Ára: 150,-Ft
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RIMÓCI ÚJSÁG

A Nógrád megyei felnõtt labdarúgó bajnokság
tavaszi fordulói
Öregfiúk teremlabdarúgó torna
Az UNI-CUM LAUDE Bt. csapata az
I. helyen végzett
Már hagyománnyá vált teremlabdarúgó tornát rendeztek a
sportcsarnokban 2011. január 8-án 14 órai kezdettel Farsangi
Kupa néven. A salgótarjáni SKSE és a rimóci öregfiúk minden
évben összemérik ereiket, nagypályán oda-vissza és egyszer
pedig teremben is. Jó hangulatú találkozón a csapatok mindet
megtettek a siker érdekében, de ez az UNI-CUM csapatának
sikerült a legjobban, mert magabiztos játékukkal veretlenül az
elsõ helyen végeztek.
Eredmények:
SKSE
UNI-CUM LAUDE Bt.
UNI-CUM LAUDE Bt.
Rimóc Favágók
UNI-CUM LAUDE Bt.
SKSE
Végeredmény:
1. UNI-CUM Laude Bt.
2. SKSE
3. Rimóc Favágók
4. Rimóc Öregfiúk

-

Rimóc Favágók
Rimóc Öregfiúk
SKSE
Rimóc Öregfiúk
Rimóc Favágók
Rimóc Öregfiúk
3
3
3
3
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Megyei I. osztály
Felkészülõ edzõmérkõzések a bajnokság
tavaszi fordulóira
1. BSE U-13 - Rimóc 2-0 (1-0)
Balassagyarmat, 2011. február 12.
Rimóc: Oláh T. Bangó B., Kuris, Chikán (Hudúr) - Laczkó,
Lovász, Kelecsényi, Oláh Á. Bangó, Vincze
Sok hiányzó! Látszott, hogy elõször vagyunk kint a szabadban!
Rengeteg elpasszolt labda az ellenfélnek, ill. a semmibe! Még
az idõsebb, rutinos játékosok is hibáztak.

14. forduló:
15. forduló:
16. forduló:
17. forduló
18. forduló:
19. forduló:
20. forduló:
21. forduló:
22. forduló:
23. forduló:
24. forduló:
25. forduló:
26. forduló:

március 20.
március 26.
április 2.
április 9.
április 17.
április 23.
április 30.
május 7.
május 15.
május 21.
május 28.
június 4.
június 11.

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Rimóc - Berkenye
Pásztó - Rimóc
Rimóc - Bercel
Rimóc - Szurdokpüspöki
Tar - Rimóc
Rimóc - Nõtincs
Nagybátony - Rimóc
Rimóc - Palotás
Somos - Rimóc
Rimóc - Karancslapujtõ
Mátranovák - Rimóc
Rimóc - Szécsény
Héhalom - Rimóc

Az ifjúsági mérkõzések a felnõtt labdarúgó
mérkõzések elõtt két órával kezdõdnek.
A serdülõ bajnokság tavaszi fordulói
8. forduló:
9. forduló:
10. forduló:
11. forduló:
12. forduló:
13. forduló:
14. forduló:

április 16. 15:00
április 24. 11:00
április 29. 16:00
május 6.
16:00
május 14.
16:00
Rimóc szabadnapos
május 29.
11:00

Palotás - Rimóc
Rimóc - Berkenye
Héhalom - Rimóc
Rimóc - Nõtincs
Bercel - Rimóc
Rimóc - Szécsény

Az 1. helyezett UNI-CUM LAUDE Bt.

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Böjtmás hava

2011 MÁRCIUS

,,Fontold meg egyszer mielõtt adsz, kétszer mielõtt kérsz, ezerszer mielõtt követelsz.’’
(Ismeretlen szerzõ)

Kedves újságolvasó férfitársaim!
Rendhagyó nõnapi köszöntõt készültem írni a Rimóci Újság címlapjára.
Higgyék el nem is könnyû feladatot vállaltam magamra. Mit is lehet írni
a nõkrõl? Minden férfi életében jelen vannak a nõk. Jelen vannak mint
nagymamák, mint édesanyák, mint házasfelek (feleségek), mint leányok.
Meggyõzõdésem, hogy minden nõben van valami titok, minden nõ egy
csoda. Mi gyarló férfiak valahol mindezt tudjuk, érezzük. De vajon
kellõképpen értékeljük-e? Nem vagyunk-e önzõk? Gondolunk-e arra, hogy
mit jelent számunkra a nõ? Nem csak nõnapon, hanem az év bármely napján.
Egy nõ csókja viharokat csendesít, egy nõ mosolya lelkeket melegít, egy
nõ simogatása sebeket gyógyít. Egy nõ, ahol él, tud szépséget és
harmóniát kialakítani. Egy nõ ügyes, gyengéd, finom és kedves. Egy nõnek
fényes a lelke. A nõ biztos pont, világítótorony, kikötõ, menedék,
segítség, mentõöv. Egy szóval a nõ minden.
Érdemes a napi gondokon felülkerekedni és bízni abban, hogy egy nõ
olyannak fogad el, amilyen vagy és minden körülmények között szeret
téged.

A Rimóci Újság szerkesztõi
a következõ verssel köszöntik
kedves nõi olvasóikat és
munkatársaikat nõnap alkalmából:

a

Palercsík László:

Nõnapra
Te aki reményt adtál szívemnek,
Hogy verseket írjak én lelkednek.
Örökbe fogadlak én Nõnapkor,
Csak Te maradj meg nekem mindenkor.
A Boldogság útját járod most már,
A szeretet, minden nap hozzád jár.
Vigyázó kezek elérnek Téged,
És örömbe fordult az életed.
De ne feledd, hogy én is létezek,
Én Boldogság vagyok a szívednek.
A távolság, közelebb visz hozzád,
Ha nekem a szereteted adnád.

De egy férfi sokszor gyenge és nem árt, ha segítséget kap a nõtõl ahhoz,
hogy könnyebb legyen szeretni egymást.
Mit is üzenek nõnapra a nõknek?

2. BSE - Rimóc 1-0 (0-0)
Balassagyarmat, 2011. február 19.
Rimóc: Oláh T. Jusztin G., Kelecsényi, Kuris, Chikán Laczkó,
Árva, Rácz (ifj. Oláh T.), Bangó N. Bangó B., Bangó R.
Hiányzott: Vincze, Komár, Mócsány, Lovász, Rádi
Jó játék, sok futás, sok labdaszedés, több gólhelyzet. A gólok
viszont hiányoztak.
3. Karancsság - Rimóc 1-5 (0-1)
Karancsság, 2011. február 26.
Rimóc: Vincze G. Jusztin G. (Rádi), Kuris, Mócsány,
Kelecsényi Laczkó, Lovász (Árva), Rácz, Bangó N. (ifj. Oláh
T.) Vincze B. (Bangó R), Chikán
Gól: Laczkó, Rácz, Kelecsényi, Bangó R. (2)
A mérkõzésen nagy részben mi irányítottuk a játékot és a mi
akaratunk érvényesült. Az is igaz, hogy a helyzetkihasználásunk
ezen a mérkõzésen igen gyenge volt.

XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Tudd hogy egy csoda vagy és legyél is az. Légy büszke arra, hogy nõ vagy.

Még minden távolság elérhetõ,
A gyermeki lelked szerethetõ.
Nõnapot jöttem én köszönteni,
Szívednek nagy boldogságát látni.

Mit üzenek nõnapra a férfiaknak?
Uraim! Tanuljuk meg tisztelni a csodát, a nõt! Isten éltessen sokáig
minden nõt!

Sok szeretettel lejegyezte:
Beszkid János
álló sor: Kurucz Károly, Fodor Róbert, Szita Csaba, Holecz Ferenc
guggoló sor: Jusztin Attila, Varga Bálint, Szitás Máté

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!

Március 7-14. (hétfõ)
Március 8. (kedd)
Március 9. (szerda)
Március 11. (péntek)
Március 13. (vasárnap)
Március 15. (kedd)
Március 16-ig
Március 20. (vasárnap)
Március 23. (szerda)
Március 26. (szombat)
Április
2. (szombat)

1800
1400
1500
1500
1500
1530

Lelkednek reménye valóra vált,
Hittél, és a boldogság rád talált.
Kívánom én, hogy mindég így legyen,
A Nõnap Téged, örömben érjen.
Kívánok Nektek nagy Boldogságot,
Neked meg, sok ilyen szép Nõnapot!
Legyen veletek, mindég a Béke,
És ennek, soha ne legyen vége!!!

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
NÕNAP
A Nagyböjt kezdete - Hamvazószerda
II. Póker- és Biliárd bajnokság a Közösségi Házban (3. forduló)
Rimóc Polgárõr Egyesület közgyûlése a sportöltözõben
Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról
I. félévi gépjármû és kommunális adó pótlékmentes befizetési határideje
Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Rimóc-Bercel bajnoki labdarúgó mérkõzés
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésre február 15-én került
sor. Az érdekessége ennek az ülésnek, hogy a meghívó 10-ére
szólt, azonban mivel többen elõre jelezték távolmaradásukat,
kértem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel
teljes képviselõi jelenlét mellett tartsuk meg ezt az ülést. A
képviselõkkel történt egyeztetést követõen jelöltük ki a 15-ét.
Az ülés este 6 órakor kezdõdött. A képviselõkön, rajtam és a
jegyzõn kívül jelen volt még Percze Renáta, a polgármesteri
hivatal gazdálkodási elõadója. A jegyzõkönyv hitelesítésére
Beszkid János és Kiss János képviselõk lettek felkérve.
Az elsõ napirend keretében a képviselõk jóváhagyták a
köztisztviselõk (polgármesteri hivatal dolgozói) részére
kötelezõen adandó cafetéria összegét bruttó 200.000 Ft/év
összegben.
Második napirend keretében tárgyalta a képviselõ-testület
a 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét. Nagyon sok
kérdés és hosszú vitát követõen a képviselõk jóváhagyták az
utóbbi 20 év legnagyobb összegû hiánnyal tervezett
költségvetését. (Külön táblázatban közöljük a fõbb számokat
ebben a lapszámban.) A tervezett mûködési hiány nagy
hányadát a két legnagyobb intézmény, az iskola és az óvoda
mûködése eredményezi. A képviselõk megállapították, hogy
amennyiben nem találunk rendszeres plusz bevételi
forrásokat, továbbá rendszeres megtakarítást eredményezõ
intézkedés sorozattal a hiány a kezelhetõ mérték alá nem
szorítható, abban az esetben strukturális változásoknak kell
bekövetkeznie az intézmény fenntarthatósága érdekében.
Ennek a munkának kezdetét jelezte a képviselõkbõl álló adhoc (eseti) bizottság felállítása. (A bizottság február 21-én
már meg is tartotta elsõ ülését, áttekintve a lehetséges
lépéseket).
Harmadik napirend keretében a képviselõk megvitatták a
szociális rendelet tervezetét, melyet el is fogadtak.
Legfontosabb változás, hogy bérpótló juttatásban (BPJ,
korábban RÁT) a jövõben csak azok részesülhetnek, akik
rendben, tisztán tartják saját lakóházukat és környezetét.
Egyebekben javaslat fogalmazódott meg a „Rimóc
Községért” Alapítvány által mûködtetett Szociális Bolt hétfõi
nyitva-tartásának változtatásával kapcsolatban, továbbá
felvetõdött közösségi munka szervezése ez évi fejlesztési,
építési munkák esetében.
Képviselõi felvetés hangzott el a fiatalok családtervezésének
segítésével kapcsolatos lehetõségeinkrõl (tájékoztatás,
képzés,…stb.). Ismét sintér kihívását szorgalmazták a
képviselõk a kóbor kutyák eltávolítása érdekében. Szó esett
még a részmunkaidõs állások jövõbeni fenntartása, ill. 8 órásra
történõ változtatásáról. A képviselõk ez utóbbi ügyben a
döntést az önkormányzat költségvetési helyzetét javító
intézkedés csomag elfogadását követõen látták aktuálisnak.
Javaslat hangzott még el arra vonatkozóan, hogy szükséges
lenne kialakítani a Temetõ út és az Erzsébet tér közötti
területen sáros idõben is járható gyalogos közlekedést
biztosító sávot a templomba járók érdekében. Megállapításra
került, hogy az igény valóban jogos, megvalósítására azonban
csak az anyagi fedezet biztosítása esetén kerülhet sor.
22 óra 38 perctõl zárt ülés keretében folytatódott a munka.
Beszkid Andor
polgármester

