Ára: 150,-Ft
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19. forduló: Rimóc - Nõtincs 1-2 (1-0)

Megyei I osztály
Felnõtt csapatunknak tavasszal idehaza még
nem sikerült a gyõzelem
16. forduló: Rimóc - Bercel 1-1 (1-0)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Dobos Attila (Baranyi G., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh T. Rádi, Kelecsényi, Mócsány, Chikán Lovász, Laczkó,
Bangó B. (Juszin), Bangó N. Vincze B., Bangó R.
Bercel: Egervári (Molnár D.) Kosik, Koplányi Sz., Földvári, Filiczki
Kalmár, Magát, Fábri, Jele Kovács Á. (Kaposvári), Molnár Cs.
Gól: Bangó R., ill. Kalmár Sárga: Bangó B, Oláh T., Kelecsényi, ill. Jele, Fábri
Kiállítva: Fábri (2. sárga után)
Jók: Oláh T., Kelecsényi, Chikán,
Lovász, ill. Jele, Egervári, Kovács Á., Molnár
Küzdelmes mérkõzésen a két csapat nem bírt egymással, ezért igazságos
döntetlen született.
Vidomusz Tibor: Egy jó elsõ félidõ után õt ziccer kimaradt. A második
félidõben hiába játszottunk egy kapura, gólt vagy gólokat holnapig sem
rúgtunk volna. Gratulálok a Bercel lelkes, csupa szív játékához.
Koplányi Örs: Lelkes és fegyelmezett játékkal a csapat azt csinálta, amit
kértem. Nagyot harcoltunk a sportszerûen küzdõ hazaiakkal. Igazságos
döntetlen született. A héten már a csapat gerince megvolt, jövõ hétre két
emberrel kevesebben vagyunk. Gratulálok a hazaiaknak.
Ifi: 2-0

Rimóc, 150 nézõ, vezette: Baranyi Gábor (Dobos A., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh T. Laczkó, Kuris, Rádi, Kelecsényi Lovász, Árva (Bangó B.),
Rácz (Jusztin), Bangó N. Bangó R., Vincze B. (Kis) Edzõ: Vidomusz Tibor
Nõtincs: Balogh Schwarcz, Hugyecz F., Szunter (Sirkó), Miklovic (Nagy)
Tóth, Dancsó, Prukker, Nyikos (Kajzinger) - Hugyecz R. Kurali
Játékos-edzõ: Schwarcz Zoltán
Gól: Lovász, ill. Sczwarcz (2) Sárga: Lovász, Laczkó. ill. Kurali, Nyikos
Jók: Oláh, Laczkó, Rácz, Rádi, ill. Szunter, Schwarcz
Jó iramú és küzdelmes mérkõzésen az elsõ félidõben kevés lehetõség
adódott a csapatok elõtt a gólszerzésre, ebbõl a hazaiaknak sikerült egyet
értékesíteni. A második félidõ elején a hazaiak növelhették volna elõnyüket,
ezek sorra kimaradtak. A mérkõzés hajráján a lelkes vendégek a 86' és a 88'
percben Schwarcz két találatával megfordították a mérkõzés állását.
Vidomusz Tibor: Nem érdemeltünk vereséget, de a futballt gólra játsszák.
Két pontrúgásból kaptunk ki az utolsó percekben.
Schwarcz Zoltán: A mérkõzés azt hozta, amit vártunk, az ellenfél veszélyesen
kontrázott. Nekünk pedig a rögzített helyzetekbõl voltak lehetõségeink. A
csapat töretlen küzdeni tudása jelzi, hogy az utolsó 10 percben tudtuk
megfordítani a mérkõzést.
Ifi: az ellenfél nem érkezett meg a mérkõzésre.

