl. ár- és belvízvédelem, közutak, - Határozott idõtartam: max. 8 hónap;
vasutak, állami erdõterületek stb.); - Támogatás feltétele: továbbfoglalkoztatás legalább a támogatás folyósítási 
- Álláskeresõk és bérpótlék juttatásban részesülõk számára; idõtartama 50 %-ának megfelelõ idõtartamra.
- Támogatásban részesülhet: költségvetési szerv, helyi önkormányzat és társulásai, az A fenti támogatások pályázati eljárás alapján nyújthatók. A pályázatot a tervezett 
állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani, 
szervezet, nonprofit GT, vízi társulat, erdõgazdálkodók, egyházak, civil szervezetek; ahol a településenként rendelkezésre álló keret erejéig döntenek a támogatásról.
- A támogatás legfeljebb 12 hónapra nyújtható. Községünkben rendkívül szûkre szabottak a lehetõségek. Hosszú távú (2-8 
2. Önkormányzati rövid idõtartamú közfoglalkoztatás: hónapos, 6-8 órás) közfoglalkoztatásban mindössze 6 fõ alkalmazására nyílik 
- Támogatás a helyi önkormányzatok számára; lehetõség, míg a rövid távú (2-4 hónapos, 4 órás) foglalkoztatásban összesen 
- Alacsony iskolai végzettségû, szociálisan rászoruló, kizárólag bérpótló csak kb. 70 fõ vehet részt ebben az évben.
juttatásban részesülõk foglalkoztatása; Összefoglalta: Beszkid Andor

magyar szõlõsgazdák a földjük négy sarkában megmetszettek Éppen csak kihevertük a karácsonyi és 
egy-egy tõkét arra számítva, hogy Balázs így majd megvédi a szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, 
szõlõket, és szõlõéréskor elûzi a madarakat, így azok nem máris kezdõdik a báli szezon. A hagyományok 
tesznek kárt a termésben. A farsang és az azt követõ böjti szerint a mulatságok végén a telet is elûzzük, 
idõszak a tél végére is utal. Ennyiben a téli ünnepkör része, de virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük.
már elõre, a tavaszra utaló mozzanatok is megjelennek benne. A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe 
Innen adódnak a határnapjai: Gergely nap, virágvasárnap. vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan 
Eleve egy õsi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang 
mulatságokat. Azt hitték ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a 
napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre maszkok viselése is erre vezethetõ vissza. A korábbi 
kelnek. Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu évtizedekben a jegyességek, farsang idején köttettek.
elégetésével akarták elûzni õket. Március 12-e Gergely napja: 

Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint az iskola téli idõszakának befejezõ napja, amikor a tanulók 
a pap, ekkor szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet azután a adományokat gyûjtöttek a tanítónak és az iskolának. E naphoz 
kereszteléshez is használnak innen ered a nap neve is. Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-választás és 
Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot vetélkedõk kapcsolódtak. A nap ünneplését IV. Gergely pápa 
megelõzõ 40. nap, mely 2011-ben március 9. A hagyomány rendelte el 830-ban, aki elõdjét, I. (Nagy) Gergely pápát, iskolák 
szerint a hamvazószerdát megelõzõ nap  húshagyó kedd  a alapítóját, a gregorián-éneklés megteremtõjét az iskolák 
farsang utolsó napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, patrónusává tet te.  A magyar népszokásokban a 
mivel azután kezdõdik a húsvétig tartó böjti idõszak. A szokások virágvasárnaphoz kapcsolódott a barkaszentelés, a "Bújj-bújj, 
és h iedelmek zömének szempont jából  többnyi re zöld ág" játék, de sok helyen a telet jelképezõ szalmabábu 
farsangvasárnap, farsanghétfõ és húshagyókedd alkotja az elégetésével vettek búcsút e napon a hosszú téltõl.
igazi farsangot. A záró három napot "farsang farkának" is 

A palócoknál pl. virágvasárnapon került sor a kiszehajtásra. A nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. „Felkötjük a 
kisze jellegzetes böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy farsang farkát” - mondták még jó ötven éve is az idõsebb 
korpaleves, amit egész télen át nagyon meguntak az emberek, emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, 
és meg akartak szabadulni tõle. A leányok az elõzõ évben barátokat, ismerõsöket, vagy szórakozni mentek. A népi 
férjhez ment menyecske ruháiba öltöztettek egy szalmabábot, kalendáriumban különleges nap a hamvazószerda utáni 
mely a kiszét szimbolizálta. A bábot elvitték a legközelebbi csütörtök, amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy 
patakig, és éneklés közben levetve a ruháit, vízbe dobták. elfogyaszthassák a megmaradt farsangi ételeket: ez volt a 
Ilyenkor abból, hogy a víz a bábot hogyan és merre viszi, zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. Néhány éve  nagy 
jövendöltek a jelen lévõk férjhez menetelérõl. Van azonban arra sikerrel  a hazai éttermek újraélesztették ezt a hagyományt, és 
is adat, hogy a bábot elégették. A farsangi idõszak jeles napjain jelentõs kedvezményekkel várják a vendégeket. Érdemes tehát 
és hétvégéin az ország számos településén rendeznek farsangi már most beírni a naptárba március 10-ét, Torkos Csütörtök 
mulatságokat, disznótorral egybekötött lakomákat. napját. Farsangkor még több, olyan jeles nap van, amely köré 

legenda szövõdött az évszázadok során, s amelyeket a 
néphagyomány máig õriz. Január 22. Vince napja - A Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház is készül a 
termésjósló nap: "Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince"  tartja farsangi-báli szezonra, a tél elûzésére. Mint ahogy az minden 
a közmondás. E napon a szõlõtermelõk figyelik az idõjárást: ha évben lenni szokott, farsangi jelmezeket készítünk, varrunk a 
szép, napos az idõ, akkor jó, ha ködös, borús, akkor rossz szülõkkel együtt a gyermekek számára. Majd a jelmezek 
bortermés várható szüretkor. Február 2. Gyertyaszentelõ elkészültével, farsangi jelmezbált rendezünk, ahol mindenki 
Boldogasszony napja - egyházi ünnep, azonban az emberek beöltözve ropja a táncot, hangosan sikongat, énekel, így ûzvén 
idõjósló napnak is tartották. Ha ezen a napon a medve kijön a el a rossz szellemeket és a telet.
barlangjából, és enyhe idõt talál, még visszabújik, mivel akkor Február 7-11-ig állat jelmezeket készítünk, pl.: pillangó, katica, 
hideg idõ várható a maradék télre, ha viszont csípõs hideget, béka, teknõs, cica, kutya, pók, stb.
akkor a tél hamar véget ér. A gyertyaszentelés szertartását sok 

Február 10-én csütörtökön, Baconos stanglit sütünk, mely egy helyen megtartják még ma is. A szertartás elõtt minden tüzet 
gyorsan elkészíthetõ sütemény, vendégváróként ízletes eloltottak, majd az új tüzet megáldották, azután az áldott tûzrõl a 
lakoma.gyertyákat meggyújtották, majd körülhordozták. A gyertyának 
Február 14-18-ig tündér, varázsló, boszorkány, ördög azt a végét, ami még nem égett le, a híveknek illett hazavinni, 
jelmezeket készítünk.hisz ez jó szolgálatot tett a ház körül. A szentképek háta mögé 
Február 17-én csütörtökön, Tejbegríz gombócot fõzünk. tették a gyertyát és égiháború, lidérc veszély, villámlás vagy 
Könnyen elkészíthetõ finomság, melynek íze hasonlít a isten haragja esetén a gonosz erõk ellen használták, és ezzel 
túrógombócéhoz.világítottak. Az utolsó kenet feladásakor a pap ezt a gyertyát 

helyezte a haldokló kezébe, meggyújtva, és errõl vettek lángot a Február 21-25-ig virág jelmezeket készítünk, pl.: napraforgó, 
ravatalhoz is. Február 3-a Balázs napja: gyertyát és almát hóvirág, ibolya, rózsa, stb.
szenteltek, s ezeket a gyermekek torokfájásakor gyógyítására Február 24-én csütörtökön, „Lusta asszony” rétesét készítjük 
használták. A balázsolás ma is élõ hagyomány. Ez az ünnep el, mint már a nevébõl is asszociálható, szintén könnyen és 
Szent Balázs püspök nevéhez fûzõdik, aki azzal tette gyorsan elkészíthetõ sütemény.
feledhetetlenné magát az utókor számára, hogy egyszer Bármilyen más jelmezt is segítünk elkészíteni, ha valakinek más 
megmentett egy fiút, akinek halszálka akadt a torkán. Hálából a lenne az igénye.
fiú anyja ételt és gyertyát adományozott számára. Azóta a 

A Gyerekházi Farsangi Jelmezbál 2011. március 1-én lesz 11 
torokfájósok különös becsben tartják ezt a dátumot, az õket 