2011 MÁRCIUS

HÍREK

Kivonat Rimóc Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
2011. évi költségvetésérõl szóló
1/2011. (II.15.) rendeletébõl

adatok
ezer Ft-ban

Elõirányzat
Bevétel megnevezése
2011
Intézményi mûködési bevételek
11 820
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
77 770
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõke bevételei
7 150
Önkormányzati költségvetési támogatás
130 626
Elõzõ évi felhalmozási célú pénzmaradvány
17 230
Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány
5 525
Pénzmaradvány igénybevétele
Hártartás.nyújt.e.felh.c.tám.kölcs.vtér.
136
Támogatási értékû mûködési bevételek
21 700
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
113 000
Fejlesztési hitel
77 234
Mûködési hitel
48 449
Átfutó bevétel
Bevételek összesen
510 640
Kiadás megnevezése
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociális juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Beruházások, felújítások
Mûködésre és felhalmozásra átadott pénzeszközök
Fejlesztési hiteltörlesztés
Függõ kiadás
Átfutó kiadás
Pénzmaradvány
Kiadások összesen

Elõirányzat
2011
127 500
34 500
25 190
28 500
26 500
20 900
39 350
500
102 700
68 500
36 500
510 640

Ároktisztítás - ingatlan tulajdonosok és
használók figyelem
Rimóc Község Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét,
hogy az ingatlan tulajdonosoknak és használóiknak jogszabály
alapján minden évben kötelezõ elvégezni ingatlanjaik körüli
nyílt árkaik, mûtárgyaik (átereszek, stb.) tisztántartását,
gyommentesítését, karbantartását. Mindezeket évente két
alkalommal, április 15-ig és október 15-ig kell kötelezõen
elvégezni, egyéb idõszakban szükség szerint. Mindazok, akik
kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, nem gondoskodnak a
csapadékvíz és a belvíz elvezetésérõl, szabálysértést követnek
el és 30.000 Ft-os bírsággal sújthatók, amely akár többször is
ismételhetõ! Amennyiben még nem tett eleget kötelezettségének, minél elõbb tegye meg! Kérjük, hogy a munkálatokat
ne csak felszólítás következtében tegyék meg. Az önkormányzat – bejelentésre, kérésre - gondoskodik a kiárkolás
következtében fölösleges földkupacok elszállításáról. Kérjük,
tegyünk együtt településünk csapadékvíz elvezetéséért.

2011 MÁRCIUS
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VINCZE PÉTERNÉ
(élt 84 évet)

Ajánlja fel adója 1 %-át a rimóci szervezetek javára!

Rimóci Sport Egyesület

Szervezet
adószáma
19928502-1-12

Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Kobak Egyesület
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
„Rimóc Községért” Alapítvány
,,Segítõ kéz'' Alapítvány

18642902-1-12
18642139-1-12
18636615-1-12
19162829-2-12
18630602-1-12

Civil szervezetek

V

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

Õrölt, kalocsai házi paprika
most még a tavalyi áron
folyamatosan kapható.
Érdeklõdni:
Kiss Istvánné
Telefon: 06 20/436-49-83

Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Csillag volt, mert szívbõl szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tõllünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.’’

Köszönetnyilvánítás

V

Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik a felejthetetlen
szerettünk

Felhívás

SZABÓ VINCÉNÉ

Kérjük, hogy 2011. március 9-én (szerdán)
a szemétgyûjtõ edényt (kukát) 16 óráig szíveskedjen
az ingatlan elõtt kint hagyni, hogy a szolgáltató azokat
a 2011. évi érvényesítõ matricával láthassa el.

Temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gólyahír:

Pikács Paulina - 2011. 02. 22.
Szülõk: Pikács Liliána és Rácz Róbert

Oláh Eleonóra - 2011. 02. 17. Szülõk: Bangó Alexandra és Oláh Alex

Gondolatok:
Kiszúrja a szemét!
(Leírás a szemétrõl)
Ahogy meg kell küzdeni a mindennapi kenyérért, úgy meg kell
küzdeni mindennapi szemetünkkel is. A hulladékkérdés azért
szemét ügy, mert pont fordítva mûködik, mint minden más a
világban. Tény: amíg ember él a földön, a hulladék keletkezése, s
így a kezelése kikerülhetetlen. Csakhogy a szemét létrejöttének
csupán oka van, célja nincs. Az egyetlen értelmes dolog, amit a
szeméttel kezdhetünk, az- az eltakarítása, nem pedig szétszórása.
És tulajdonképpen ez is történik. Merthogy napról napra valami
olyasmit termelünk, amit rögtön kidobunk a kukába. Csakhogy
ezzel még nem ért véget a szemetelés. Mert õkelme, tovább
szemétkedik velünk, és most már nagyban. Nézzünk hát szembe a
szemétládával! Merthogy a kukának tartalma igen beszédes: rólunk
árulkodik. Mondhatnánk: a szemét a mi személyleírásunk. A
guberálók tudnának errõl mesélni! A szeméthez való
hozzáállásunkat eltanulhatnánk. Õk kincsesbányaként tekintenek
rá, épp ezért válogatnak belõle. Ám a módszerük nem helyénvaló.
Mert a hulladékot akkor kell válogatni, mielõtt kukába kerül.
Ugyanis a szemétnek lételeme az összevisszaság, õ a zavarosban az,
ami. Ebben a formájában semmihez nem lehet kezdeni vele, csupán
elégetni. (Ha a Hivatal megengedi!) De ezzel megint csak õ nyer:
mert tovább szennyez. Viszont leszerelhetjük, ha megszüntetjük a
számára elõnyös káoszt, azaz ha szétszedjük elemeire. A papír, az
üveg, stb. Külön- külön hasznosulhat, sõt hasznot hozhat. Energia,
alapanyag lehet belõle. Persze ettõl még hulladékban turkálni
szemét feladat, nem vitás. És persze kakaskodhatunk, hogy már
csak azért se piszkítjuk be a kezünket ezzel a mocsokkal. Pedig a mi
kis szemétdombunkon találhatunk akár gyémántfélkrajcárt is. A

(élt 87 évet)
Gyászoló család

Akiért a harang szólt...

V

Szabó Vincéné
1923-2011

Vincze Péterné
1926-2011

V

szemét ugyanis piszkos nagy üzlet. Gyûjteni még csak gyûjtögetjük a
szemetet, de ha nem akarjuk örök emlékként magunkkal cipelni azt a kárt,
amit okozni tud, akkor nem mindegy, hogyan. Szemét volt, van most is,
lesz is, de hogy az is marad- e, az már rajtunk múlik.
Érdekes, hogy a Dunától kelet felé haladva egyre piszkosabbak a
települések kezdete, vége. Így van ez az emberekkel is. Egyre
szemetebbek! Õket is ki kellene guberálni.
Könyvajánló: Philipe Claudel: Szürke lelkek
Vessen bármit papírra a francia író, homályos drámák, lezáratlan
konfliktusok, elfojtott szenvedések tartják forrón a történeteit. Erõs
tehetsége mágnesként vonzza magához az olvasót, alak és helyzetteremtõ
képessége egészen rendkívüli. A „szürke lelkek” megrázó élményt ad, egy
olyan, voltaképp leírhatatlan lélekmélyi kutakodás varázslatos szövegbe
rejtett, majd apránként kibontott rajzát, amelyhez foghatóval nem
mindennap találkozik az ember. Ha tehetitek, olvassátok el!
CD Ajánló: Napra: Holdvilágos
Szeretném, ha minél többen megismernék a szóban forgó lemezt.
Szintetizált anyagról beszélhetünk tehát, amelynek kulcsa továbbra is a
virtuozitás, elsõsorban Both Miklós hegedûsöket megszégyenítõ
gitárjátéka. Találhatunk megzenésített verset, sírból jövõ üzenetet, középeurópai reggaet, a Tulipánost. Csárdás és friss címû dal, pedig mintegy a
zenekar saját hagyományát ápolja. Gyenge pontja nincs a lemeznek.
Egész egyszerûen a magyar folkrock ünnepnapja köszöntött ránk,
amikorra „holdvilágos” napot látott.
+Nem ide való, valójában sehová sem való, de leírok 5 klasszikus techno
mûvet.
1. Tecnohead: Headsex
2. Josh Wink: Don't Laugh
3. David Holmes: Let's Get Killed
4. Regis: Gymastic
5. Unkle: Perry Meditation
Lõrik Sándor
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SZÁMOK KERESZTTÜZÉBEN

Polgárõr hírek!