A felnõtt bajnokság állása:
1. Szécsény
19 15 2 2 52 -16 47
2. Mátranovák
19 13 3 3 43 -23 42
3. Nõtincs
19 11 5 3 35 -20 38
4. Pásztó
19 11 3 5 46 -29 36
5. Berkenye
19 9 7 3 44 -22 34
6. Nagybátony
19 10 2 7 42 -34 32
7. Karancslapujtõ 19 9 3 7 40 -39 30
17. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 2-4 (1-2)
8. Rimóc
19 8 5 6 36 -25 29
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Árpád (Balázs K., Oláh G.)
9. Palotás
19 5 3 11 23 -38 18
Rimóc: Oláh T. Chikán, Kuris, Mócsány, Jusztin Lovász (Bangó B.), 10. Szurdokpüspöki 19 5 2 12 29 -43 17
Árva, Laczkó, Bangó N. Bangó R., Vincze B. (Hodur)
11. Héhalom
19 5 2 12 28 -52 17
Szurdokpüspöki: Prezenszki Pusztai, Szilágyi, Kiss D., Mucsina (Kiss 12. Bercel
19 4 4 11 29 -62 16
Z.) Sándor, Gömbicz, Nagy, Pócza (Vass) Kiss I., Zohó (Dinka)
13. Somoskõújfalu 19 3 3 13 24 -36 12
Gól: Oláh T. (2) mindkettõ 11-esbõl, ill. Nagy (2), Kiss I. (2)
14. Tar
19 1 4 14 16 -48 0

Sárga: Kuris, Juszin, Vincze B., ill. Kiss D., Nagy, Zohó Jók: Oláh T., Bangó
N., Árva, ill. Szilágyi, Sándor, Nagy, Kiss I., Mucsina, Pócza, Gömbicz
Közepes iramú mérkõzésen a hazaiak korán vezetést szereztek, de ezt a vendégek
három perc alatt megfordították és átvették a játék irányítását. A második félidõ
elején a hazaiak kiegyenlítettek, de a gyõzelmet jobban akaró püspökiek két
góllal válaszoltak, amivel teljesen megérdemelté tették gyõzelmüket.
Vidomusz Tibor: Teljesen megérdemelt püspöki siker. Két 11-esen és egy
kapufán kívül kapura nem jelentettünk veszélyt a mai mérkõzésen. Sok
gyengébb teljesítmény volt jellemzõ a játékunkra.
Vallus Ferenc: Helyenként orkán erejû szélben, végig ellenszélben,
motiváltan, egész mérkõzés folyamán kezdeményezõen játszottunk. Négy
szép találattal megérdemelten szereztük meg a gyõzelmet.
Ifi: 2-2

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Pásztó
19 16 2 1100-1650
2. Szécsény
18 15 2 1 88-70 47
3. Nagybátony 19 12 6 1 71-22 42
4. Karancslapujtõ 19 14 2 3 77-33 38 (-6 pont)
5. Berkenye
19 9 1 9 45-74 28
6. Somoskõújfalu 18 9 0 9 54-47 23 (-4 pont)
7. Rimóc
19 7 3 9 46-44 20 (-4 pont)
8. Héhalom
18 5 4 9 35-36 19
9. Szurdokpüspöki 19 5 4 10 38-63 19
10. Palotás
18 7 1 10 50-67 18 (-4 pont)
11. Bercel
19 7 1 11 46-75 18 (-4 pont)
12. Mátranovák 19 4 1 14 17-71 13
13. Nõtincs
19 4 1 14 20-46 8 (-5 pont)
14. Tar visszalépett

Magyar Kupa mérkõzések:
- a 16-ba jutásért: Karancsalja - Rimóc 3-5 (2-1)
2011. március 30. szerda 16:00, vezette: Bogár Gergõ (Tóth I., Csehi A.)
Rimóc: Oláh T. (Vincze G.) Chikán, Kuris, Jusztin (ifj. Oláh T.), Laczkó
Lovász (Mócsány), Bangó B., Kelecsényi, Bangó N. Hodur (Kis), Vincze B.
Gól: Lovász, Vincze (4)
A 65'-ig 2-1-re a hazaiak vezettek, s nehezen tudtuk áttörni védelmüket.
Lovász Balázs találata megtörte a hazaiak lendületét és ezek után már úgy
játszottunk, ahogyan azt a megyei I. osztály megkívánja.