órától, a Gyerekházban.
ápolók pedig ilyenkor parázsra vetett alma héjával füstölik meg a 
szenvedõket, hogy ezáltal a betegséget, fájdalmat okozó Szeretettel várunk minden 
gonoszt elûzzék belõlük. Ezen a napon a templomban a pap két kisgyermekes családot ezen 
összekötött égõ gyertyát tart a hívõk nyakához, és arra kéri ünnepségünkre! Legyünk minél 
Istent, hogy Szent Balázs püspök esedezésére óvja meg az többen és ûzzük el együtt a telet!
áldást kérõt a torokbajtól. Ezen kívül Balázs napját az egészség- 
és termésvarázslás, a gonoszûzés, a madárûzés, és az Percze Renáta
idõjárásjóslás napjának is tartották régen. Szokás volt, hogy a Gyerekház vezetõ

Farsangi hagyományok, népszokások
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eltûnt, de a több évtizedes kihagyás reméljük,  még lesz alkalmunk Mária mennyegzõje után Rimócon - 2009 és 2010 után - már tökéletesíteni azokat…
harmadik alkalommal tartották meg újra. Másnap reggel régi álmunk 

„Örvendnek az egek, harsog a trombita, A Közösségi Házba érkezõket teljesült, amikor beöltözhettünk rimóci 
délutánra már szépen feldíszített, népviseletbe, s így vehettünk részt a a szép Szûz Mária mennyegzõjét 
stilizált oltár fogadta, amelyen szentmisén. Mivel anyósom borsos-

mostan tartja” Raffaello Szûz Mária eljegyzése címû berényi, és feleségem is sok idõt töltött 
képének másolata volt látható. ott gyerekként, Palócföld és annak Hajlamos az ember - fõleg, ha a 
Lakodalomról lévén szó, az oltár elõtti hagyományai nagyon kedvesek szá-fõvárosban él - azt hinni, hogy a 
asztalon mindenféle finomság sorako- munkra.magyar hagyományokat és máig élõ 

Köszönjük mindazok fáradozását, zott áldásra várva. Fiatalabbaktól a népszokásokat kizárólag Erdélyben 
legidõsebbekig mintegy hetven fõ akik részt vettek az ünnepség szervezé-kell keresni. Pedig Budapesttõl alig 
gyûlt össze, sokan népviseletben sében és lebonyolításában. Isten áldja száz kilométerre is megtalálhatók ezek 
érkeztek. Az ájtatosságot Szûz Mária és meg mindnyájukat!a kincsek. Szép példája ezeknek Szûz 

Gödölle GáspárSzent József kézfogójáról szóló énekkel Mária menyegzõje Rimócon, amelynek 
kezdtük, amit a menyegzõs olvasó, idei ünnepén (2011. január 22-én) kedves 
Lorettói litánia, Úrangyala, valamint a barátunk meghívására vettünk részt.
12 csillagú aranykorona olvasója Szûz Mária eljegyzésének emlé-
követett. Ezeket az imádságokat kezete az 1400-as évekbõl ered. Bölcsõje 
mintegy rózsacsokrot ajánlottuk a Franciaországban található, ahonnan 
Szûzanyának „nászajándékul”. Az ferences szerzetesek terjesztették el a 
ünnep szerves részeként meg-hagyományt. Magyarországon ki-
emlékeztünk a kánai menyegzõrõl is, emelten kedves ünnepként tartották 
amely Isten Országának elõképe, s számon, sõt, a Habsburg udvarban is 
amelyre mindannyian meghívást nagy jelentõséggel bírt. Bécsben a Hoher 
kaptunk. „Midõn már mindnyájan Markt terén sétálva találhatunk egy 
vigadtak / vígan egy-két táncot eljártak” - csodálatos kútkompozíciót, amelyet a 
hangzott az ének, s ezzel kezdetét vette „kézfogó” jelenete díszít. I. Lipót 
a  lakodalmas táncház,  ahol  a  császár kérésére XI. Ince pápa Szûz 
talpalávalóról a Rimóci Rezesbanda Mária eljegyzését egyházi ünnepként 
gondoskodott, kb. este kilencig. Fiatal január 23-ra rendelte el. Sajnos a mai 
és idõs egyaránt ropta, és ez alól mi sem misekönyvben már nem szerepel. Az 
voltunk kivételek. Nagy kedvvel ünnephez kapcsolódó népi ájtatosság a 
próbálgattuk a rimóci tánc lépéseit, kommunista diktatúra idején teljesen 

Gépjármûadó A rongyfûtés veszélyei
A gépjármûadóról szóló törvény szerint Sajnos a fûtési szezonban egyre többen 
amennyiben az adóalany adótartozása az tüzelnek veszélyes anyagokkal, pl.: 
egy évi adótételt meghaladja, és a közúti használt ruhákkal. A ronggyal való 
közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt a közlekedési tüzeléssel olyan vegyületek kerülnek a levegõbe, amelyek 
igazgatási hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság rendkívül ártalmasak az élõvilágra: rákot, légzõszervi 
kezdeményezheti a gépjármûnek a forgalomból való elváltozásokat, szemirritációt, bõrgyulladást, idegrendszeri 
kivonását. zavarokat és számos egyéb betegséget okozhatnak már 
(Az Okmányiroda tájékoztatása alapján a forgalomból kivont viszonylag kis mennyiségben is. A mûanyagok égetését 
gépjármû visszahelyezésének jelenlegi díja 10.900 Ft.) Jobb jogszabály is tiltja (a levegõ védelmével kapcsolatos egyes 
mielõbb rendezni a fennálló tartozásokat, ha nem akarjuk, hogy szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet), amely 
gépjármûvünket ezen okból vonják ki a forgalomból. szerint a tilalom megszegõit 500 ezer forintig terjedõ bírsággal 

sújthatják. Mindannyiunk egészsége érdekében fontos, hogy 
Gondot okozhatnak az iskolai hiányzások

ne szennyezzük a levegõt!
Egyre több szülõnek okoz gondot a tanköteles gyermek 
igazolatlan iskolai hiányzása. Amennyiben ugyanis a gyermek Gazdátlan ebek
nem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája A kóbor ebek egyre nagyobb problémát jelentenek szinte 
összegyûlik, a jegyzõi gyámhatóságnak  az iskola jelzése alapján  minden településen. Nem árt tudni minden kutya-
fel kell függesztenie az iskoláztatási támogatást és védelembe tulajdonosnak, hogy a szabálysértési törvény szerint „aki a 
kell vennie a gyermeket. Sokszor a szülõk csak ekkor veszik felügyelete alatt álló kutyát
komolyan az összegyûlt hiányzásokat, pedig nem ártana tanév a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
közben is odafigyelni a gyermekekre. Mindezek mellett pedig illetõleg kóborolni hagyja,
továbbra is szabálysértést követ el a szülõ a közoktatási b) természeti vagy védett természeti területen, illetõleg 
törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt, vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi 
így 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal is sújtható. vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - Megjelentek a civil szervezetek mûködésének 
vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - támogatására kiírt pályázatok felhívásai
szállítja,

A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy játszótérre - Kollégiuma közzétette az idei pályázat kiírását, amelynek 
vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - keretén belül az egyesületek, alapítványok pályázhatnak. A 
beenged, illetõleg bevisz,pályázati határidõ 2011.03.10. Az elnyerhetõ támogatás a 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011.június 1. és 2011. 
(lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ figyelmeztetõ szeptember 30. közé esõ idõszakban felmerült mûködési 
táblát,költségeihez és ugyanezen idõszakban mûködéséhez 
30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem 
Aki pedig ezen magatartásával másnak 8 napon belül gyógyuló térítendõ támogatás. Sok sikert minden civil szervezetnek!
sérülését okozza, 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Munkanélküli statisztika Amennyiben valaki egy „sintért” szeretne igénybe venni a 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján az alábbi kóbor állatok összegyûjtésére, számolnia kell az ezzel járó 
munkanélküliségi adatokkal találkozhatunk településünket kiadásokkal is. A kóbor állat befogása, a befogott állat 
illetõen. Rimócon 2010. decemberében 204 fõ volt a nyilvántartott elszállítása, a kötelezõ 14 napi tartása, szükség szerint életének 
álláskeresõ száma. Az 1147 fõ munkavállalási korú népességbõl kioltása és az állati tetem ártalmatlanítása ugyanis igen 
54 fõ részesült rendelkezési állási támogatásban. A költséges (közel 20.000 Ft/eb). Így nemcsak mások nyugalma, 
nyilvántartott álláskeresõk aránya a munkavállalási korú testi épségének megõrzése, hanem saját „pénztárcájának 
népességhez 17,79 %-os. A tényleges munkanélküliek száma kímélése” miatt is érdemes kutyánkat a jogszabályoknak 
ettõl jóval magasabbra tehetõ. megfelelõen tartani.                                                   Vincze Nikolett