A szám matematikai fogalom, mennyiségek leírására használatos. Változó világunkban sokszor számosítjuk a
dolgokat életünk megkönnyítése érdekében. Ezen cikk alkalmával is így teszünk.
Íme, egy kis számszerû áttekintés , adat a tavalyi évrõl, olyan dolgokról, amelyek községünkben történt
eseményeket, és községünk polgárait érintõ híreket vonultatnak föl, mindezt persze a számok tükrében.
472.514.000 Ft volt az önkormányzat eredetileg
tervezett bevétele a tavalyi évben. Pályázati pénzekbõl is
jutott elég: 97.108.797 Ft volt a rimóci pályázók által
megnyert támogatások összege az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programból. A Rimóci Kobak Egyesület
52.141.304 Ft-ot nyert a Dr. Manga János Közösségi Ház
felújítására, bõvítésére továbbá eszközbeszerzésre. Még
mindig a nagy számoknál maradva: a Petõfi út
felújításához 16.769.757 Ft támogatásban részesült
községünk, továbbá 11.999.331 Ft-ot nyertünk az
„egyenlõ eséllyel Rimócon az oviban is” címû pályázaton.
Az iskolai Jótékonysági bál tiszta - azaz kiadásokkal
csökkentett - bevétele 673.315 Ft volt tavaly. A Rimóci
Hagyományõrzõ Egyesület által szervezett Jótékonysági
bálon pedig 400.000Ft gyûlt össze. 222.880 Ft-ot ajánlottak
fel az adófizetõk a rimóci civilszervezetek javára a tavalyi
évben. 115.200 Ft gyûlt össze a Nyulacska Óvoda farsangi
bálján. Most pedig ugorjunk egy nagyot a
számegyenesen: 5000 Ft kommunális adót fizettünk múlt
évben. Az eb oltás díja 3500 Ft-ra rúgott. 1412 rimóci
választópolgár vehetett részt a szavazáson a 2010-es év
Országgyûlési Választásán, ebbõl 860 fõ volt az
Országgyûlési Választáson megjelent szavazók száma.
249 fõ ment el vért adni a 2010-es véradásokon összesen.
210 darab feszület került kiállításra a feszület- és
ikonkiállításon. 109 rimóci polgár vett részt az idõsek és
betegek búcsúján augusztusban a Szentkúton. 102 idõs
vett részt a IX. Idõsek Farsangján. Ugyanennyi, azaz 102
gólt rúgott ifi csapatunk az õszi szezonban. A Rimóci
Újság már beszámolt arról, hogy 100 éve, 1910-ben történt
az utolsó tûzvész községünkben. Tavaly 83 versszakból
állt a kisbíró monológja a szüreti körúton. Az elmúlt
évben 77 fõ ajánlotta fel adója 1%-át a rimóci civil
szervezetek javára. Majdnem ennyit, számszerûsítve: 72
gólt rúgott ifi csapatunk az õszi szezonban. A tavalyi
évben ünnepelte 70. házassági évfordulóját a 90. éves
Vincze Ferenc és felesége Jusztin Mária. 56 támogatója
volt az iskolai jótékonysági bálnak az elmúlt évben,
községünk Jótékonysági bálján kettõvel kevesebb, azaz
54 támogató akadt. 53 idõs rimóci ember vett részt
Hasznoson, a Kisasszonynapi búcsún. 48 véradót szûrtek
ki az elmúlt év véradási akcióin. Felnõtt csapatunk
összesen 46 gólt rúgott az õszi szezonban. Már 40 éve
dolgozik töretlenül a pályán Benkó Jánosné, Rozika néni,
községünk védõnõje. Újra sport: felnõtt csapatunk 39 gólt
kapott az õszi szezonban. 30 rimóci jubiláló véradót
hívtak meg Szécsénybe, melyrõl újra egy rimóci (Jusztin
István) hozta el a fõdíjat a jubiláló véradók ünnepségén.
26-an vettek részt az országos Polgárõr akción januárban.
Sajnos ugyanennyi, azaz 26 lelket vesztett községünk az
elmúlt esztendõben. 25 rimóci „Jó tanulót”
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köszönthettünk a Közösségi Házban. Az Országos
Környezetvédelmi Akcióban a Polgárõrség felhívására
községünkbõl 24-en vettek részt. 22 erdélyi iskolát és két
kísérõjüket láthattuk vendégül egy hétig Rimócon. A
tavalyi évben 21 közép- és általános iskolás diák, valamint
hat felnõtt kísérõjük érkezett hozzánk testvértelepülésünkrõl, Dlutowból. 20. éve emlékezünk jó
szívvel Bosits István atyára, községünk egykori
plébánosára. Az elmúlt évben 19 gyermek született
községünkben. 17 végzõs diákunk volt a rimóci
iskolában. 16 képviselõ indult az önkormányzati
választásokon tavaly. Ugyanennyi, azaz 16 éve töretlenül
jelenik meg a Rimóci Újság, mely havonta 150 Ft-ért kerül
az otthonokba. A Rimóci Újság vehette át a tavalyi évben
a 15. Községért Díjat. Ugyanennyi diák (15 tanuló) zárta
kitûnõ eredménnyel a 2009/2010-es tanévet, valamint 21en részesültek igazgatói dicséretben. 12 fiatal néptáncos
utazott tavaly Ciprusra, hogy népszerûsítse a rimóci
táncokat. Ugyanennyi, azaz 12 Cigány Kisebbségi
Önkormányzati képviselõjelölt indult a CKÖ választáson
tavaly. A 2009/2010-es labdarúgó bajnokságon ifi
csapatunk a 12. helyen végzett. 11 elsõáldozót
köszönthettünk községünkben tavaly május 30-án. A 9.
Idõsek Farsangját rendezték meg 2010-ben. A 2009/2010es labdarúgó bajnokságon felnõtt csapatunk a 9. helyen
végzett. Tavaly csupán 6 képviselõt választhattunk. De 5
új véradót köszönthettünk, akik cselekedetükkel
igyekeztek segíteni másokon. A 2009/2010-es tanévben
sajnos 5 tanulónak kellett osztályt ismételnie. Tavaly már
az 5. Plébániai Játszóházas Napok került megrendezésre
a kicsik nagy örömére. A 3. Szüreti Fõzõversenyt
hirdettük meg 2010-ben. Tavaly június 20-án a 2.
Nyilvánosság Napja került megrendezésre, továbbá
szintén 2. alkalommal került megrendezésre a rimóci „Ki
mit tud?”a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében. Az
idén sok mindenben elsõk lehettünk: felállításra került az
1. Szent Erzsébet szobor, valamint az 1. Trianoni
emlékmû, ami a rimóci polgárok együttes összefogásával
valósulhatott meg. Megnyitotta kapuit Rimóc 1. és
egyetlen Szent Miklós Fiókgyógyszertára. Az elmúlt év
decemberében felállítottuk az elsõ Betlehemünket is, ami
sok látogatót odacsalogatott a jászol közelébe. A rimóci
Kiss Anitát választották Palóc ország szépének a Szent
Anna Palóc Búcsún. Az 1. Magyarok Vására is
megrendezésre került augusztus 11-én, a Falunapon, ahol
bemutatták a tavalyi 1. Guiness rekordot, melyet egy
húszméretes colostok érdemelt ki, amit Kanyó Balázs és
társai készítettek. Így június 5-én hivatalosan is beírtuk
magunkat valamint településünk nevét a történelem
nagy kódexébe.
Juhász Enikõ

Fõkötõ kiállítás - Hol tartunk?
„Palóc Út közös tematikus útvonal komplex
látogatóbarát fejlesztése”
HUSK/0801/1.3.1/0071/02
2008-ban Rimóc több más palóc településsel, szervezettel és a Palóc
Út Egyesülettel összefogva pályázatot nyújtott be a magyar-szlovák
határmenti együttmûködés erõsítésére, melynek célja a határtérség
gazdasági és társadalmi integrációjának erõsítése.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozott
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 keretében benyújtott „Palóc Út közös tematikus
útvonal” projekt támogatást nyert.
A projektben Rimóc nem önállóan, hanem a Palóc Út tematikus útvonal
részét képezõ többi településsel együtt pályázott és nyert támogatást. A
nyertes települések mindegyikén a palóc népmûvészet értékeinek
megõrzését szolgáló tevékenység valósul meg, Rimócon egy állandó
palócföldi fõkötõ kiállítás létrehozása van folyamatban. A projekt
alapvetõ célja, hogy a tematikus út településein meglévõ adottságok,
kínálatok bõvüljenek, a palóc értékek a turisták számára könnyebben
megismerhetõ módon, kompletten álljanak rendelkezésre.
Településünk a kiállítás létrehozására az ERFA-tól 73.270 eurót,
kormányzati társfinanszírozásban 8.620 eurót nyert. A szükséges
önerõ összege 4.310 euró. A beruházás összes elszámolható költsége
tehát 86.200 eurót tesz ki.
A szükséges elõkészületek után idén januárban került sor az elsõ
„nagyobb” lépés megtételére, a leendõ kiállítás helyszínének, a Hunyadi
út 5. szám alatti ingatlannak a megvásárlására. Miután a parasztház
az önkormányzat tulajdonába került, elkezdõdtek a munkálatok. A
tervek és a megbeszélések alapján kialakultak az épület belsõ
kialakítására és külsõ megjelenésre irányuló konkrét elképzelések.
Aki a Hunyadi úton jár, láthatja a jelenlegi helyzetet, hogy a külsõ
burkolatot leverték az épületrõl és a tornác oszlopait is újjáépítették.
A belsõ tér is hasonló látványt nyújt, a vakolatot a szobákban is
eltávolították a falakról, valamint két helyiséget egybe is nyitottak.
A továbbiakban, miután befejezõdnek a munkálatok, kialakításra
kerül a kiállítótér berendezése, ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak
tárgyalások a beruházókkal. Augusztus végére a 20 palóc településrõl
beszerzett összesen 40 db fõkötõ is a helyére kerül, majd a
nyitórendezvény után bárki megtekintheti a kiállítást.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési
Programról a www.husk-cbc.eu oldalon tájékozódhat bõvebben.
Jelen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.
Mócsány Georgina

Szervezetünk 2006-ban alakult újjá.
Jelen pillanatban 48 tagot számlál. Gyakran vetõdik fel bennünk az a
kérdés, hogy vajon milyennek látja a falu tevékenységünket. Tudnak-e
rólunk? Figyelemmel kísérik-e? Biztonságosabbnak érzik-e a falut? Ezen
felbuzdulva megkértünk pár helyi lakost, hogy válaszoljon három kérdésre.
1. Mi a véleménye a polgárõrség mûködésérõl?
2. Milyen javaslatai vannak a hatékonyabb mûködés érdekében?
3. Hogyan tudná segíteni munkájukat?
Néhány a válaszok közül:
1.) Nagyon helyesnek tartom, hogy este járják a falut és biztosra veszem,
hogy idegen személygépkocsikat is észrevesznek. Talán azóta én is
nyugodtan alszom.
2.) Szükségesebb volna a Rákóczi út sûrûbben járása és a Magashegyi út
megfigyelése az éjszakai órákban. Tudom, hogy veszélyes, de a
cigányságnál sem ártana éjjel szétnézni, mert a lopásokat is általában
akkor követik el. A Hunyadi út is ezen a téren ugyanúgy forgalmas.
Idegen személygépkocsik is igen gyanúsak lehetnek, ezeket is figyelni
kellene, különösen az éjszakai órákban.
3.) Nekem az a javaslatom, hogy különösen egyedülállóknak jó lenne a
polgárõrök telefonszámát megadni vagy riasztó berendezést vásároltatni. Ha
van valami észrevétel, mindjárt tudnának telefonon jelezni. Lehet pénzbeli
támogatást is kérni a lakosságtól, ehhez egy közgyûlést kéne tartani, mert
elég szegényes mindenkinek a helyzete.
Tisztelettel: Golyán Miklósné
1.) Jó, hogy vannak! Segítik falunk rendezvényeinek zavartalan
lebonyolítását, míg falunk lakói éjjel pihennek, õk vigyáznak a rendre. A
munkám során éjjelente sokszor látom õket és a jelenlétük megnyugtat,
mert figyelnek ránk és értékeinkre. Mindezt önként végzik.
2.) Éjjelente 2-3 fõ van szolgálatban, így nem lehetnek jelen a falunk minden
pontján egy idõben. Nekünk is figyelnünk kell egymásra, észrevételeinket jelezzük feléjük.
3.) A polgárõrség jelezze, hogy a hatékonyabb mûködéshez mire lenne
szüksége. Lehet, hogy lakossági összefogással sok minden
megvalósítható. Köszönöm munkájukat! Kanyó Balázs Rimóc, Arany J. út 2.
1.) Jónak tartam a polgárõrség mûködését, mivel nagyon jó, hogy biztosítják
a rendezvények (legyen az önkormányzati vagy egyházi) zavartalan
lebonyolítását. Irigylésre méltó, hogy szabadidejüket feláldozva
éjszakánként vigyázzák a lakosság nyugalmát, csökkentve ezzel a
lopások és betörések számát.
2.) Javaslatként talán megemlíteném, hogy a gyerekek és a fiatalok számára
elõadást tartani arról, hogy megbecsüljék azt, ami van és bevonni õket a
szervezési feladatokba, hogy érezzek azt, hogy amit nem tesznek tönkre
az mind az övék marad.
3.) Munkájukhoz anyagi segítségként az adóm 1%-át szívesen felajánlom.
Ha közzéteszik igényüket - lehetõségeimhez mérten - szívesen segítek.
Rigó Jánosné, Szécsényi út

1.) A polgárõrség minden elismerést megérdemel a mûködésükért. Mivel
sok-sok szabadidejüket áldozzák fel a falu nyugalma és biztonsága
érdekében. Mert mióta mûködnek azóta kevesebb lopást és betörést
tapasztalunk a faluban és a fejünket is nyugodtan hajtjuk pihenõre. Ezért
csak elismerés és köszönet jár nekik.
2.) Javaslatom pedig az volna, ha lehet vagy joguk van arra, hogy a faluban
éjfél után két órakor is úgy köröznek hangos, dübörgõ zenével, hogy a
ház és vele együtt ágyban fekvõ ember is beremeg és ezeket figyelni
vagy figyelmeztetni, utána feljelenteni.
3.) Segíteni a mûködésüket pedig csak úgy tudok, ha valamit felajánlok
nekik. Ez lehet pénz vagy egy-két liter hazai pálinka, mert a téli hideg
éjszakai órák után jól esik egy-két stampót vagy kis kupicát
elfogyasztani. Mert én úgy gondolom, hogy a köszönéssel az Önök
padlása is tele van.
Tisztelettel: Szabó János, István király út
Láthatjuk a véleményekbõl, hogy melyek azok a sikerek, amelyek már
elkönyvelhetõek és melyek azok a hiányosságok, amelyeket még pótolni
kell. Hisszük és tudjuk, összefogással, közös célkitûzéssel, egymást segítve
tudjuk csak nyugodt mindennapjainkat élni.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik megkeresésünkre,
kérdéseinkre válaszoltak. Valamint szeretnénk megkérni mindazokat, akik
tehetik, hogy adójuk 1%-ával támogassák az egyesületet.