- a 8-ba jutásért: Érsekvadkert - Rimóc 8-2 (0-2)
2011. április 13. szerda 16:30, vezette: Szûcs Gyula (Balázs K., Makovinyi Z.)
18. forduló: Tar - Rimóc 0-3 (a Tar visszalépett a bajnokságból) Ifi: 0-3 Rimóc: Oláh T. Puruczki, Kuris, Jusztin, Mócsány - Lovász, Bangó N.,
Bangó B., Chikán Vincze B., Kelecsényi
Gól: Chikán, Oláh T.
14. forduló: (pótolt) Rimóc - Berkenye 2-2 (0-0)
Biztos kétgólos vezetésünket a második félidõben odaajándékoztuk a
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Smelkó Károly (Tóth I., Fodor R.)
vadkertieknek.
Rimóc: Oláh T. Laczkó, Kuris, Chikán, Mócsány (Rádi) Lovász, Árva,
Kelecsényi, Bangó N. Vincze B., Bangó R. (Bangó B.)
Megyei serdülõ bajnokság nyugati csoport
Berkenye: Hisbéli Kabai, Földvári, Udvari, Nagy (Rottenbacher) Zsibók,
8. forduló: Palotás - Rimóc 1-1 (0-1)
Balázs, Rottek, Monostori (Hriagyel) Fábri, Mácza
Rimóc: Percze K. Szeles L., Csizmadia B., Oláh T., Kormány D. Mag Á., Bangó
Gól: Bangó N., Oláh T. (11-esbõl), ill. Fábri, Mácza
P., Laczkó L., Rácz N. Csonka Á., Bada N. Gól: Csonka Á. Sárga: Csonka Á.
Jók: Oláh T., Kuris, Laczkó, Bangó N., Lovász, ill. Mácza, Fábri
Megõriztük pontelõnyünket a rivális Palotással szemben. A mérkõzésen jól és
Sárga: Kuris, Kelecsényi, ill. Földvári
Kiállítva: Chikán, ill. Kabai
szervezetten játszottunk, akár több góllal is vezethettünk volna, de a mérkõzés
Az elsõ félidõben a két tizenhatos között folyt a küzdelem. Helyzetet utolsó perceiben a hazaiak egyenlítettek és õk örültek jobban az egy pontnak.
nemigen tudott kialakítani egyik csapat sem. A második félidõben a
A serdülõ bajnokság állása:
vendégek léptek fel támadólag és kétszer is vezetést szereztek. A hazaiak
1. Szécsény
6
6
0
0
28 - 4
18
nem igazán találták a ritmust és csak a kiállítás után tudtak egyenlíteni.
2. Rimóc
7
4
2
1
38 - 11
14
Vidomusz Tibor: Igazságos döntetlen. Elkerülhetõ gólokat kaptunk. Javultunk, 3. Palotás
7
3
3
1
17 - 10
12
de ettõl még mindig több kell a gyõzelemhez fõleg a támadások befejezésénél.
4. Bercel
7
4
0
3
27 - 25
12
Gere Zsolt: Rossz talajú pályán, változatos mérkõzésen, minõsíthetetlen 5. Nõtincs
7
3
1
3
14 - 27
10
játékvezetés mellett igazságos eredmény született. Smelkó Károly 6. Héhalom
7
1
0
6
11 - 18
3
játékvezetõnek üzenem, ha nem tudja kezelni egyéni sérelmeit, ne vállaljon 7. Berkenye
7
0
0
7
6 - 47
0
olyan feladatot, ami meghaladja a képességeit.
Ifi: 3-4 A 2011. április 24-én 11:00-ra kiírt mérkõzést késõbbi idõpontra elhalasztottuk.

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!
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,,Nagyon sokszor elmondtam már: a gyermekek nem olyanok, mint egy váza,
amibe belerakom a virágot, és úgy rendezem, ahogy én akarom.’’ Böjte Csaba