Jó tudni...

címû pályázatával 50.000.000 Ft támogatásban részesült az Pályázatokról röviden
Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 4.2.1/A-09 

Szent Erzsébet tér „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
Önkormányzatunk még a múlt évben (2010-ben) befejezte a infrastrukturális fejlesztése” intézkedésbõl.
templom melletti Szent Erzsébet tér kialakítását. Az Európai A pályázatunkban kifejtettük, hogy önkormányzatunk egyik 
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és legfontosabb céljának tartja lakosaink felmerülõ igényeinek 
fejlesztésre igénybe vehetõ keret terhére pályázati úton a kielégítését, a fiatalok és az idõsek helyzetének javítását, 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 4.422.316 Ft támogatását. Rimócon 419 fõ 60 év feletti ember ér. Többségük 
támogatást hagyott jóvá erre a fejlesztésre. Miután a magányos, kisnyugdíjjal rendelkezik, törõdést igényel. A 
beruházással kapcsolatos számlák kiegyenlítésre kerültek, Gondozási Központ által nyújtott szociális alapszolgáltatások 
január 31-én benyújtottuk kifizetési kérelmünket a kapacitását az infrastruktúra gátjai miatt nem tudjuk növelni, 
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Bízva abban, ezért szeretnénk ezen pályázat segítségével megvalósítani az 
hogy a kérelmet hiánytalannak és kifogástalannak tartja a épület fejlesztését.
Hivatal, reméljük, hogy mielõbb az Önkormányzatunk Az ÖNO épületének felújítása egyébként is halaszthatatlanná 
számlájára érkezik a megítélt támogatás. lett. A pályázati támogatással megvalósuló fejlesztés 

nagymértékû önerõt is igényel, ami ugyan százalékban mérve Gondozási Központ (ÖNO) felújítás
alig több mint 10 %, de ez megközelíti a 6 millió forintot.Önkormányzatunk az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanács 
A beruházást a tervek szerint legkésõbb 2011. december 1-jén át 2010. március 17-ei döntése értelmében „A szociális 
kell adni.                                                 Beszkid Andor polgármesterbiztonságért Rimócon a Gondozási Központ fejlesztésével” 
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Gondoltam egy igazán jót    

Húzzuk elõ a kis szánkót…”

A szánkózás nagyszerû téli mulatság és messze nem igényel 

akkora ráfordítást, mint akármelyik téli sport. Mi lehet vidámabb 

ilyenkor télen, mint egy szánkó-party? Tanakodtunk gyerekek, 

felnõttek, hogy sikerül-e összeszedni annyi szánkót, hogy ez az 

élmény megvalósulhasson. Induláskor kiderüt, hogy a gyerekek 

másképp képzelték el a szánkózást. Mindenki ráült a szánkójára és 

várta, hogy majd valaki húzza. Kicsit megdöbbent arcokat láttunk, 

amikor elárultuk, hogy most nekik kell húzni a szánkót az úton is, meg 

persze fel a domboldalra is. Kis gyerekekrõl lévén szó, egy közeli 

helyre, a „Kurázsdombra” mentünk, ahol hajdanán sok kis gyermek meg 

tanulhatott szánkózni. Mára már veszélyesebb ez a lejtõ a forgalom 

miatt, így a kicsikkel az '56-os emlékmû melletti részt választottuk. 

Egykettõre megtanulták, hogy ügyesen húzzuk a szánkót hegynek fel és 

aztán csúszhatunk a lejtõn le. Voltak olyanok, akik egy kicsit nehezen 

kaptattak fel a dombra, de mindenki megbirkózott vele. Mit is lehetne 

még mondani? Egyszerûen csodálatos kedvtelés volt!

Látván a gyerekek örömét és kitartását, másnap a közeli erdõszélre 

sétáltunk a nagy hóban, ahol megfigyeltük az állatok lábnyomait, 

élveztük a csodálatos téli levegõt és ennivalót vittünk az erdei 

állatoknak. Hazafelé jövet csipkebogyót szedtünk, amibõl másnap  

finom teát fõztünk.

Az állatokról való gondoskodásról az óvodában sem feledkezünk 

meg, folyamatosan etetjük a madarakat. A nagycsoportosok például 

saját kezûleg készítettek madárkalácsot.

Király Marietta, Pásztorné P. Gyöngyi

Az ,,Alma’’ csoportosok szánkózás közben

Meghívó
Farsangolni készül a falu apraja, 

mûsorral vár mindenkit

a Nyulacska Óvoda.

Aki tud, jöjjön a rimóci Sportcsarnokba, 

2011. március 7-én 15 órára.

Belépni 500 Ft-ért lehet,

200 Ft-ért még zsákbamacskát is vehet!

A büfében sok minden kapható, enni- és innivaló.

A bevétellel óvodánkat támogatja,

ezért a pénztárcáját otthon ne hagyja!

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.

Szuhányi János vagyok, áprilisban leszek 42 éves. Két Amikor látom, ahogy a fiaim bóklásznak a patakparton, 
nagyfiam van. Kristóf 15 éves és egy gépészeti békák, kishalak után kutatva, a Sajgón rókalyukakat keresgélve, 
szakközépiskolába jár Aszódon. Marcell 12 éves lesz, õ egy vagy a Kopaszváron tanulmányozzák a hangyabolyokat, 
gödöllõi sporttagozatos általános iskolában tanul. Nagyon elõjönnek a régi emlékeim és arra gondolok, hogy én is ugyanitt 
büszke vagyok rájuk, tele vannak energiával, jól tanulnak és és ugyanezeket csináltam, anno 30 évvel ezelõtt. Hát mit 
persze számomra a világ  „legszebb” gyerekei. mondjak... nagyon jó érzés.

1994-ben költöztem el Rimócról. Elõször Szécsényben, Sokat járunk Rimócra a gyerekekkel, nagyon szeretnek õk is 
majd 2003-tól Gödöllõn laktunk. ott lenni. A  „rimóci papa”, ”rimóci mama” és a dédi mindig 

Jelenlegi munkahelyemen, a gödöllõi GlaxoSmithKline nagy örömmel várnak minket. Készül nekünk a sok finomság: a 
Biologicals Kft-nél (GSK) 2003 júliusa óta dolgozom. A gyár dédi malomkalácsa, vagy a mama töltött káposztája, aminek 
mára Magyarország legnagyobb vakcina alapanyag- nincs párja. Külön öröm számomra, hogy oda még én is mint 
elõállítójává nõtte ki magát, közel 250 embert alkalmaz.  A cég gyerek térhetek haza. Remélem ez még sokáig így lesz.
profilja a tetanusz és diftéria elleni oltóanyag antigénjeinek Köszönöm a megkeresést.
gyártása. Üdvözlöm az összes rimócit, bárhová is sodorta õket a 

Elõször kvalifikációs technikusként a különféle NAGYBETÛS ÉLET!                                        Szuh nyi J nos
gyártóberendezések és mûszerek megfelelõsségét mértem és 
jegyzõkönyveztem.

2005-ben elkezdtem a gödöllõi Szent István Egyetem 
gépészmérnöki szakát és 2009-ben mint energetikus végeztem. 
Azóta ebben a pozícióban dolgozom. A munkakörömhöz 
tartozik a  telephely fogyasztásának elõrejelzése és tervezése, 
az energiahordozók (gáz, elektromos áram, víz, gõz, préslevegõ) 
megrendelése, nominálása. Ezeken felül több érdekes és izgalmas 
energiamegtakarítási projektben veszek részt. Nyugodtan 
mondhatom, hogy szeretem, amit csinálok és bízom benne, 
hogy még sokáig számolgathatom a MJ és kWh-kat.

Tavaly újra elkezdtem az egyetemet a mesterképzés keretein 
belül és remélhetõleg 2012-ben létesítménymérnökként fogom 
elhagyni az iskolapadot. Remélem, a két megszerzett 
végzettséget jól tudom hasznosítani az elkövetkezõ években.

Közel fél éve egy nagyon szép és hangulatos kisvárosba, 
Ráckevére költöztem, a Kisduna partjára.

Feltették azt a kérdést, hogy milyen érzések törnek fel 
belõlem, ha Rimócra jövök…

á á

Ifjúsági Egyesület
A Rimóci Ifjúsági Egyesület aktív tagjai már nagy erõkkel készülnek a bálra, több meglepetés mûsoron is dolgozunk, reméljük 

sikerül õket megvalósítani. Folyik a szervezés, nemsokára lehet kapni jegyeket a tagoknál, akik igyekeznek mindenkihez eljutni. 
Természetesen tombola felajánlásokat és egyéb támogatást is gyûjtünk. A következõ hetekben a tagok felkeresik a településen 
élõket és a kistérség több vállalkozóját, cégét, hogy õk is támogassák rendezvényünket. A múlt hónapban megjelent újságcikkben 
már említettük, de most is leírjuk, hogy egy új ifjúsági klubhelység kialakítására, berendezésére szeretnénk a bál bevételét fordítani. 
Reméljük a településen egyre többen értenek egyet céljainkkal és, hogy hosszú távon miért jó ez a helyi ifjúságnak, ezzel pedig 
Rimóc jövõjének. Kérjük önöket, hogy támogassák a Jótékonysági Bálunkat!