A munkálatok jelenlegi állapota

Adószám: 18642902-1-12

Köszönettel: a rimóci polgárõrök
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Márciusi események, hagyományok, népszokások
A népi kalendáriumok szerint március a legmozgalmasabb
hónap, pontosabban március közepe. Hivatalosan is vége a
télnek. A paraszti udvarokban megszaporodik a munka, a
teendõ, úgy a szántó-vetõ emberek körében, mint az állattartó
gazdák udvaraiban.
Sándor, József és Benedek a zsákjukban hozott meleggel
becsukják a tisztaszobák ajtóit, ahol nemrég még állt a
szövõszék, az asszonyok befejezik a szövést, fonást.
József napon hajtották ki a jószágot elõször a legelõre, mit
véglegesen csak György napon hagytak kint egészen õszig a
szabadban. Népi megfigyelések szerint József napján szólalnak
meg elõször a madarak is, mert ezen a napon "Szent József
kiosztotta nekik a sípot". József napon repülnek ki elõször téli
bezártságukból a méhrajok. A néphit szerint, ha a méhek sûrûn
kitelepednek a kas vagy kaptár szájára, akkor jó idõ lesz. A
gólyák is ekkor térnek vissza hosszú útjukról, és ha
érkezésükkor piszkos a tolluk, abból bõ termésre, a fehér
tisztaságukból pedig szûk esztendõre lehetett következtetni. S
ha már melegedni kezdett, a férfiak és asszonyok hozzálátnak a
kinti munkához. El lehet vetni a borsót, fehérbabot, a zabot, a
répát. József-napkor különösen figyelték az idõjárást is, hiszen
negyven napra lehetett következtetni belõle. Amilyen az idõ
József-napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor.
Benedek a tavasz elsõ napja. „Ha ezen a napon dörög az ég,
száraz lesz a nyár.” Benedek napján zsírt és fokhagymát
szenteltek, amelynek gyógyító erõt tulajdonítottak. Benedeknapon ültetett hagymát augusztus 24-én szedték föl, utána a
háztetõre rakták, ahol hét nap érte a napsugár és hat éjszaka a
harmat. Ennek a hagymának a fõzetét elsõsorban a tífuszos
betegek gyógyítására tartották alkalmasnak.
Ismert és ezeken a tavaszindító napokon ismételt népi regula:
„Sándor, József, Benedek, zsákkal hozza a meleget”. A
hiedelmek szerint, egy hosszú tél után, Szent Péter egy zsákba
kötve leküldte Sándorral a meleget a földre. Sándor ment,
mendegélt, de nagyon elfáradt a meleg súlya alatt. Ekkor az
országút szélén meglátott egy kocsmát, lerakodott és iddogálni
kezdett. Meg is feledkezett arról, hogy mi a feladata. Szent Péter
megsokallta a földi emberek meleg után való sóvárgását és
elküldte Jóskát, hogy keresse meg Sándort. Jóska útnak is indult,
kereste, egyre csak kereste Sándort, végre megtalálta a
kocsmában. A bor mellett azonban õ is elfeledkezett arról, hogy
miért küldték. Szent Péter már türelmetlenkedni kezdett és
Benedeket küldötte utánuk. Õ is elakadt a kocsmában. Szent
Péter csak várta, leste, mikor ér a földre a meleg. Lenézett az
égbõl, de a jámbor vándorokat sehol sem látta. Nagyon
megharagudott és Mátyást küldötte a földre, de most már
korbácsot is nyomott a kezébe. Mátyás hamarosan rájuk akadt a
kocsmában, mert nagyon jó kedvük volt és dalolásuk már
messzire elhallatszott. Bement hozzájuk, mire szedték
sátorfájukat és siettek a földre a zsák meleggel, s akkor hirtelen
nagy meleg lett, minden jég megolvadt.
Március 8. - ezen a napon sok országban a fõszerep a hölgyeké.
1910 augusztusában, Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára
határozták el, hogy Nemzetközi Nõnapot tartanak március 8-án
annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer
textil- és konfekcióipari munkásnõ sztrájkolt a béregyenlõségért
és munkaidõ csökkentésért. 1977-ben ezt a dátumot az ENSZ is
elismerte. Magyarországon 1914-ben ünnepelték elõször.
Március 12. Gergely napja. Gergely-járás: az iskoláskorú
gyermekek országosan ismert, színjátékszerû játéka. A nap
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ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban. Elsõsorban
köszöntõ, adománygyûjtõ célja volt. A diákok ezekbõl az
adományokból teremtették meg a tanulásukhoz szükséges
anyagi feltételeket. Ezen a napon vetélkedõket, diákpüspökválasztást és felvonulásokat rendeztek. Gergely napjához
idõjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert mondás,
miszerint ha ezen a napon esik a hó: "Megrázza még szakállát
Gergely.”

A hónap kérdése:
Mit jelent Önnek a nõnap?
Kovács Norbert
(Nagylóc, Felszabadulás út 72.)
Maximálisan megérdemlik a nõk, hogy
ezen a napon a megszokottnál is jóval több
figyelmet szenteljünk
rájuk, mert nélkülük
csak fél emberek lennénk.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony Jézus fogantatásának ünnepe. Amikor Jézus születése napjának megünneplését
dec. 25-re tették, kilenc hónapot számítottak visszafelé, s így
rögzítették az ünnep idõpontját erre a napra, amelyet már 624
óta e napon tart az egyház. Magyar elnevezése onnan ered, hogy
a fák oltását nálunk ez idõ tájt szokták végezni.
Népi megfigyelések szerint, ha ezen a napon megszólaltak a
békák, abból még 40 napi hideg idõre lehet számítani.
Fecskehívogató nap is, mert ekkor már a déli szél hazafelé tereli
ereszeink lakóit. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján el lehet
ültetni a tulipán, vagy nárciszhagymát cserépbe, húsvétra
virágba borul. Környezetrendezés, takarítás ideje, hogy tisztán
várjuk húsvét ünnepét.

Vincze Barna
(Rimóc, Bem apó út 37.)
Jó dolog a nõnap. Több
ilyen nap kellene az év
során, amikor jobban
odafigyelünk a nõkre,
bár én próbálok mindig
figyelni rájuk. Ezúton is
kívánok minden nõnek
boldog nõnapot!

A húsvéti böjt hat héttel húsvét elõtt kezdõdik Húshagyó
kedden, és (másnap) Hamvazó szerdától húsvét vasárnapig
tart. A Nagyböjtnek vallási és egészségügyi alapjai vannak,
egyrészt önfegyelemre és lemondásra tanít, Jézus sivatagi
böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt, másrészt
gyógyítja a szervezetünket.
A katolikus egyház a húsvéti Nagyböjt mellett karácsony elõtt,
adventkor és minden pénteken hús nélküli étkezést rendelt el,
de manapság ezt már kevesen követik. A Nagyböjtöt
évszázadokon keresztül a katolikus egyház nagyon szigorúan
betartatta, negyven napig nem volt szabad húst enni,
Nagypénteken pedig semmi állati eredetût (halat, tojást, tejet).
A hatvanas években a katolikus egyház enyhítette a szigort, és
manapság csak Nagypéntekre ír elõ kötelezõ böjtöt, a többi
napra a hívõkre bízza a lemondás idejét, mennyiségét és
mivoltát azaz lemondhatunk akármi másról is, pl TV nézésrõl,
alkoholról, dohányzásról, édességekrõl stb., akármirõl, ami
igazi lemondást jelent számukra.
Március 28. Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent
három nap liturgiáját. Egyben a nagyböjti elõkészület
csúcspontja is, mert a Jeruzsálembe való megérkezést jelenti. A
nagyhét elõtti utolsó nap, a nagyböjt utolsó szakasza. Ezen a
napon a pap a vértanúságot jelképezõ piros ruhát vesz fel. A
misén Máté, Márk, Lukács evangéliumából olvassák fel a
passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat.
Virágvasárnap elnevezése onnan származik, hogy a Jézust
fogadó ünneplõ tömeg pálmaágakat szórt a szamárháton
haladó Jézus lábai elé. Ennek emlékére szentelnek a
templomokban - ahol a pálma nem természetes növény - barkát,
és tartanak pálmás illetve barkás
körmeneteket. A szentelt barkát a rontás
ellen, gyógyításra, mennydörgés,
villámlás és jégesõ elhárítására
használták, az állattartásban jósló és
varázsló erõt tulajdonítottak neki. Elõtte
való szombaton a gyermeknép barkát
szedett a határban, amelyet virágvasárnap a templomban szentelt meg a
pap.
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Bakos László
(Szécsény, Sobieski út 27.)
A másik nemnek az
ünnepét jelenti, mivel a
férfiak a hagyományok
szerint a dolgok fizikai
oldalát választották és a
hölgyeknek maradt a
család és annak érzelmi
oldalának ápolása. Ezt a
férfiak elismerik és
minden március 8-án
megköszönik hölgy társaiknak, ismerõseiknek. Kitüntetett figyelmük jeléül egy szál
rózsával, egy csokor virággal köszönik meg
mindennapi munkájukat.
Bárány Árpád
(Varsány, Mikszáth út 4.)
Vajda János szavaival üzenek a hölgyeknek:
“Hányszor mondjam még el,
hogy oly szép az élet!
Hogy nincs esze annak,
aki gyûlöli;
vagy tán jobban
mondva,
nem is a világ szép,
hanem a világnak szép
leányai.”

Színes rimóci képeslapok vásárolhatóak a Szociális Boltban. Ára: 100 Ft/db.