Anyák és gyermekek
,,Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya
mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.”
Sophia Loren színésznõ gondolatai.
Egy biztos: ha egy nõ anya (is) lesz, attól a perctõl kezdve soha nincs többé egyedül:
ha fizikailag nincs is ugyan vele a gyermeke, gondolataiba oly annyira beleszületett,
hogy kitépni, kilökni onnan többé nem lehet. Pedig nehéz munka, nagy hivatás az
anyaság. Manapság fõleg, hiszen nem számít nagy karriernek, ha valaki ,,csak” anya. A
világ elbizonytalanít: ma a kockázatok közé tartozik gyereket vállalni. Bizonytalan a
lét, a munkahely, a házastárs; az élet. Gondoljunk bele, ha annak idején dédanyáink a
szegénység, éhezés közepette, a háborúk, frontok árnyékában ennyit tépelõdtek volna,
mi most nem olvasnánk ezt az újságot. Könnyebb akkor sem lehetett…
Amikor beengedünk a komforthoz, kényelemhez szokott életünkbe egy ,,kis
apróságot”, az életünk valóban fenekestõl felfordul. Képesek vagyunk mindent, ami
eddig fontos, értékes volt számunkra, semmiségnek, hiábavalóságnak látni: már nem
lényeges, hogy nagyobb házunk legyen, szebb autónk, jobb ruhánk. Már az a fontos,
hogy a kiságy nyugodt helyre kerüljön, hogy az autóba Õ utazzon kényelmesen, hogy
kispórolhassuk a fizetésbõl NEKI azt az aranyos kisruhát. És már el is felejti a nõ, aki
anya (is), hogy valaha a nõi ruhaosztályt járta végig legelõször. Felemelõ érzés, de
nehéz anyának lenni. Azt gondoljuk lányfejjel, csupa móka és kacagás lesz csupán,
hogy mi majd elkerülünk minden hibát, amit más elkövet, és sokkal erõsebbek,
ügyesebbek leszünk. Aztán a közepén találjuk magunkat, szembe a sok nehézséggel. És
ettõl lesz nagy a feladat: meg kell oldani õket. Persze elbizonytalanodunk, hogy tán
könnyebb lenne kikerülni… De az elsõ sikerek után látjuk: a gyerek maga hálálja meg a
küzdelmet, lemondást, harcot. Ettõl jó anyának lenni: az igazi szeretettõl.
Itt az anyák napja, és közeleg a gyereknap is. Gondoljanak Önök is az édesanyjukra,
a gyermekeikre, vagy épp arra, aki a szívükhöz annyira közel áll, hogy talán az is
lehetne. Ne mérlegeljenek: jó vagy rossz ember, diplomás vagy gyári munkás, örök
bohóc vagy mindig zsörtölõdõ. Csak azt nézzük, hogy anyák napja és gyermeknap
alkalmából, hogyan tudunk nekik örömteli perceket szerezni.
De valamit ne felejtsenek el az ünneplés közepette: rámosolyogni az édesapákra,
mert nélkülük nem volna mit ünnepelni.
Kaluzsa Mónika
Május
1. (vasárnap)
Május 5. és 12. (csütörtök)
Május
7. (szombat) 1630
Május
7. (szombat) 1900
Május
8. (vasárnap) 1500
Május 13. (péntek)
1800
Május 14. (szombat) 900
Május 15. (vasárnap) 1630
Május 21. (szombat) 1700
Május 21. (szombat) 1700

MUNKA ÜNNEPE, ANYÁK NAPJA
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés
ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
III. NYILVÁNOSSÁG NAPJA a Közösségi Házban
II. Póker- és Biliárd Bajnokság a Közösségi Házban (5. forduló)
Kistérségi Bajnokok Napja a Sportcsarnokban
Somos-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Rimóc-Karancslapujtõ bajnoki labdarúgó mérkõzés
Egészséges Táplálkozás Délutánja a Közösségi Házban,
Egészséges Receptpályázat eredményhirdetése és a
fiatalok kisfilmjének bemutatója
Május 27. (péntek)
1600 ÓVODAI BALLAGÁS
Május 28. (szombat) 900 GYALOGTÚRA DOBOSKÚTHOZ
Május 28. (szombat) 1700 Mátranovák-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 29. (vasárnap)
HÕSÖK ÜNNEPE
Május 29. (vasárnap)
BÉRMÁLKOZÁS, GYERMEKNAP
Június
4. (szombat)
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Június
4. (szombat) 1700 Rimóc-Szécsény bajnoki labdarúgó mérkõzés