Folyik a II. Póker és Biliárdbajnokság, az elsõ fordulóra 30 fõ jelentkezett. A tavalyi bajnoksághoz képest ez hatalmas 
létszámnövekedés, a kisteremben már el sem fértünk, az egyik pókerasztalt a teleházba tettük át. Reméljük továbbra is ilyen nagy 
lesz az érdeklõdés.

Eredmények:
Póker: Biliárd:

1. Csizmadia Ádám (6 pont) 1. Vincze Zsolt (6 pont)
2. Csizmadia Tamás (4 pont) 2. Horváth István (4 pont)
3. Herceg Gábor (3 pont) 3. Kiss Róbert (3 pont)

Bár a Közösségi Ház feladatainak ellátására megbízott Vincze Zsolt szerzõdése lejárt, a polgármesterrel igyekszünk közös 
megoldást kitalálni erre az idõszakra, így reményeink szerint tovább folytatódik a filmklub, így a jövõben is megrendezésre 
kerülnek a filmvetítések, minden hétfõn.

Újra pályázunk, most egy csapat-vetélkedõ napra és egy kistérségi sportnap szervezésére szeretnénk támogatást nyerni a 
Szécsényi GyEP által kiírt pályázaton, valamint egy nagyobb kiírásra, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium pályázatán is szeretnénk 
indulni.

A Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében: Bablena Feri
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A sportûzés, vagyis a tulajdonképeni testnevelés fogalma Vegyük sorjával! A testnevelés körébõl mindössze a szép, a 
alatt értjük mindenütt a helyi viszonyokra való tekintettel társas szabadgyakorlatokat (svédtorna) s néhány megfelelõ, 
alkalmazható összes sportágak kultiválását, nevezetesen a kedves kézilabdajátékot ajánlanám átvenni, melyek amellett, 
mezei sportok közül: a football-, füles- és kézilabdajáték; az hogy betöltik a nõi testgyakorlás szerepét, egyúttal 
atlétika körébõl: a futások, ugrások, súlylökés, diszkoszvetés, szórakoztatók is, miáltal különösen a fiatalabb leánykákat 
gerelydobás, kézigránáthajítás és édesgetnék az egyesület  
gyaloglás; egyéb sportok, úgymint: kebelébe.

A lelki nevelés vezérfonalai birkózás, szuronyvívás, céllövé-
legyenek a vallásosság és szet s ahol megfelelõ vízterület 
hazafiasság, mely eszméktõl van: úszás és evezés. Ehhez 
állandóan áthatott rendszeres hozzájárulhat még: kevés szertor-
erkölcsi oktatás a lényeg. Az na és minél több szabadgyakorlat, 
erkölcsi oktatás - tekintettel a illetve svédtorna. A falusi sport-
leányok hivatására és rendelte-ûzésben természetesen nem az a 
tésére - irányítás legyen, hogy az fontos, hogy az átlagos fejlõdés 
egyesület tagjai majdan - mint rovására - egyes  kiváló tulajdonsá-
feleségek és családanyák - gokkal megáldott - egyéneknek 
kellõen megállják helyüket.versenyzõkké leendõ fejlesztésére 

helyezzük a fõsúlyt, mert a kiváló Az értelmi nevelés körébe 
testi erõkkel és képességekkel tartozik az elemi iskolában 
rendelkezõ ifjak a megfelelõ tanultak megfelelõ átismétlése, 
általános foglalkozás mellett is minek kibõvítéséül szolgálnának 
fel tûnõ szép eredményeket még: a konyhakertészetrõl, a 
érhetnek el, ha apróbb, szakszerû házi gazdaságról, a háztartásról, 
irányításokkal elõsegítjük önkép- a tisztaságról, a betegápolásról, 
zésükét. A falusi sportolás lényege abban nyilvánul, hogy az a csecsemõgondozásról és a gyermeknevelésrõl nyújtandó 
ifjúság egyetemes összessége elsajátítsa a sportágak és ismeretek. Végül megjegyzem, hogy a magyar motivumok 
eszközök szabályait és használati módját, hogy ezáltal az eddig ügyes felhasználásával tanítandó kézimunkáról sem szabad 
elhanyagolt testkultusz a legalsóbb néprégiókban is föllendüljön. megfeledkeznünk.
Mert cél: edzett, ép testalkatú, a kórok és betegségek iránt Ha a nõnevelés munkaanyagának ezen futólagos 
nagyobb ellenálló-képességgel bíró új generációk nevelése által áttekintését is hozzáfûzöm a „Levente”-egyesületek vázlatos 
az általános közegészséget feljavítani. munkabeosztásához, ezzel az iskolánkívüli népmûvelés 

A gyakorlati foglalkozás második része a katonai kiképzés, legközelebbi feladatait nagy vonalakban megjelöltem.
mely nemcsak az általános hadkötelezettség megszûntével Sok tennivalót, rengeteg munkatöbbletet jelent az 
elõállott ürt van hivatva a lehetõség szerint betölteni, hanem iskolánkívüli népmûvelés nagy és sokoldalú munkája. A kezdet - 
elengedhetetlenül szükséges az a tömegfegyelmezés mint minden téren - itt is nagyon nehéz; számtalan ismert és még 
szempontjából. A fegyelem pedig - mit fontosságánál fogva elsõ ismeretlen akadályt kell leküzdenünk, a magyar faj 
helyen kel lett  volna említenem, de hogy jobban konzervativizmusát, a közönyösség, nemtörõdömség és nem 
hangsúlyozhassam, utoljára hagytam - alapja a nevelésnek, ritkán nyilt ellenszegülés jéghegyeit kell áttörnünk, mielõtt 
anyja a törvény- és tekintélytiszteletnek, melyek viszont zavartalanul munkálkodhatnánk a nagy cél: a fokozottabb 
nélkülözhetetlen kellékei a jogrendnek. Ebbõl tehát önként népkultúra szolgálatában. Igaz ugyan, hogy a testnevelési 
következik, hogy az egész iskolánkivüli népmüvelésnek magva törvény nem kötelezi, csak ajánlja a tanítóságot az ifjúság 
a fegyelem. A meglazult s az ifjúság körében csaknem teljesen vezetésére s az is igaz, hogy az általános nõnevelésrõl törvény 
hiányzó fegyelem megteremtésének pedig szinte egyetlen s még nem intézkedett, mégis nekem az a véleményem, sõt 
legkiválóbb eszköze a katonai kiképzés. A katonai kiképzés meggyõzõdésem, hogy az iskolánkívüli népnevelés elsõsorban 
keretein belül különös gondot fordítsunk a zárt rendgyakor- a mi kötelességünk. De nemcsak kötelességünk, hanem 
latokra, nevezetesen: az egyes sor, a szakasz és a század hivatásunk is. Mert ha a magyar nép ifjainak nevelésérõl, 
alakzataiban. Csak ezután következzék a csatárképzés.  Cél: mûvelésérõl, oktatásáról és foglalkoztatásáról van szó, akkor 
katonai kötelességteljesítésben jártas, saját akaratát felsõbb elõképzettségénél, rátermettségénél, tapasztalatainál és 
érdekeknek és parancsoknak alárendelni tudó, fegyelmezett szakszerû gyakorlatánál fogva ki más lenne erre hivatottabb, 
nemzedékeket adni a hazának. Ezekután nem hagyhatom mint a tanítóság? Hivatása magaslatán álló magyar tanítónak 
említés nélkül, hogy ide, a „Levente”-egyesületek gyakorlati ehhez nem kell kommentár.
foglalkozásának körébe tartozik még a tûzoltóság megalakítása Természetes, hogy nekünk sem lehet ezt a sokoldalú munkát 
és alapos kiképzése, továbbá - ahol kívánatos - az éjjeli minden elõkészület nélkül jól, alaposan végeznünk. Ehhez 
õrjáratok megszervezése is. Most pedig a „Levente”- tanulnunk, képeznünk s - hogy úgy mondjam - beledolgoznunk kell 
egyesületek munkaprogrammjának vázlatos áttekintése után magunkat. Ezenfelül állandóan tanulmányoznunk kell a népet, 
megállapít-hatjuk, hogy ez még nem minden. Ez csak egyik fele meg kell ismernünk általános és jellegzetes tulajdonságait, 
az iskolánkívüli népmûvelésnek, mivel eddig csupán a férfi- hajlamait és képességeit, hogy ezáltal megérthessük 
ifjúság nevelésérõl szóltunk. Hátra van még a nõnevelés, mely a gondolkodásmódját, fölfogását és cselekedeteit s hogy 
férfi-ifjúság foglalkoztatásánál nem kevésbé fontos problémája ilymódon felfedezhessük azon tényezõket, melyek elõsegítik 
az iskolánkívüli népmûvelésnek. vagy gátolják az általános népkultúra elõhaladását.