Vincze Attila
(Rimóc, Temetõ út 42.)
Szeretem a nõket, nagyon jó, hogy vannak
nekünk. Ha a nõk nem
volnának, ,,még mindig
a Paradicsomban lennénk!”
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TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan
élnek most, mit jelent számukra a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink
érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt rimóciak történetét.
Kedves Rimóci Újság Olvasók !
1975. október 17. Ezen a napon szálltam fel Rimóc
községben arra az autóbuszra, melyet egy nagyon kedves,
mindig mosolygós, jó humorú, viccelõdõ sofõr - Beszkid
János - vezetett, és elindultam olyan messzire, ahonnan azt
hittem majd látogatóba sem megyek vissza soha. Fiatal
voltam, 18 éves és nagyon keveset tudtam a tágabb
értelemben vett világról, ami nem ugyanaz, mint ami abban a
kis faluban, egy zártabb közösségben létezik.
Zalaegerszegre költöztem, ahol nõvérem fogadott
pártfogásába. Munkahelyet kerestem és elhelyezkedtem. A
Zala Megyei Bíróságon ügyviteli alkalmazottként kezdtem,
jegyzõkönyvvezetõ, tisztviselõ, irodavezetõ, majd az elnöki
titkárság vezetõje lettem, osztályvezetõ-helyettesként ma is
ugyanitt dolgozom. Mindig minden igyekezetemmel azon
voltam, hogy az elvárásoknak megfeleljek, így fokozatosan
jutottam elõre. Nagyon jó emberek közé kerültem, jó
kollégák vettek körül, mert már 35 éve annak, hogy velük
együtt teszem a dolgom az igazságügy területén.
Közben leérettségiztem, és ezután már csak a szakmai
területen voltak egy-egy feladatkör ellátásához szükséges
tanfolyamok, vizsgák, amiket meg kellett szerezni.
25 évesen mentem férjhez, 29 éves voltam amikor
megszületett a fiam, Viktor. A férjem gépkocsivezetõ az
élelmiszeripar egyik ágában, kenyeret és pékárút szállít a
környezõ falvak boltjaiba immár 30 éve. A fiam már felnõtt, a
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
szerzett két évvel ezelõtt angol nyelv és irodalomból
diplomát és sikerült is elhelyezkednie a városban egy
alapítványi katolikus iskolában tanít angol nyelvet.
Dióhéjban magamról ennyit.
Amikor megkértek, hogy írjak az újságban magamról,

bizony nem nagyon tartottam érdekes dolognak amit
fentebb már leírtam és nem is az, de ahogy visszagondoltam
az elmúlt évekre, arra ami engem a szülõfalumhoz köt, az
mégis arra az elhatározásra juttatott, hogy megírjam.
Azért írom meg, mert azt szeretném, ha megtudhatnák
azok akiket szerettem, szeretek, akikre hálás szívvel
gondolok vissza, hogy nem felejtettem el honnan jöttem, és
Õket sem. A szomszédaimat, az iskolatársaimat, tanáraimat,
a Rimóc Községi Tanács akkori dolgozóit - munkatársaimat-,
hiszen 5 teljes évet töltöttem velük adminisztrátorként, és
nem utolsó sorban rokonaimat.
Eszembe jut sokszor gyermeklány-korom;
- amikor Sári barátnõmmel vittük a tejet a csarnokba és
olyan jókat nevettünk, hogy szinte minden erõnk
elhagyott, majd elejtettük még a kannát is,
- vagy az, milyen szép népviseletes figurákat, rózsákat
tudott rajzolni a szomszédomban lakó Golyán
Miklósné „Bözsike”, mennyit kértem, rajzoljon nekem
egy külön erre a célra használt füzetbe,
- a Magashegyi úti, Temetõ utcai szomszédok, Erdélyiék,
Rigóék, Jusztinék,
- vagy akikre mindig hálás szívvel és nagy-nagy
szeretettel gondolok - mert Õk a „köldökzsinór” nekem
a faluhoz való kötõdésem kapcsán - a Jusztin és a
Herczeg család.
Szívesen böngészem az interneten a rimóci és a
„palócföld” híreit, nagyon szép dolognak tartom, hogy a
fiatalok milyen aktívan menedzselik a falu életét.
Köszönöm, hogy megkerestek, azt pedig külön, hogy
leírhattam gondolataimat.

Mindenkinek jó egészséget, boldog életet kívánok tisztelettel
és sok-sok szeretettel:
Kocsisné Gonda Zsuzsanna
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A palócok ezen a napon ûzik el a telet: a fölöltöztetett
szalmabábot, a "kiszét" énekszóval viszik a határba, ott elégetik
vagy patakba dobják. Néhány palóc faluban még az 1950-es
években élt a kiszehajtás szokása. Lényege: egy nõi ruhába
öltöztetett szalmabábut körülhordtak, majd elpusztították,
vízbe dobták, vagy elégették.
A virágvasárnap megáldott barkát sokféle célra használták. A
pap ennek hamujával végezte a következõ év
hamvazószerdáján a hamvazási szertartást, a hívek pedig a
hazavitt szentelményt a házi szentélyben, a Mária-sarokban
õrizték. Ennek fõzetével borogatták a magas lázban szenvedõ
testét, a virág pedig gyógyír volt betegnek, haldoklónak.

Farsangoltunk a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházban
Március 1-jén volt a Gyerekházi farsang. Sári néni
reggelrõl felütötte a „boszorkánykonyhát”, dagasztott,
kelesztett, hogy tízóraira elkészüljön a finom farsangi
fánk.
Nagy izgalommal vártuk a gyerekek érkezését. Mi
felnõttek is jelmezbe, álarcba bújtunk. Sári néni volt a
boszorkány, Edina néni a pillangó és én pedig az ördög.
Mivel elég vírusos idõszak van, így a betegségek
miatt nem készültek jelmezek. Arra gondoltunk, ha
jelmezük nincs is a gyerekeknek, arcfestékkel bármivé
át tudjuk õket varázsolni.
A csoportszobát feldíszítettük, az ablakra színes
álarcokat festettünk, a magnóba bekészítettük a
maszkabálos kazettát. Minden elõ volt készítve mire
megérkeztek a gyerekek.
Nem mondhatjuk, hogy fergeteges buli volt, de jól
éreztük magunkat. Az óvodából is eljött Irénke,
Marietta és Adrienn óvónéni. Õket is megvendégeltük a
farsangi fánkból.
Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy
elûzzük a telet, de még március 7-én, hétfõn részt
veszünk az óvodás farsangon is, hátha hatékonyabb lesz
a tél elûzése.

Percze Renáta
Gyerekház vezetõ
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A Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekházban március
elsején rendeztük meg a Jelmezes Farsangi mulatságunkat,
amikor is álarcokba, jelmezekbe burkolózva, hangosan
sikongatva ûztük el a rossz szellemeket és a telet. Februárban a
szülõk elkészítették csemetéik számára a kívánt jelmezt.
Szorgalmasan készültek az angyal, hercegkisasszony,
pókember, pillangó jelmezek. A régi szokásoknak híven egy nõi
ruhába öltöztetett szalmabábut is elégettünk, hogy biztosan
elûzzük a rossz idõt és végre eljöhessen a várva várt tavasz.
(Mindezekrõl bõvebben a következõ számban olvashatnak.)
Percze Renáta
Gyerekház vezetõ

,, Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek…”
Sokszor idézett szentírási rész (Máté 18,3), amit
annyiszor elolvastunk, hallottunk. Bizony, gyermeki
egyszerûség és jóság a mennyország kulcsa.
Nemrégiben egy könyv akadt a kezembe, ami gyerekek
gondolatait tartalmazza: Mennyországról, hitrõl,
angyalokról. Derûs, és elgondolkodtató olvasmány, közre
adok most belõle egy kis ízelítõnek valót. Legyen ez egy kis
napfény a tavasz késlekedtével, és egy kis elmélkednivaló
a böjti idõszakra…
· A Mennyország olyan hely, ahol lehet játszani és
imádkozni. Mi lehetne ennél jobb?
· Ott lesznek a kislányokból angyalok. … aztán az Isten
megpróbálkozik a fiúkkal is.
· Anyukám azt mondta, a Mennyország ott van, ahol két
ember igazán törõdik egymással.
· Ha néha segítesz a szegényeknek, és nem vársz hálát,
akkor bejutsz a Mennyországba.
· Az emberek odafönt gondoskodnak rólad. …
Drukkolnak neked, ha valami fontos dologgal
próbálkozol, például elõször ülsz kétkerekû biciklire.
· Jézus a Mennyországban van. … Vezeti az imádkozást, és
szerintem még mindig szeret egy kis ácsmunkával
bíbelõdni az apukájával együtt.
· Ha igazán erõsen hiszünk a Mennyországban, úgy
világítunk, mint a lámpa, és akkor Isten lát bennünket, és
jobban tud vigyázni ránk.
· A Mennyországban hinni, olyan mintha abba hinnénk, hogy
megszûnhet a gonoszság. Úgyhogy rám is lehet számítani.
· Mária és József legyenek a példaképeid! És reménykedj,
hogy a te gyereked is olyan legyen, mint az övék.
· Ha imádkozol, másokért imádkozz, és másokat kérj meg,
hogy imádkozzanak érted!
· A Mennyország az a hely, ahová mindannyian
igyekszünk…de néhány embernek biztosan eltart egy
ideig, mire odajut.
· Isten Isten, és mindenki más csak megpróbál olyan lenni,
mint Isten. … Õ a világon a legnagyobb példakép.
· Isten ott van, és segít a gyerekeknek, akik nem tudtak
járni a Földön a Mennyországban állnak fel elõször.
· Isten terveket készít a jövõre. … Most például
valószínûleg azon elmélkedik, milyen munkát bízzon
rám, és remélem, kitalálja, hogy a legjobban
jégkorongozni szeretnék.
A részletek David Heller: A Mennyország klassz hely lenne,
ha nem kellene elõbb szívrohamot kapni címû könyvébõl valók,
mely a Szukits Kiadó gondozásában jelent meg 2000-ben.

Munka közben

Kolléganõkkel

Kaluzsa Mónika
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ISKOLAI HÍREK
Szülõi kezdeményezésre tartottunk iskolánkban a tanév elején az 1. szülõi
fórumot. Azon a beszélgetésen, a tanév elején óvodás, alsó és felsõ tagozatos
szülõk, illetve településünk polgármestere is részt vett. Kötetlen formában több,
szülõket foglalkoztató az intézménnyel kapcsolatos kérdést megvitattunk. A fórum
befejezésekor fogalmazódott meg a kérés az intézmény vezetõi felé, miszerint
tartsunk hasonlót más alkalommal is.
A kérésnek eleget téve a szülõi értekezletek és fogadóórák sorában a félév
környékére terveztünk egy újabbat 2011. február 9-én került sor ennek megtartására.
A nyílt, õszinte hangú fórumon többek között felvetõdött az iskolaotthonos
forma kérdése; a szülõk segítséget kértek az iskolától abban is, hogy sok kisebbnagyobb kutya szabadon kószál mindenfelé a településen, az iskolák környékén is,
melyektõl félnek a gyerekek, és jogosan féltik gyermeküket a szülõk. Már ért súlyos sérülést okozva - a közelmúltban kutyatámadás egy felnõttet.
A fórumon óvodás, alsós és felsõs szülõk vettek részt, valamint a teljes tantestület.
Úgy érezzük, hogy egyre inkább partnerként állunk, szülõk és pedagógusok
együtt, a gyerekek mögött, amit mi, pedagógusok nagy örömmel veszünk.
Kiss Józsefné igazgató

Többször hírt adtam már - megköszönve a szülõknek az iskolához
való pozitív hozzáállást iskolai rendezvények kapcsán - arról, hogy
milyen sok segítséget kapunk a szülõk nagy többségétõl.
Ebben a tanévben például a karácsonyi projektünket vagy az
irodalmi õszt, a sportnapot is említhetem. A farsang kapcsán újra
számíthattunk támogatásukra.
2011. február 21-én került sor a szülõi munkaközösség következõ
ülésére, ahol csaknem teljes létszámmal képviseltették magukat a
szülõk a megválasztott tagok révén. Az ülésen egyeztetésre került