Amilyen a család - szokták mondani, - olyan a társadalom. A Fel tehát! Fogjunk hozzá, tanítótestvéreim, a nagy, szívós, 
család feje ugyan a férfi, de koronája a nõ. A gyermek lelkének lankadatlan munkához, melynek áldásos gyümölcsei nem 
pedig a legelsõ és legmaradandóbb hatású fejlesztõje az anyai maradhatnak el. Az ilyen munka eredményeképen emberi 
lélek. Nagy mulasztás lenne tehát a leendõ anyák, vagyis a létünkhöz mérten bár hosszabb, de nemzetünk életéhez 
leányok nevelésének kérdése fölött szó nélkül átsiklanunk. Igaz viszonyítva rövid idõ alatt észlelhetõ lesz a kedvezõ változás: 
ugyan, hogy törvényes intézkedések még nem foglalkoztak e vallási és hazafias öntudat tekintetében kialakul az egységes 
kérdéssel, de miért ne lehetne a férfi-ifjúság „Levente”- néplélek, fegyelmezettebbek lesznek a jellemek, tisztábbak, 
egyesületeinek mintájára leány-egyesületeket szervezni finomabbak a lelkek, értelmesebbek az elmék s a magyar 
mindenütt, hol agilis tanítóhölgyek állhatnának azok élére? Meg falunak mind szebb, jobb és biztatóbb képe fog elõttünk 
vagyok gyõzõdve róla, hogy a magyar anyák legnagyobb része kibontakozni. S akkor jogos bizalommal tekinthetünk jobb sorsra 
készséges örömmel küldené serdülõ leányát a tanítónõ érdemes, szerencsétlen hazánk boldogabb jövõje elé.”
vasárnap délutáni elõadásaira. Mert mit tartalmaznának ezek az NEMZETNEVELÉS - 1926. február 15.
elõadások? Nevelést és pedig: testi, lelki és értelmi nevelést. A forrást Benkó Péter közli.

Radványi Lajos a gyerekek kötélhúzását irányítja. - Radványi Sándor tulajdona

ISKOLAI HÍREK
Új szaktanterem az iskolában2011. január 22.

Sok helyen sokan megfogalmazták az utóbbi idõben azt, A magyar kultúra napja
hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a természettudományos 
ismeretek oktatására, hogy ezen a területen egyre nagyobb 1823. január 22-én született meg Kazinczy Ferenc tollából 
hiányosságokat tapasztalnak, nagy az elmaradás.nemzeti énekünk, a Himnusz. 1989 óta erre a napra 

Iskolánkban - mint sokan emlékezhetnek rá - valamikor 
országszerte - így Szécsényben is - rendezvények sora 

több éven keresztül megfelelõ szaktanterem állt rendelkezésre a 
emlékezik. Iskolánk diákjai a kezdetektõl részt vesznek 

fizika, kémia tantárgyak oktatására, kísérletek bemutatására. 
kistérségünk rendezvényén, és az elmúlt idõszakban több díj Amikor az informatika bekerült kötelezõen a tantárgyak sorába, 
nyerteseként tértek haza. és egyre nagyobb teret követelt magának: az iskola számító-

Január 22-én, szombaton 10 diákunkért izgultunk a gépes parkja növekedett, szükségessé vált a rendelkezésre álló 
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban megrendezésre tantermek átminõsítése. Ennek a természettudományos 
került XXI. ünnepi programon. Stayer László Szécsény Város szaktanterem látta kárát. Amikor két éve alkalmaztak a 
Polgármesterének köszöntõjét követõen Tarnóczi László, a matematika és fizika oktatására - és nem áll távol tõlem a kémia 
Magyar Rádió tudósítójának megnyitó beszéde után indult sem, vállaltam e tantárgy oktatását is -, az iskolavezetésben 

megfogalmazódott az a gondolat, hogy vissza kell adni az az idei nemes versengés. Ebben az évben is két kategóriában  
eredeti funkcióját a tanteremnek. Sok ötletelés után kialakult a népdaléneklõ és versmondó - és három korcsoportban alsós, 
megoldási lehetõség - mert csak a meglévõkben felsõs és középiskolás - lehetett nevezni a versenyre.
gondolkodhattunk, bár többen is kétségüket fejezték ki a terv Iskolánkat az alsós versmondó kategóriában Bablena 
megvalósíthatóságát illetõen -, és több délutánt és egy szombati Dorina (3.o.) és Kormány Cintia (3.o.), felsõsben Ocsovai 
napot rászánva az ott elhelyezett mindenféle, raktárba való Ramóna (5.o.), Tóth Fanni  (5.o.) és Vizoviczki Lolita  (7.o.); 
dolog kikerült a terembõl. Az átrendezés szisztematikusan 

alsós népdaléneklõ kategóriában Bablena Blanka (4.o.) és 
történt, semmi olyan tárgy, ami még használható, nem került 

Petrovics Anna (4.o.), felsõsben Beszkid Mátyás (5.o.) és 
kidobásra, csak feljebb „költözött”, a padlásra. A 

Pásztor Roland (7.o.) képviselte. Összesen 90 versenyzõ - szaktanteremben használatos eszközök pedig helyet kaptak a 
akik a kistérség iskolái mellett a határon túlról, Fülekrõl is terem falai mellett elhelyezett polcrendszeren és 
érkeztek - állt a zsûri elé. szekrényekben, így mindenezek emberközelbe, kézközelbe 

Az izgalmaktól teli délelõtt a délutánba nyúlóan egy óra kerültek. Ezáltal lehetõvé vált a tanárok számára, hogy elõre 
körül ért véget, nemes gondolatokkal, érzésekkel telve beállítsanak bemutatóeszközöket, kísérleteket. Már elõzõ 
hagytuk el a múzeum épületét, ami méltó otthont adott a délután lehetõség van tanulói csoportmunkák (tanulókísérletek) 

beállítására, elrendezésére. Aznap csak nyitni kell az elõzõ rendezvénynek. Leszögezhetjük, hogy mindannyian 
napon bezárt termet, és már kezdõdhet is a munka minden nyertesként távoztunk: sok szép verset és népdalt 
idõveszteség nélkül.hallottunk, emellett minden részt vevõ tanuló egy tartalmas 

A tanulók szívesen tartózkodnak az új teremben, ahová könyv tulajdonosa lett. 
természetesen teljesen új padok, asztalok kerültek (a Mindezek mellett:
jótékonysági bál bevételébõl tartalékoltunk ezekre), szívesen - Beszkid Mátyás Jusztin Ferenc-különdíjat kapott
dolgoznának is, sajnos azonban valamennyi eszköz igen koros - Holecz Zoltán Szécsény Város Önkormányzatának 
idõt megélt, 60-as, 70-es évekbõl származó. Ezek cseréje Különdíját vehette át.
feltétlenül fontos, reméljük lesz rá lehetõség, és akkor 

- Pásztor Roland 3. helyezést ért el
elmondhatjuk, hogy a természettudományos oktatás is sínre 

- Vizoviczki Lolita  2. helyezett lett.
került a rimóci iskolában. Öröm mindamellett az is, hogy 

Minden tanulónknak szívbõl gratulálok, és további szép sikereket pályázatok útján digitális táblákhoz jut iskolánk, és egy éppen a 
és jó egészséget kívánok! szaktanterembe kerül majd elhelyezésre.  

Kiss Józsefné igazgató Bakos László matematika-fizika szakos tanár

Magyar Kultúra Napja - Résztvevõk Az új tanteremben
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RADVÁNYI LAJOS MÛVEI - 3.             „Pedagógia. Az iskolán kívüli népnevelés problemájához.
                            Irta: Radványi Lajos, rimóci róm. kath. tanító.”