2. Rejtvényfejtõ-verseny
Az elmúlt évben elõször megrendezett rejtvényfejtõ versennyel
nem titkolt szándékom volt olyan hagyományt teremteni, ahol
kimondottan a 30 éven felüliek szólíttatnak meg, illetve, ahol nem
csupán a sporté vagy a hagyományoké a fõszerep, inkább az agyat
tornáztatja meg. Mint bizonyára emlékeznek a kedves olvasók, a
debütáláson 5 három fõs csapat indult.
Ebben az évben a programok sorába beállva - elõzetes
egyeztetések után - február 26-án az iskola Szécsényi úti épületében
került sor a 2. rejtvényfejtõ-verseny megrendezésére. A szervezéskor
örömmel vettem tudomásul, hogy szívesen vállalták a versengést az
elmúlt évi nevezõk, és mellettük még 3 újabb csapat is indult a logikus
gondolkodást, figyelmet és ismereteket kívánó szellemi tornán.
A csapatok és résztvevõk a következõk voltak:
szülõk I.
Laczkóné B. Erika
Perczéné M. Gyöngyike
Virág Tamásné
szülõk II.
Czupkóné J. Edina
Várkútiné D. Anikó
Vizoviczkiné V. Andrea
hivatal:
Jusztin Péterné
Jusztin Istvánné
Kiss Józsefné
Polgárõrség:
Laczkó Tamásné
Péterné K. Zsuzsika
Déska Szabolcs
KOBAK:
Beszkid Jánosné
Vanyáné E. Márta
Vincze Attila
testület:
Beszkid Andor
Beszkid János
Kiss János
óvoda:
Molnárné B. Anita
Tóth Lászlóné
Vincze Józsefné
iskola:
Jusztin Józsefné
Kissné D. Gabriella
Vinczéné P. Gizella
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az alsós és felsõs farsang lebonyolításának módja, a szervezéssel
kapcsolatos feladatok, felelõsök meghatározása.
Másodikként került terítékre a 2. rejtvényfejtõ-verseny, az elõzõ
évhez hasonlóan 2 csapat alakult meg és nevezett be a vetélkedõbe.
A következõben tájékoztatást kaptak a szülõk az egyik lengyel
testvériskolánk meghívásáról és az ezzel kapcsolatos teendõkrõl.
A jó hangulatú ülésen az SZMK tagokon kívül jelen volt Jusztinné
Erzsike tanító néni, alsós munkaközösség-vezetõ, Kuruczné Betti
tanító néni a Diák Önkormányzat irányító pedagógusa, Golopi
Károlyné, az SZMK tiszteletbeli elnöke és Varga Bálint
igazgatóhelyettes.
Kiss Józsefné igazgató

A megoldandó rejtvénytípusok: sudoku, skandi és szókeresõ,
illetve a nagyon gyorsan elkészülõknek még plusz, versenyen kívüli,
rejtvény is rendelkezésükre állt.
A verseny elsõ 3 csapatának jutalma egyfajta rejtvényfejtõ újság
éves, féléves, illetve negyedéves elõfizetése lett.
A szellemi torna az alábbi eredményt hozta:
1. helyezett - szülõk I. csapat:
Laczkóné B. Erika
Perczéné M. Gyöngyi
Virág Tamásné
2. helyezett - testület csapata:

Beszkid Andor
Beszkid János
Kiss János

3. helyezett - polgárõr csapat:

Laczkó Tamásné
Péterné K. Zsuzsanna
Déska Szabolcs

A délután kellemes, jó hangulatban telt el. Mindenkinek
köszönöm a részvételt!
Kiss Józsefné
Szent István Általános Iskola,
Óvoda és Könyvtár intézményvezetõ

Munkában a nyolc csapat

Február 19-én újra a rimóci sportcsarnokban rendeztük
meg az Electronic Steps rendezvénysorozat következõ
állomását. Az elõkészületek már decemberben elkezdõdtek,
a fellépõk lefoglalásával, az engedélyek megszerzésével és
természetesen a támogatók felkutatásával. Az est állandó
dj-je Kormos Csaba (Kormix) mellett Horváth Mihály (Rizkid)
is a vendégünk volt, aki kapcsolatai révén segített a szponzori
dolgok intézésében is. A sportcsarnok erre az estére is
átalakult Nógrád megye legjobb parti arénájává, ami a
támogatóinknak is nagyban köszönhetõ, mivel rengeteg
díszítõ elemet, kellékeket biztosítottak a számunkra. A
rendezvény a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében
valósult meg, az italkimérésrõl újra a Dodo Büfé
gondoskodott. Támogatónk a Bols Hungary Kft., a
Jagermeister, a Bomba! energiaital és a Dreher Sörgyárak
Zrt. voltak. Az est „sztárvendége” a Muzzaik páros volt, akik
elsõ alkalommal léptek fel az Electronic Steps-en. Muzzaik
Magyarország elsõ számú dj-párosa, jelenleg több külföldi
fellépésük van, mint hazai, ezért is volt nagy szenzáció, hogy
Rimócon játszottak. Elõtte Franciaországban, Kanadában és
az Amerikai Egyesült Államokban zenéltek, majd Rimóc után
ismét New York és Miami következett. Zenéjükkel olyan
õrületes hangulatot produkáltak, amit ritkán láthatunk és

hallhatunk. A levezetésrõl újra jómagam gondoskodtam,
Vincze Zsolt (Dan von Fice). A vizuál show-ról sem
feledkeztünk meg, a látványt hazánk legelismertebb VJ-je,
Vj.SIX biztosította. Természetesen most is füstmentes
tánctérrel, barátságos kiszolgálással vártunk minden
szórakozni vágyó fiatalt.
A rendezvény hivatalos weboldalán minden információ
megtalálható: http://electronicsteps.blogspot.com.
Sajnos a bulit a hatóságok ellenõrzése másfél órára
megszakította, ezzel anyagi kárt okozva nekünk. Jelen volt a
rendõrség, tûzoltóság, katasztrófavédelem, kereskedelmi
fõfelügyelõség, közegészségügyi felügyelet! Kisebb
hiányosságokat találtak, de olyan jelentõs mulasztást nem,
ami miatt azonnali hatállyal véget vethettek volna a partinak,
így éjjel két órakor folytatódhatott a buli hajnalig! Anyagilag
sajnos mínuszos lett a rendezvény, ami annak is „köszönhetõ”,
hogy az elõzõ bulival ellentétben a sportcsarnokért is kellett
50.000 Ft bérleti díjat fizetnünk!
Végül újra köszönetet kell mondanom a Rimóci Ifjúsági
Egyesület aktív tagjainak, a barátaimnak, hogy segítettek
megvalósítani „álmainkat”!
Vincze Zsolt
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NYULACSKA HÍREK
Gondolatok az iskolaérettségrõl

Ø

Azokat a szülõket, akiknek a gyermekük nagycsoportos,
már az év elején foglalkoztatja az a kérdés, hogy menjen-e
iskolába gyermekük a következõ tanévben vagy maradjon még
egy évet az óvodában.
Általánosan elfogadottá vált az a tény, hogy a gyermekek
testi, szellemi és pszichés fejlõdése nem egyenletes, eltérõ
üteme miatt lényeges eltérések adódhatnak. A gyakorlatban
ezt mindennap tapasztaljuk, erre felhívjuk a szülõk figyelmét
is. Nem szabad sürgetni vagy túlzott elvárásokat támasztani
velük szemben. A képességek, készségek alapos felmérése
elengedhetetlen ahhoz, hogy az iskolakezdés a gyerekek
szempontjából optimális idõben történjen. Ennek
megítéléséhez nyújt segítséget számunkra a DIFER-mérés,
amellyel megtudhatjuk, hogy az elemi alapkészségek milyen
fejlõdési, érési folyamatot mutatnak az óvodáskor végén, az
iskolába készülve.
Az iskolaérettség idõpontját nem lehet elõre megjósolni,
valamikor a 6. és 8. életév tájékán következik be. A gyermek
megérik, éretté válik az iskolára, egy spontán testi és lelki
folyamat eredményeképpen. Ehhez szükség van egy
megfelelõen inger dús és érzelmi biztonságot nyújtó
környezetre(értve ezalatt a családot és az óvodát is). Az
óvodai nevelés komplex folyamatában a harmonikus
személyiségfejlesztés és az iskolai életmódra való
felkészítés maximálisan megvalósul.
De mik azok a kritériumok, amelyek lehetõvé teszik a
sikeres iskolakezdést és a zökkenõmentes beilleszkedést a
gyermekek számára?
Ø Testi fejlettség: hat-hét éves korban az átlag
testmagasság 115-120 cm, a testsúly 22-24 kg.
Ø Motoros fejlettség: összerendezett nagymozgás,
kialakult finommozgás, amely szükséges az írástanuláshoz.
Ø Szociális érettség: alkalmazkodó képesség,
önállóság, feladattudat, feladattartás, szabálytartás képessége, érékek elfogadása, megfelelõ
magatartás.

Ø

Ø

Értelmi fejlettség: megfelelõ ismeretek, érdeklõdés, jó emlékezet, problémamegoldó képesség.
Érzelmi, akarati érettség: önuralom, kiegyensúlyozottság, kudarctûrõ képesség, tudatos figyelem,
kitartás.
Beszédfejlettség: alakilag és tartalmilag értelmes
beszéd, megfelelõ szókincs, jó kifejezõkészség.

A szülõkkel való együttmûködés alapvetõ feltétele az
óvodai nevelõmunka eredményességének. A szülõ akkor segíti
elõ a gyermeke fejlõdését, ha ugyanazokat a szabályokat,
viselkedési formákat követeli meg tõle otthon, mint amit az
óvodában is kérünk. Tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagy
része az óvodába kerüléskor több területen is lemaradást
mutatnak. Ilyen területek pl. a beszédkészség, a szókincs, a
rajzkészség, az általános ismeretek. Gondot okoz nekik a
szabályokhoz való alkalmazkodás, a normák elfogadása, az
alapvetõ higiénikus szokások. Gondolok itt az érkezéskor és a
távozáskor való köszönésre, a papír zsebkendõ használatára,
az önálló mosdóhasználatra és a kulturált étkezésre. Ebben
az esetben az óvodapedagógusoknak nagyobb szerep jut a
gyermek felzárkóztatásában és iskolai felkészítésében, mint
a családnak. Már kiscsoportos korban tudatosan törekszünk a
hátrányok leküzdésére és a képességek szintjének
növelésére. Ezeket olyan foglalkozásokkal érjük el, amelyek a
mozgásra, a játékra és az érzékszervi tapasztalásra épülnek,
így az új ismereteket, készségeket észrevétlenül sajátítják
el. A mi feladatunk a lehetõ legkedvezõbb körülmények
biztosítása az óvodások számára, sok szabad játékkal,
mozgással és mindennapos mesével. Emellett az érzelmi
biztonság megteremtése is fontos tényezõ a gyermek
személyiségének fejlõdése szempontjából. Olyan alapot
biztosítunk a számukra, amelyre építeni tudnak majd az
iskolai tanulmányaik során. Végezetül ne felejtsük el, hogy az
iskolába nem iskolás gyermek érkezik, hanem óvodás!
Virágné Csábi Adrienn
óvodapedagógus, fejlesztõpedagógus
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Csemer
,,Az dámák nagy diadalma a fársángon”
2011. február 25-én, pénteken tartottuk iskolánk felsõ tagozatos
diákjainak a ,,farsangi-bulit”.
A hagyományokhoz híven a mulatság a Közösségi Házban vette
kezdetét, ahol az osztályok vidám jelenetekkel szórakoztatták a
nagyérdemû közönséget. A zsûri nehéz, ugyanakkor alapos
megfontolás után döntött arról, hogy a díjak, a 4 torta közül melyik
osztály választhat elõször, másodszor, illetve kinek kell beérnie a
megmaradttal. A közönség jól szórakozott az 5. osztályosok
varázslótanoncos”, a 6. osztályosok ,,Marichuy”-os, a 7. osztályosok a
,,boszorkányos Aranyhaj” és a 8. osztályosok ,,kismalacos” jelenetén.
A jelmezek elvarázsolták tanulóinkat, átlényegülve magukkal
ragadták magukkal az érdeklõdõ és hálás közönséget. Kellemes, vidám
és felszabadító perceket szereztek a nem kis számú megjelentnek.
A jól végzett munka jutalmának elfogyasztására, a tortaevésre már
az osztályokban került sor, ahol azután a csillogó-villogó ruhákba