„A mult század derekán hazánk kulturális életében alapját, kezünkbe adja a   legcélravezetõbb módját az 
örvendetes új korszak kezdõdött, mely fõleg a kiegyezés után iskolánkívüli népmûvelésnek. Az iskolánkívüli népmûvelés 
bontakozott ki teljes egészében. A kiegyezéstõl a szerencsétlen önmagában véve rendkívül tág fogalom, mely azonban 
világháború kitöréséig terjedõ idõszakról nyugodt lelkiismerettel közelebbi meghatározásban nem egyéb, mint oly nemzeti 
megállapíthatjuk, hogy; olyan korszak volt az, mely a törekvés, mely az iskolából kikerült, vagy annak áldásaiban 
tudományok, az irodalom és mûvészetek fejlõdésében óriási talán nem is részesült legszélesebb néprétegek mûveltségének 
lendületû elõhaladást eredményezett olyannyira, hogy hazánk magasabb fokra emelésén fáradozik. Ez a törekvés azután két 
kulturális életének nívója úgyszólván semmiben sem maradt részre osztható: a felnõttek mûvelésére és az ifjúság 
mögötte a világ civilizált államainak. Épen ezért ezt a korszakot a nevelésére. A felnõttek mûvelése ezidõszerint mindössze az 
magyar kultúra fénykorának merem nevezni, mert a századokon újabban szórványosan felkapott, úgynevezett szabad-lyceális 
keresztül a Nyugat védelmében lekötött nemzet megmutatta, oktatás alakjában valósul meg. A nagy tömegeknek szánt ilyen 
hogyha zavartalanul élhet az áldásos alkotó, munkának; ha szabadoktatás azonban rendszertelen, hatása szétfolyó s mivel 
energiáit háborítatlanul koncentrálhatja a kulturális fejlõdés az önkéntes elõadók tetszésétõl függõen, innen-onnan egy-egy 
szolgálatába, akkor - a nemzetek életében - aránylag ily csekély tárgykörbõl kikapott részecskét tárgyal, nem képes egyöntetû, 
idõ alatt is képes csaknem teljesen utolérni - a keleti áradatok elé összefüggõ ismereteket nyujtani, még kevésbbé nevelni. Amíg 
mindenkor kiállított magyar phalanxok oltalma alatt idõközben tehát a felnõttek mûvelése ilyen stádiumban van, amíg nem 
békésen fejlõdõ - nyugati nemzeteket. támogatják azt törvényes intézkedések, melyek egységes 

 S erre a javában virágzó, sõt gyümölcsözõ kultúrára rendszerbe foglalnák annak munkakörét, addig föltétlenül 
válósággal ciklonként hatott a világháború, az eléggé soha nem elõnyben kell részesítenünk a „Levente”-egyesületekbe 
kárhoztatható bolsevizmus és a trianoni papirbéke. Miután tömörült ifjúság foglalkoztatását annál is inkább, mert az ifjúság 
pedig ezek a rettenetes csapások keresztülszáguldottak rajtunk, lelkére könnyebb maradandó és egész életre szóló behatásokat 
most megtépett országának roncsai fölött tengõdik a magyarság gyakorolni, másrészt pedig, ha a „Levente”-egyesületek tíz 
stagnáló tudományokkal, hanyatló, nyomorgó szellemi évfolyamú iskolájában neveljük, oktatjuk és idomítjuk az új 
munkásaival és gondozatlan, tudatlan õsi népével. generációkat, hogy majdan felváltsák fásult elõdeiket, ezáltal 

S ez utóbbi: népünk elmaradottsága, legnagyobb bajunk. lényegében az általános népmûvelés munkáját végezzük.
Mert ha összehasonlítjuk a középosztály fejlettségét és Ezekután tehát nem lesz talán érdektelen, ha a „Levente”-
képzettségét a nép neveltségével és mûveltségével, azt látjuk, egyesületek munkaprogrammját közelebbi tanulmányozásunk 
hogy e kettõ között szinte áthidalhatatlannak tetszõ ür tátong. tárgyává tesszük. Ez a munkakör két fõrészbõl áll: elméleti és 
Ezen mûveltségbeli óriási különbség okozója annak, hogy ez a gyakorlati foglalkozásból.
két nemzetalkotó társadalmi réteg teljesen idegenül áll Nézzük elõbb az elsõt! Az elméleti foglalkozás, melynek 
egymással szemben, amibõl aztán természetszerûleg ideje fõleg a téli hónapokban van, két csoportra oszlik: a lélek és 
következik, hogy a magas kultúrfokon álló középosztály nem az értelem mûvelésére.
tud, vagy nem akar leereszkedni ahhoz a néphez, amelyet A lélekmûvelés körébe tartozik a vallásosság kimélyítése, a 
viszont épen mûveletlenségének, elmaradottságának súlyos hazafiasság fejlesztése és öntudatossá tétele, a törvény, és 
béklyói akadályoznak abban, hogy a nemes és magasztos tekintélytisztelet begyökereztetése, végül az illemtudás és 
eszmék - rendszerint középosztálybeli - zászlóvivõit akár szolgálatkészség becsöpögtetése az ifjúság vérébe. Cél: a 
anyagiakban, akár erkölcsileg megértéssel támogassa. Mert duhaj, nyers ifjúságot finomabbá csiszolni, belõlük józan, 
tagadhatatlan ugyan, hogy a magyar néplélekben sok becsületes, öntudatos polgárokat nevelni.
jótulajdonság rejtõzik, elmaradottsága és neveletlensége Az elméleti foglalkozás másik része: az értelemmûvelés, az 
mégis, sõt annál inkább kiáltó és bántó. De ne szidjuk ezért e lemi  iskola i  ismeretek a lapos fe lú j í tásában és 
népünket! Elhanyagoltságának okát ne õbenne, hanem a régi megrögzítésében valósítható meg. Ahol és amennyiben 
vezetõk egyoldalúságában keressük, akik a magasabb szükséges, ezen ismeretek célszerû kibõvítésére is ki lehet 
tudományoknak és mûvészeteknek a lehetõség legfelsõbb terjeszkedni. Fontos azonban, hogy ezen munka ne 
fokáig törekvõ fej lesztésén fáradoztak s emellett rendszertelen ide-odakapkodásba süllyedjen, hanem elõre 
megfeledkeztek a népkultúráról vagy legalább is keveset tettek megállapított tervszerûséggel történjék. Különös súlyt kell 
annak érdekében. Mert haladtunk ugyan néhány kisebb- helyezni mindenütt a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó 
nagyobb lépést ebben az irányban, csakhogy ez a haladás gazdaság-tan és - népünk maradi fölfogására való tekintettel - 
szinte kizárólag az elemi népoktatás keretein belül mozgott, ami az egészségtan tüzetes tárgyalására. Cél: képzett, 
pedig mai haladottabb és rendkívüli korunkban - mint életkörülményeihez mérten intelligens gazdákat és 
keservesen tapasztaljuk - kevésnek bizonyult.  A háború elõtt használható, értelmes munkásokat nevelni. Az elméleti 
még sokkal kedvezõbb volt a helyzet ezen a téren. A régi jó foglalkozás keretein belül mind a lelki, mind az értelmi 
békeévekben ugyanis egy erõs nevelõ tényezõ állott mûveléssel szervesen összefügg, de karakterisztikus 
rendelkezésünkre, mely évrõl-évre alaposan átdolgozta a határvonalakkal külön egyikhez sem sorozható az énekkarok és 
tömegeket, finomabbá, csiszoltabbá, fegyelmezettebbé és daloskörök szervezése, továbbá a mûkedvelõ, és mozgókép-
törvénytisztelõvé tette az egyedeket. Ez a hatalmas elõadások rendezése. Az énekkarok és daloskörök 
nemzetnevelõ tényezõ az általános hadkötelezettség volt. S megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek a szépérzék, jóízlés 
mióta Trianon ezt is kiütötte kezünkbõl, napjainkban a magyar finomításával a mûvelõdés terjesztésében. A kultúra legelsõ 
falu szomorú képet tár elénk. A falusi ifjú az iskolából kikerülve fecskéi, sõt elõõrsei ezek, melyeket egy magyar falunak sem 
hamarosan elveszít minden ideált, lelkesedést, hazafiasságot, lenne szabad még mindig nélkülöznie. Fejlesszük tehát az 
lekopik róla a fegyelem, a tisztelettudás s a legtöbb esetben egyházi éneket és ápoljuk a magyar dalt! A mûkedvelõ- és 
anyagias, önzõ és neveletlen lesz, vagyis közvetlen mozgókép-elõadások határozottan rendkívül erõs tényezõk a 
környezetéhez alakul. Mert, sajnos, ma ilyen a magyar paraszt. mûvelõdés fokozásának és a néplélek üdvös újjáalakításának 
Ilyen állapotok mellett aztán érthetõ, hogy hiába a középosztály szolgálatában, de csak kellõ darabmegválogatás mellett. 
és vezetõférfiak részérõl minden nemes, hazafias és faji célzatú Óvatos kézzel s morális szempontokból nagyon körültekintõen 
törekvés, hajótörést szenvednek azok a magyar falu tunya nyúljunk tehát hozzájuk, mert olyan kultúrfegyverek ezek, 
közönyösségén. S amidõn megállapítjuk, és erõs melyek  avatatlan kezekben,  kellõ elõvigyázat hiányában   
elhatározással kimondjuk, hogy ezen változtatni kell, hogy a könnyen   visszafelé  sülhetnek   s   akkor egyetlen ilyen 
magyar néplelket gyökerestül át kell gyúrni, önkéntelenül is visszasülés romboló hatása mérhetetlenebb lesz, mint száz jó 
elõtérbe nyomul a kérdés: hogyan és mily eszközök által? darab léleknemesítõ, építõ alkotása.                                                

E kérdésre megadja a feleletet az 1921-iki testnevelési Lássuk már most a „Levente”-egyesületek munkakörének 
törvény, mely az iskolából kikerült ifjúságot "Levente"- másik fõrészét, a gyakorlati foglalkozást, melynek ismét két 
egyesületekbe utalja be s ezzel megveti a tulajdonképeni része van: a sportûzés és a katonai kiképzés.

„Együtt mûködünk”

2011. január 21-én összefogás a hatékony együtt-
nevelésért címmel régiós IPR konferenciát  szerveztek 
Egerben, melyre iskolánk is meghívást kapott.

Iskolánk immár harmadik éve sikeres pályázója az 
integrációs pedagógiai rendszer kialakítására kiírt 
pályázatoknak, így nagy érdeklõdéssel vártuk az elõadókat. 
Átfogó képet kaptunk az új fejlesztéspolitikai irányelvekrõl, 
a fenntartható együttmûködésrõl. Beszámolót hallottunk 
egy, az együttnevelés hatékonyságát vizsgáló kutatásról, s 
az IPR-hálózat észak-magyarországi kiépítésérõl.

A meghívott elõadók több helyrõl - Educatio, Országos 
Oktatási Integrációs Hivatal, TINTA Tanácsadó, Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium, Heves Megyei 
Önkormányzat - érkeztek.

Számunkra legtöbbet Nádasi Ildikó intézményvezetõ - 
Bõcs, Általános Iskola - szaktanácsadói tapasztalatainak 
meghallgatása jelentett. Szavai nyomán ráismertünk saját 
helyi gondjainkra, de sikereinkre, bõvülõ lehetõségeinkre is.

A konferencián hallottakat megosztjuk iskolánk 
pedagógusaival, beépítjük a mindennapok gyakorlatába.

Pócsik Csilla

MLSZ
Téli Teremlabdarúgó torna

Idén januárban kezdetét vették a téli teremlabdarúgó 
tornák. Elsõként a 0 korcsoportos fiúk mérhették össze 
erejüket január 10-én Endrefalván.  A csapat elszántsága és 
felkészültsége az ezüstérem megszerzéséhez volt elegendõ, 
amelyet Rácz Szabolcs, Balázs Adrián, Bangó Árpád, Bada 
András, Bangó Renátó és Bada Norbert harcolták ki. 

Egy nappal késõbb már az I. korcsoportosoké volt a fõszerep. 
Nógrádmegyerben 3 csapat mérkõzött meg: Endrefalva, 
Nógrádmegyer és Rimóc. Mi a 2. helyen végeztünk, csak a 
gólkülönbségen múlott, hogy nem az 1. helyen zártuk a 
napot. A csapat tagjai: Laczkó Máté, Suha Martin, Bada 
Norbert, Czerovszki Bence, Bada Tamás, Gál Enikõ, Molnár 
Balázs, Balogh Adrián, Bada Krisztián, Oláh Dániel.

Január 12-én Rimócon a II. korcsoportos fiúknak öt csapat 
ellen volt lehetõségük bizonyítani.

Az MLSZ által szervezett tornán részt vett Nógrád-
megyer, Endrefalva, Nagylóc, Karancsság, Varsány és 
Rimóc csapata is.

A rimóci gyerekek gyönyörûen játszottak, levették a 
labdát, passzoltak, kapura lõttek, egyszerûen élmény volt 
nézni ahogyan fociztak. A gólkirály címért még Rácz Adrián 
is megküzdhetett egy izgalmas büntetõpárbajban. 

A csapat Varsánnyal és Nógrádmegyerrel került egy 
csoportba. A csoportküzdelmeket az 1. helyen zártuk, így a 
helyosztót a szintén csoportgyõztes Nagylóccal játszottuk.

Az ellenfelünk sajnos jobbnak bizonyult nálunk, így a 
végeredmény 3:1 lett. Bánatra semmi ok, hiszen 
egyértelmûen látható volt, hogy e két csapat teljesítménye, 
felkészültsége és játéktudása magasan a többi fölött van 
véleményem szerint.  Ám a lényeg, hogy minden gyerek jól 
érezte magát, sportoltak, versenyeztek, és kikapcsolódtak.

A csapat tagjai: Rácz Adrián, Mócsány Patrik, Beszkid 
Mátyás, Juhász Gergõ, Bada Tamás, Oláh Krisztofer.

Kovács Norbert

Szent Balázs áldása

Gyerekkoromban nagyon szerettem hallgatni nagyanyám 

történeteit a saját gyerekkoráról, fiatalságáról. Mindig 

faggattam, de Isten tudja miért, leginkább a szomorú, 

rettentõ, misztikus történetek érdekeltek: háborúról, 

oroszokról, azokról a dolgokról, amikrõl nagyanyám lehet, 

hogy már tudni sem akart, amiket a legtöbb öreg el akart 

felejteni, és amiért hálát adtak az Istennek, hogy minket, 

unokákat már megkímél. Mégis elmesélte azt a sok rosszat, 

felejtenivalót. Talán így gyógyították az öregek saját 

magukat. 

Balázs névnap idején mindig eszembe jut, hogy kicsiként, 

milyen komolyan vettem a Balázs-áldás szertartását. Úgy 

hittem, hogyha ezt én megkapom, biztos nem leszek 

torokgyíkos. Nem is sejtetettem, hogy engem és mindenki 

mást is, védõoltás véd meg a betegségtõl. Én úgy tudtam, 

Szent Balázs. Hittem a csodában, mert hallottam a 

történetét: a szent megmentette egy gyerek életét, amikor 

eltávolította a torkán akadt halszálkát.

Nagyanyám azt mesélte, hogy aki torokgyíkot kapott, azt 

elvitte a halál. Gyakran egy családban akár több gyereket is. 

Ritkán volt gyógyult kisgyerek. Volt ugyan egy gyógymód, a 

,,petró”, de  ezt kevesen merték alkalmazni. Érteni kellett a 

módját, de még úgy sem volt biztos. Be kellett nyúlni a 

kisgyerek torkába és petróleumos kendõvel kitörölni a 

,,gyíkot”. Bizony, végszükségben valóban volt, aki ezt is 

megpróbálta. A torokgyík ugyanis nem volt más, mint a 

diftéria népi neve. A kórókozó baktérium a torokban vagy 

egyéb nyálkahártyán tapadt meg, és vaskos, szürkés 

lepedéket hozott létre. A baktérium mérget termelt, ami a 

véráram közvetítésével az egész szervezetbe eljutott. A 

méreg a szívet, a vesét és az idegrendszert károsította. A 

diftéria okozta halál, a szívizom károsodása vagy a gége 

elzáródását követõ fulladás miatt állt be. Legtöbb esetben a 

kicsi ,,megfútt”. Ha valaki ki tudta szedni a gyíkot, az 

megmaradt. De ilyen kevés volt. Magyarországon 1938-ban 

még több, mint ötezer fertõzést és 300 halálesetet 

jelentettek. Ettõl az évtõl kötelezõen, minden gyermeket 

oltanak diftéria ellen. Oltott személyekben a baktérium nem 

tud betegséget létrehozni. 

 Nekünk itt a védõoltás, nagyanyáink meg imádkoztak, és 

Szent Balázs áldását, csodatevését olyan komolyan hitték, 

ahogy azt mi már soha sem fogjuk. A mi generációnk azon 

vitatkozik, hogy kellenek-e, hasznosak-e a védõoltások, az 

öregek meg megkönnyezik, hány gyerekük, unokájuk lenne 

most, ha nekik is lehetõségük adódott volna oltatni a 

gyerekeket.

Ha betegek a gyerekeim, gyakran eszembe jut, hogy mi 

lenne, ha nem kapnának semmi ellen védõoltást. Megijedek, 

ha fuldoklón köhögnek és elszorul a szívem, ha arra gondolok, 

100 éve bármilyen betegség elvihette volna õket. Hálát 

adhatunk a Jóistenek meg az orvostudománynak. De ha 

tehetjük, vigyük el a gyerekeinket ,,torkozkodni”. Szent 

Balázs püspök közbenjárása még ma is olyan valódi, mint 

régen volt…

Kaluzsa Mónika
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HELYI FIATALJAINK - VIII. RÉSZ

A rimóci, felsõoktatásban tanuló fiatalokról szóló cikksorozat 2009 decemberében indult útnak. Ebben a részében egy 
tanító szakos hallgatót, Kanyó Adriennt és tanulmányait, terveit ismerhetjük meg. A váci fõiskola és a tanító szak is 
igen népszerû a továbbtanulni vágyók körében, ezért reméljük, hogy Adrienn több fiatalnak tud segíteni azzal, hogy 
mesél a fõiskolai éveirõl, tapasztalatairól.

gyakorlaton kellett töltenünk a Melyik felsõfokú intézményben 
fõiskola gyakorlóiskolájában, amibõl tanulsz, és milyen szakon?
több is van. Elõször Budapesten - A váci Apor Vilmos Katolikus Fõiskola 
voltam egy fél évet a Patrona tanító szakos, levelezõ tagozatos, 
Hungariae Általános Iskola és jelenleg végzõs hallgatója vagyok.