Zoli disco zenéjére. Közben a szülõk a büfében farsangi fánkkal és
egyéb finomabbnál finomabb sütemények garmadával, hûsítõ
üdítõkkel álltak a táncban felhevült, energiát vesztett bálozók
rendelkezésére. A tombolahúzás rövid pihenõként szakította félbe a
,,bulit”, majd újult erõvel vetették magukat újra a táncparkettre. 18
órakor a diszkós véget vetett a zenének, de csak a szemétszedés,
rendrakás után mehettek haza a legények.
Köszönöm azon szülõk munkáját, akik velünk együtt dolgoztak
azért, hogy diákjaink jól érezzék magukat a rendezvényen akik
sütöttek, akik a büfében tevékenykedtek, akik jegyet árultak, akikkel
együtt dolgoztunk a sikerért, a gyerekek kellemes délutánjáért!
Köszönöm a zsûrinek: Kiss János képviselõ úrnak, Adrienn
óvónéninek és Betti tanító néninek, hogy ezt az egyáltalán nem könnyû
feladatot vállalták, és köszönöm minden - az osztályával és osztályáért
- szívvel-lélekkel dolgozó kollégámnak a rengeteg munkát, a részt
vevõ diákoknak a pozitív hozzáállást.
Jó mulatság volt!
Kiss Józsefné igazgató

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

Játékos sportverseny

Nagycsoportosok játék közben

Közös építés az asztalnál

Február 22-én került megrendezésre a hagyományokhoz hûen a
rimóci sportcsarnokban megrendezett váltóverseny, melyben most
négy település diákjai mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket és
erejüket. Az általános iskolák alsó tagozatos diákjai vehettek részt e
versenyen, osztályonként egy lány és egy fiú. A feladatok próbára tették
a gyerekek mind fizikai mind szellemi teljesítõképességét,
koncentráció-képességét. A versenyszámok a következõk voltak: bújj a
karikába és fuss, szlalomfutás váltóbottal, floorball váltó, nyusziugrás,
labdavezetés, akadálypálya és végül a kötélhúzás, melyben nagyon
kitartóak voltak a rimóci gyerekek, ezért eredményesen is szerepeltek.
Összesítésben a pontszámaink a bronzérem megszerzéséhez voltak
elegendõk. Egy jó hangulató, egy egészséges gyõzniakarástól szikrázó
légkörû verseny volt ez, ahol a szülõk is bíztathatták gyerekeiket.
Résztvevõ csapatok: II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szécsény,
Mikszáth Kálmán Általános Iskola Nógrádmegyer, I. István Általános
Iskola Karancsság, és Szent István Általános Iskola Rimóc.
Végül a fõszereplõk: Bablena Dorina, Czerovszki Bence, Czupkó
Donát, Molnár Balázs, Oláh Angéla, Rácz Adrián, Rácz Vanessza,
Ulviczki Petra, Vincze Ádám.

Eredményhirdetés
Kovács Norbert
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RADVÁNYI LAJOS ÍRÁSAI IV.
Radványi alább mûvét a Nógrád-Honti Kultúra, a megye Általános Tanítóegyesületének és
tanfelügyelõjének hivatalos közlönye közölte - két részletben - 1929 novemberében. Az óratervezetének címe:

„A palóc nép viselete, népmûvészete.”
„Megfontolás: Mi a célom e tanítással?
Egyrészt az, hogy tanítványaimnak
segítségére legyek a népmûvészeti tárgyak
felismerésében s tanulják azokat megbecsülni, másrészt, hogy hozzájáruljak
szépérzékük, ízlésük fejlesztéséhez.
Elõkészítés: (kapcsolás, hangulatkeltés):
Múltkoriban beszélgettünk a lakóházainkról
és azok berendezésérõl. Akkor azt
mondottuk, hogy bizony nem egyforma
minden ház. Egyik szebb, mint a másik.
Némelyik cifrább, mint a többi. Milyen
bútorok vannak a házban?
- Nyoszolya, asztal, lóca, (így sorolják) tükör,
képek, karszékek, láda, sublót, stb., stb.
- A ládában, sublótban, szekrényben mi
minden van?
- Kabát, nadrág, szoknyák, fejkötõk,
csizmák, ingek, lepedõk,
Egyformák-e a bútorok s a ruhák minden
házban?
- Nem...Igen... Egyformák... Nem egyformák...
(Mert ahol még õsi népviselet pompázik ott a
lakóházak berendezése csaknem egyöntetû. Hasonlóképpen a ruházat is. A hat éves
kislány szakasztott mása az eladólánynak s
az iskolás fiu törpe mása a bírónak.[)]
Ugy értem, hogy egyformán szép-e mind?
- Nem.
- S miért nem?
- A lócák néhol szép cifrára ki vannak
faragva.
- Hát a szakácskák, ingek?...
- Azok sem. Mert némelyiké szebben van
kivarrva, mint a többié. Hm. Akkor hát itt baj
van ám, gyerekek!
- Mert ilyenformán csak a gazdag
embereknek jó. Mert csak azoknak lehet
szép, díszes a házuk, cifra a ruhájuk, a
butoruk... Van rá pénzük...
...
- Ugye, Gonda János bácsinak is azért van
cifra háza, mert sok a pénze?
- Nem, nem. Az nem is jógazda! (Jógazda
palócul: jómódú.)
- Hát akkor? ...
- Az kifaragta magának!
- Ahá! Hisz akkor sebaj! Aki ügyes, az
kidíszítheti a házát, ha ért hozzá, a lócáját, a
székeit, bútorait...
... kifaraghatja.
- Az ingét, szakácskáját...
... kivarrhatja.
- No lám. Aztán sok szép faragott, varrott,
diszes holmi van a mi falunkban?
- Igen. Van sok.
Célkitûzés: Hát, gyerekek, tudjátok, mit?
Ma ezekrõl a szép bútorokról, cifra, varrott,
faragott holmikról beszélgetünk.
Tárgyalás: (szemléltetés és alkalomszerü
összehasonlítás) (Már eddig is ugyancsak
marta a kíváncsiságukat az asztalomra
eleve elhelyezett batyu. Furja az oldalukat,
hogy mi minden lehet begöngyölve abba a
fehér abroszba. Hát most kibontom.
Elõveszek belõle egy gyönyörüen kivarrott

kis díszkötényt, amit palócok szakácskának
neveznek. No van hühó.) Szakácska! Jaj de
szép! Kié lehet az? ... Igen, zugja a kórus
és nyelnek egyet.
- Hm. Nekem is tetszik. (Magam elé
illesztem, mintha felkötni akarnám.
Kacagnak.) - Ugyan melyik boltban vehették
ezt? - Azt nem boltban vették ám! - süvítik
némi éllel. - Neem? Tán bizony a
kukoricaföldön termett?? Nevetnek. - Ajjaj!
Varrták azt. - Varrták? Hol? Kik?

- Itt a faluban. - Emer neném is tud ilyet! Marink is!... - Ángyom is! stb.) - Igazán? No
lám! Hát ez micsoda? A batyuból most egy
remek menyasszonyi diszlepedõt veszek
elõ. - Marika, Rozi, gyertek csak ide!
Fogjátok a két csücskét! Terus, te meg a
másik végén Emerkával! (Szétterítjük.)
- Lepedõ! - Jaj de szép! - Menyasszonyé.
Kié?...
- Mivel van díszítve?
- Virágokkal. - Buzavirág, pipacs, kalászok...
- Hát itt a szélein köröskörül?
- Csipke. Meg a közepén is végig.
- Nézzük csak meg jól ezt a csipkét. Ugyan
mennyibe kerülhetett ennek métere?
(Nézegetik, fogdossák. Végre az egyik
lányka kisüti:)
- Ilyet nem lehet kapni. - Ezt kötötték, - kap
észbe a másik.
- Horgolták, mondják már többen is. Igen?
De ki?
- Valamelyik asszony a faluban.
- No, nem olyan nagy munka, - legyintek,két nap alatt kész.
- Nem! Nem! - tiltakoznak, - Husz napig is
eltartott! - véli egyik.
- Harmincig is! - így a másik. - (Hagyom
vitatkozni õket.)
- Harmincig? ... Két hónapig is, te!
- Micsoda! Neném egész télen varrt egyet
Rozinknak!
Tyhü! - szakítom félbe a vitát, - hiszen akkor
ez nagyon drága jószág! Ha annyi idõt
eltöltött vele a készítõje, akkor ez a csipkés
diszlepedõ ötven pengõt is megér! Ha csak
a napszámjait számítjuk. Hát még a
hozzávaló!
- Hatvanat is! - vélik egyesek.
No ugye. Dehát akkor érdemesebb lenne
ilyesmit inkább készen a boltban venni.