Melyik középiskolából mentél oda Gimnáziumban, aztán Vácon voltam 
tovább? másfél évet, de ezen kívül minden 
- A balassagyarmati Szent-Györgyi félévben volt olyan gyakorlatunk is, 
Albert Gimnázium és Szakközép- ami több hetes volt, és ott tölthettük 
iskolában érettségiztem, emelt német ahol szerettük volna, és ezeket én 
szakos voltam. itthon, a Szent István Általános 
Mindig is tanító szerettél volna lenni? Iskolában teljesítet-tem.
- Mindig tetszett a pedagógusi hivatás, Hogyan telik egy ilyen óra, mit kell 
hogy átadjuk a megszerzett tudást, csinálnotok?
értékeket és tapasztalatokat a fiatalabb - A gyakorlatok során hospitálni, 
generációnak, másrészt szeretek megfigyelni és jegyzetelni kellett a 
gyerekekkel foglalkozni. Mivel a tanítási órákat, illetve meg volt adva, 
gimnáziumban emelt német szakos hogy az adott gyakorlaton mennyi 
voltam, így fõként a német nyelvvel tanítási órát kell letanítani, amire 
szerettem volna tovább tanulni, és a váci jegyet is kaptunk a szakvezetõ 
fõiskolán találtam meg azt a szakot, amit tanároktól.
szerettem volna tanulni. Így hát német nemzetiségi tanító Szerencsére már teljesítettem az összes gyakorlatomat és csak a 
szakon kezdtem fõiskolai tanulmányaimat. A német vizsgatanítás van hátra, ami valószínûleg Vácon lesz tavasszal.
nemzetiségi tanító szak annyiban más a tanító szaktól, hogy Szakirányt kellett választanotok? Te mit választottál?
mindent németül taníthatok (matematikát, testnevelést, - Nálunk mûveltségi területet kell választani a második 
éneket… stb.) félévben, ami azt jelenti, hogy alsó tagozaton taníthatsz minden 
Milyen más szakot jelöltél még meg, mikor választani tantárgyat, és egy vagy két tantárgyat (ami a mûv.területed) 
kellett? pedig felsõ tagozatban is oktathatsz. Én a testnevelést 
- Ezt az iskolát jelöltem meg elsõként a felvételikor, emellett a választottam.
Budapesti Kommunikációs Fõiskola kommunikáció szaka Milyenek a követelmények a testnevelés területén? Nem 
jöhetett volna még szóba, de szerencsére az elsõ helyre nehéz ez egy lánynak?
felvettek, és úgy érzem, hogy jó döntés volt.

- A testnevelés szakról általában mindenkinek az a véleménye, 
Milyen érzésekkel gondolsz vissza az elsõ évekre?

hogy könnyû szak, mivel ott „csak” gyakorlatot kell bemutatni, 
- Az elsõ két évet nappali tagozaton végeztem és kollégista 

de ez nem így van. Nagyon kemény elméleti vizsgák is vannak a 
voltam. Az elsõ év az újdonságok éve volt számomra: új arcok, 

gyakorlati bemutatás mellett. Olyan tantárgyaim voltak, mint 
szorgalmi idõszak, vizsgaidõszak, tantárgyfelvétel rendszere, 

pl. atlétika, úszás, kosárlabda, röplabda, anatómia, torna… stb. 
vizsgák, ezen kívül pedig a kollégiumi életet is meg kellett 

Minden tantárgyhoz tartozott bizonyos követelményszint, amit 
szoknom, ami kezdetben nem ment könnyen, de most, hogy 

félév végén elméleti és gyakorlati vizsga formájában 
levelezõs vagyok, talán hiányzik is egy kicsit.

teljesítettünk. A fiúknál és a lányoknál más-más volt az elvárás a 
Voltak nehézségek, de úgy érzem, hogy megérte.

teljesítményt illetõen egyes tantárgyaknál, de nem 
Melyek voltak a nehezebb tantárgyaid?

mindegyiknél.
- Igazán nehéz tantárgyaim nem voltak, inkább úgy mondanám, 

Milyen versenyekre van lehetõségetek nevezni vagy hogy amit nagyon komolyan kellett venni az a pedagógia és a 
bekerülni?pszichológia vizsgák voltak. Emellett persze azért a többi 
- Az iskola nappali tagozatos hallgatói közül a legjobbak a 4. tantárgy sem volt könnyû.
évben részt vehetnek országos tanítási versenyeken, ahol egy Melyek voltak a könnyebb vagy kedvesebb tantárgyaid?
adott általános iskolában órát tartanak, és ebben versenyeznek - Szerettem a gyakorlati órákat, ezeket tantárgy-pedagógia 
bizottság elõtt. Ha részt vesznek ilyen versenyen, esetleg meg is óráknak hívják (van ilyen matematikából, környezetismeretbõl, 
nyerik, akkor kiválthatják a vizsgatanítást.testnevelésbõl, énekbõl, anyanyelvbõl… stb.), ezen kívül 
Emellett lehetõség van a német nemzetiségi tanító szakos szeretem a nyelvi órákat - német, angol, és a gyakorlatokat is, 
hallgatóknak az Erasmus-pályázatra, ami annyit jelent, hogy amit a gyakorlóiskolákban vagy szabadon választott iskolában 
bizonyos idõre kimehetnek Németországba és egy fél évet ott teljesíthettünk.
töltenek egy adott iskolában, s ha hazajönnek, akkor az adott Te hol töltötted a gyakorlati óráidat?
félévi vizsgáikat kiválthatják a kint tett vizsgáikkal.- Az elsõ év második félévétõl kezdve minden héten egy napot 

Vannak a fõiskolának sajátos ünnepei, eseményei? Mirõl írod a szakdolgozatodat?
- Igen, minden év májusában megszervezik a fõiskolai napokat, - Mivel rimóci vagyok, és szeretem ezt a falut, ezért úgy 
ahol különbözõ vetélkedõkön, elõadásokon lehet részt venni, döntöttem, hogy a rimóci iskola történetérõl írok. Jelenleg még 
illetve este koncert és buli veszi kezdetét. Minden évben az adatgyûjtéssel foglalatoskodom.
rendeznek horgászversenyt is, ahová csapatokban lehet Rimóc vagy környéke szóba jöhet majd munkahelyként?
nevezni. A szeptemberi gólyabál is népszerû a hallgatók - Szívesen dolgoznék akár a rimóci iskolában is, gyakorlataim 
körében. Ezen kívül egy-egy intézet oktatói is szerveznek nagy részét is itt töltöttem. A tanárok nagyon kedvesek és 
egynapos tanulmányi kirándulásokat. segítõkészek voltak velem szemben, élveztem ezeket a 
Maga a város és az iskola hogy tetszik? Szeretsz Vácon gyakorlatokat. Magam is szeretnék egy ilyen jó csapatban 
lenni? dolgozni, de ez még egyelõre a jövõ titka…
- Vác szerintem egy nagyon szép, nyugodt és hangulatos város, 

Köszönöm Adrienn, hogy válaszoltál a kérdésekre! Sok sok a látnivaló, jókat lehet sétálni a Duna-parton, és nagyon jó a 
sikert kívánok az utolsó évhez és olyan jövõt neked, amilyet közlekedés is. 
szeretnél!A csoporttársakkal is jól kijövünk, mindenben segítünk 

egymásnak, összejárunk a levelezõsökkel is. Mócsány Georgina

A díjazottak és a zsûri3. helyezett, Jusztin Katalin fotója

1. helyezett, Bablena Ferenc fotója 2. helyezett, Mócsány Georgina fotója

Én mint amatõr fotós hiányoltam a 2010-es évben a Attilát, Juhász Vincénét és dr. Verbói Klárát kértük fel. 

fotópályázatokat. A négy évszak fotópályázat sikerére Január 13-án csütörtökön a három nevezõ átvehette a 

tekintettel Vincze Zsolttal meghirdettük a címben szereplõ Polgármesteri Hivatal által felajánlott könyvvásárlási 

fotópályázatot. A felhívásunkra 3 nevezõ pályázott: Bablena utalványt.                                                         Jusztin Katalin

Ferenc, Mócsány Georgina és jómagam. Zsûrizésre Vincze A nevezõk és a nyertes képek a következõk voltak:

„A mi karácsonyunk” fotópályázat eredményhirdetése
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