- Vesznek is néha, - mondják.- Arra nem kell
várni, mig megkészül.
- Meg olcsóbb is.
- Igen. Bizonyosan. Nézzük csak! (Most egy
gyári csipkével kombinált igen gyatra
lepedõt veszek elõ.) - Nos, hogy tetszik?
- Hmm... Amaz szebb.
- Azt meghiszem. De azért nézzük csak meg
a csipkéjét jól!
- Lepkék vannak benne. Csupa lepkék végig.
- Ugye! A boltban még ügyesebben tudnak
horgolni, mint itthon. Sehol egy csomó rajta...
- Ezt nem kézzel kötötték. Gép csinálta. Az
lehetett ám csak okos ember, aki ilyen gépet
tudott szerkeszteni! De mondd csak Bözsi,
melyiket választanád a kettõ közül ?
- Ezt, amelyiket itthon csináltak.
- Ugyan miért ?
- Mert az erõsebb.
- Hogyhogy ?
- Mari nenémnek is van ilyen bolti, de nem
meri mosni, mert szétmegy.
- Lám. Tehát ami itthon készül, az tartósabb,
erõsebb is. De én meg azt mondom, olcsóbb
is. Ez a bolti lepedõ Virág Mari nénié.
Kérdeztem, mit fizetett érte. Azt mondja,
csak a csipke métere öt pengõ husz fillér.
Számítsuk ki, mit fizetett az egész csipkéért!
Mérjük körül!
(Annak rendjemódja - szerint lemérik s õk
maguk megállapítják, hogy hét m. csipke
van a szegélyén, kettõ a közepén. Aztán
beszorozzák az 5.20 P-vel.)
- Negyvenhat pengõ nyolcvan fillér,
állapítják meg végül. - Szép kis pénz! teszem hozzá. Ez a másik diszlepedõ
ugyanekkora. Lackó Berciék. Megkérdeztem Berci mamáját, mennyibe került a
csipkéhez való horgolópamut. Mindössze
tizenöt pengõbe. Mennyivel olcsóbb tehát
ez a csipke? Harmincegy pengõ nyol[c]van
fillérrel, állapítják meg ezt is Õk. - Nagy
pénz. - Éppen még két lepedõre való pamut
ára. Igaz, hogy Berci mamája megdolgozott
vele, de sok pénzt megtakarított. Hát még
ha azt számítjuk, hogy mennyivel szebb.
Érdemes-e hát ilyesmivel bajlódni?
(Igy folyik a beszélgetés, miközben egyéb
darabokat is elõszedek: csipkeszegélyü,
meg „buzaszemkés" zsebkendõket, díszes
férfi ingmelleket, nõi ingvállak kézellõit,
asztalteritõt, fejkötõt, törülközõt és egyéb
szép nõi kézimunkát, amit csak felhajthattam a faluba. Örömmel veszem, ha
elõsorolják otthoni hasonló holmijaikat,
egyrészt azért, mert igy belejutottunk a
tárgyalás kellõs közepébe, másrészt, mert
a b.[eszéd és] - ért.[elem] gyak.[orlat] csak
akkor valóságos gyakorlata a beszédnek és
az értelemnek, ha maguk a gyermekek
beszélhetnek. Lassan tovább terelem õket a
beszéd virágos rétjén, majd áthajlok a
férfiak müvészetére.) - Mondjátok csak,
mikor foglalkoznak ilyen munkákkal?
- Télen.
- Mért nem nyáron? Hiszen nyáron
hosszabbak a napok, meg világosabb is
van?...
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- Mert nyáron kapálnak, aratnak, sok a
dolog.
- Bizony. Elfáradva jönnek haza a mezõrõl.
Kinek lenne kedve akkor még varrogatni,
babrálni.
- Meg se birnák fogni a tût olyankor.
- Igazad van. Mert itthon nem gép csinálja
ám ezeket. Hanem micsoda?
- Kéz. Kezek.
- Tehát milyen munkának nevezik ezeket a
szép holmikat röviden?
- Kézimunkának.
- Ugy van. Most még valamit. Ha ezen a
szép csipkés lepedõn csak három éjtszaka
alusznak, nem fog ez tönkremenni.[?]
- Ezen nem alusznak soha.
- Nem? Már pedig a lepedõ arra való, hogy
feküdjenek rajta. De ha ezt nem használják
arra, amire való, akkor kár volt vele annyit
veszõdni. Akkor miért készítették ezt?
- Dísznek. - Menyasszonyágyra terítik,
mikor lakzi van.
- Hát ezt a többi szép dolgot mikor viselik?
- Nagy ünnepeken. Mikor templomba
mennek.
- Gyönyörü is a mi falunk népe, mikor a
templomba megy. A sok szép selyemszoknya, gyöngyös fejkötõ, rojtos kendõ,
lakkcsizma.
A legények is szépek a pitykés lajbiban. A
városiak is ilyen szép viseletben járnak?
Hát a Sz.. iek? [Szécsényiek?] Melyik
népnek szebb a viselete, azoké, vagy a
mieinké? ... stb.
- Nini, majd elfelejtettünk valamit. A vásznat
hol veszik ezekhez a szép holmikhoz?
- Nem veszik. Szövik.
- Hogyan? Mivel?
- Szátván. (Igy nevezik a szövõszéket.)
- Hát a szátva honnan van? Mibõl van?
- Emberek faragják fából.
- Nahát! Ilyen ügyesek a mi embereink.
Dehát csak éppen szátvát faragnak mindig?
- Nem. Az én apám a kereket is kifaragja. Az
enyém most bölcsõt cifráz. Galambokat
farag rá bicskával.
- No azt megnézem valamelyik nap. Hát
még mi mindent tudnak faragni nálunk? Pl.
butorokat mifélét?
- Lócát, karszéket...
- Édesapám az asztalt is maga faragta. A
lábait kicifrázta.
- Az már beszéd. Nézzétek csak, itt is van
ilyesmi. (Eléjük állítom az elõzõleg sarokba
készített díszes faragású széket, vagy lócát.
Esetleg még aznap elvezetem õket rövid
séta során valamelyik közeli népmûvészhez, hol ilyesmit láthatnak. De ez nem
okvetlen szükséges.)
- Mi ez? Karszék.
- Minden házban ilyen székek vannak?
- Nem. Csak rendes. (Amivel azt akarják
mondani: közönséges.)
- Mi van ennek a támasztékján kifaragva?
- Huszár. Milyen a csákója? Csizmája?
Lova? Stb. stb. No várjatok csak, majd nem
lesz ez mindjárt ilyen díszes! (Fogom a
szivacsot s le akarom törölni. Nevetnek.)
- Nem lehet. Miért? Mert az mind faragás.
Ugy van. Még ha a festékét ledörzsölnénk is...
...a huszár csak megmaradna.
- Nézzük az ülõjét! Mi van rajta? Tulipán.
Hány? Három.
- Ez is faragva van ? Nem. Ezt vésték.
- Mért nem domborították ki a virágokat is,
mint a huszárt ?
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- Mert akkor nem jó lett volna rajta ülni.
- Igen. No nézzük meg a lócát! Ennek az
ülõlapja sima. De a támlája?
- Cifra. - Mi van rajta? - Lófej, katona, megint
lófej, katona... - Igen. Igy sorban amilyen
hosszú a lóca. De milyen munka ez? Ez is
faragás? Vésés?
??...
- Ezt fürésszel vágta ki Holec Vince bácsi.
Vékony, keskeny fürésszel. Minden figurát
külön darab deszkából. Aztán berakta a
deszkákat sorban. De hogyan tudta, merre
kell vezetnie a fürészt, hogy lófej legyen?
- Elõbb kirajzolta.
(Folyt. köv.)

A palóc nép viselete, népmûvészete
(Folytatás.)
- Ugy van. Jusztin János bácsi is elõbb
kirajzolta a széken a huszárt, tulipánt,
azután faragta véste. Pontos, szorgalmas
munka kell ilyesmihez. Most nézzetek ide! A
cifra szék mellé odateszem ezt a széket.
(Egy közönséges itthon faragott paraszt
széket.) No melyik szebb ? A cifra.
- És melyik erõsebb? - Egyforma erõsek. Asztalos készítette?
- Nem. Mind a kettõt itthon csinálták. Kik?
Ügyes emberek.
Hát ilyet tudnánake
csinálni? (S oda állítom eléjük a magam,
gyári hajlított székét).
- Nem.
- Bizony nem. Ilyet még az asztalosok sem
csinálnak. Hát akkor hol készült? A gyárban.
- Eltaláltad. A három közöl melyik fajta szék a
szebb?
- A cifra.
- Bizony én is azt tartom. Ugyan vane a mi
falunkban olyan ház, ahol csupa ilyen diszes
bútorok vannak? Igen, Jusztin Balázséknál.
- Ki volt már náluk? Mi minden van ott.
(Elsorolják.)
- És ki csinálta azt a sok diszes bútort?
Balázs bátya.
No lám. Hát még kik a mi
faragó embereink?
- Szabó János, Jusztin János, Holec Vince,
Jusztin Mihály...
- Ezek mind csak bútorokat díszítenek?
- Nem, Jusztin Mihály fokosnyeleket, meg
ostornyeleket is cifráz.
- Hát Szabó János ?
- Az meg a háza elejét is kicifrászta ugy, mint
Gonda János. Szabó János bátya
kereszteket is farag. Két nagy keresztet
állított már a faluban. Meg a temetõben is.
(Engedem, sõt elõsegítem, hadd sorolják fel
minden ügyes emberünket és minden
nevezetes munkájukat.)
- Gyerekek. A nyáron kinnjártam a
szarkavölgyi aratóknál. Perce Berci, téged is
ott láttalak... Igen, édesapámnak vittem
tiszta ruhát.
- No, ha ott voltál, megfigyelted e, hogy a
hordóból mivel itták a vizet?
Igen.
Csanakkal.
Mért nem bögrével, vagy
pohárral?
- Mert az könnyen eltörne. Hát a csanak?
Az fából van.
- Ki tud legszebb csanakot faragni? - Bolygó
Pista bátya.
- Ugy van. Én is láttam már. Mikor a határt
járja, mert kerülõ, s leül valahol pihenni,
elõveszi a tarisznyájából a csanaknak való
fát és faragja buzgón. Mindig faragcsál.
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Hanem a tarisznyáról jut eszembe, az se
mindegy ám, hogy milyen tarisznya lóg az
ember nyakában, ugye? Csak szebb a cifra.
Bizony. Tude nálunk valaki tarisznyát
cifrázni ?
- Mócsány Pista bátya tudott, mig nagyon
meg nem öregedett. Piros bõrrel varrta ki.
(így aprólékosan felemlegetünk mindent,
ami csak a népmûvészet körébe tartozik.)
Összefoglalás: - Látjátok, mennyi sok
szépség van a mi falunkban! S ezek mind
olyan szépségek, amelyeket nem vásárban,
vagy boltban vásárolták, hanem ügyes nõk
és férfiak itthon készítettek. Soroljuk el
most azokat a szép darabokat, amelyeket
asszonyok, lányok kézimunkáznak? Mi
mindent tudnak? - Törülközõt, lepedõt,
abroszt, kendõket, szakácskákat, fejkötõket, ingmelleket, kézelõket...
- Kik azok, akik ezeket legügyesebben
tudjak készíteni?
- Rigó Emera, Alács Örzsi, Jusztin Mari, stb.
(mind elsoroltatom)
- Most soroljátok el azokat a tárgyakat,
amelyeket férfiak cifráznak. Lóca, karszék,
nyoszolya, bölcsõ, asztalláb, házeleje, láda,
kereszt, csanak, ostornyél, fokosnyél,
guzsaly, orsó, képráma, stb.
- És kik ezeknek a mesterei?
- Jusztin Balázs, Szabó János, Holec Vince,
Jusztin Mihály, stb.
- Igen. Azok a nõk és férfiak, akiket most
elsoroltatok, a mi legügyesebb kezü
embereink. Valóságos mûvészek. Mert aki
szép képeket tud festeni, azt festõmûvésznek, aki szép szobrokat tud alkotni,
azt szobrászmûvésznek nevezzük, Hát így
azt, aki a többinél sokkal szebben tud
kézimunkázni, kézimunkamûvésznek
nevezhetjük. Aki meg gyönyörû díszeket tud
faragni, az...
- ... faragómüvész.
- Igen. Látjuk tehát, hogy nekünk is vannak
mûvészeink. Becsüljük meg õket.
Elmélyítés: - Tudjátok-e, hogy az ilyen
emberek többnyire jólelkû, tiszta, rendes
emberek. Vajjon miért? - Mert mindig
dolgoznak.
- Igazad van. Nem érnek rá még csak
gondolni se a rosszra. De leginkább még
azért, mert szeretik a szépet. Szeretik, ha
szép a lakásuk, ha szép a ruhájuk, ha szép
mindenük. Bizonyosan a lelküket is szépen,
tisztán tartják. (Ezen a nyomon folytatom az
elmélyítést. Szembeállítom a piszkos,
dologkerülõ csavargót; a szép házban,
díszes bútorok közt élõ mûvészemberrel, a
mocskos cigányasszonyt; a templomba
sietõ gyönyörûen öltözött, takaros menyecskével, stb.)
Alkalmazás: Szeretnétek ti is mûvészek
lenni? Szép bútorok közt lakni? Igen? Nos
akkor tanuljatok, szorgoskodjatok, mert a
gyakorlat teszi a mestert Lányok, ti ennek a
szép törülközõnek a virágait rajzoljátok,
(feltûzöm a táblára,) ti pedig, fiuk ennek a
díszes széknek a huszárját, meg a
tulipánjait rajzoljátok be az irkátokba!
- Jó munkát!

Radványi Lajos.”
(A forrást Benkó Péter közölte.)