Mécs László:
A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, fõzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment elõttem elõre követnek.
Amíg Õ van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja õket látni?
A másik bánatom: hogyha Õ majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa
gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább
gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden szín mézét átadom,
az õ édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Anyák napja
alkalmából sok
boldogságot
kívánnak a Rimóci
Újság szerkesztõi
minden édesanyának,
nagymamának!
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Áprilisban egyszer ülésezett a képviselõ-testület. A 2011.04.14-ei ülés
18 órakor kezdõdött. Kiss János képviselõ munkahelyi elfoglaltság
miatt volt távol. A többi képviselõ jelen volt. Rajtuk kívül ott voltak még
Jusztin Istvánné és Percze Renáta a Polgármesteri Hivatal dolgozói.
Jusztinné a jegyzõkönyvvezetésben, Percze Renáta két napirend
kapcsán volt érintett, mint az elõterjesztések elõkészítõje. A nyolc
napirendi tervezetbõl 2 elmaradt. Az egyik az elõterjesztõ személyének,
míg a másik az írásos elõterjesztésnek a hiányában.
Elsõként a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
fogadták el a képviselõk. A fõbb számokról, a hitel alakulásáról és a múlt
évben megvalósított beruházásokról külön írásban adunk tájékoztatást,
éppúgy, mint a második napirendként sorra került pályázati lehetõség
megtárgyalásáról. Ezt a pályázatot az önkormányzati berkekben röviden
csak „önhikis” pályázatnak nevezik. A testület döntött a mûködést segítõ
pályázat beadása mellett. Harmadik napirend az önkormányzat
gazdasági programjának megbeszélése volt. A program tervezete, a
jelenlegi helyzet és az alapvetõ problémák vázlatos meghatározását
követõen a képviselõk a napirendet elnapolták azzal, hogy több szereplõ
véleményének megismerését követõen, azok figyelembe vételével kell
elfogadni a település cikluson átívelõ gazdasági programját.
A negyedik napirend az ez évi közbeszerzési terv elfogadása volt.
Igazán nem volt nehéz dolga a képviselõ-testületnek, hiszen nem
tervezünk ebben az évben a közbeszerzési törvény hatálya alá esõ
beszerzést sem építés, sem eszközvásárlás, sem szolgáltatás területén.
Egyebekben több fontos döntés is született. A legfontosabb talán, hogy
településünk gesztorként vesz részt abban az önkormányzati
társulásban, amely a Szécsényben lévõ szennyvíztisztító telep felújítását
tûzte ki célul. Errõl külön cikkben bõvebben adunk tájékoztatást ebben a
lapszámban.
A másik fontos döntés a csatornahálózat megépítéséhez megfizetendõ
közmû-hozzájárulás 2011. évi összegének meghatározása volt. Aki
mindezidáig nem fizette meg a tartozását a napokban errõl a tartozás
összegének megjelölésével értesítést kap. Aki továbbra sem hajlandó
együttmûködni, azoknál behajtásra és végrehajtásra kerül sor. (A falu
lakói több mint 8 millióval tartoznak az önkormányzatnak, ami azon túl,
hogy méltánytalan azokkal szemben, akik rendben és idõben befizették a
rájuk esõ részt, komoly anyagi nehézségeket is okoz a
közszolgáltatásban.)
Két lakossági bejelentést is megvitattak a képviselõk. A Virág úti
lakosok belvíz-elvezetési gondjaival kapcsolatban helyszíni bejárásra
kerül sor 27-én, ami után meghatározásra kerülhetnek a beavatkozás
elemei és azok részletei. (Kinek mi a teendõje a kialakult helyzet
kezelésében?!) A kutyákkal kapcsolatos lakossági bejelentéssel
kapcsolatban a testület megállapította, hogy a leghatásosabb intézkedést
talán már meg is hozta, amikor élve a szociális törvény adta
lehetõséggel, a bérpótló juttatás kifizetésének feltételéül szabta az
ebtartás feltételeinek betartását.
Több, a falu központjában lévõ elhanyagolt állapotú épület
tulajdonosának felszólítását rendelte el a testület, aminek a célja, hogy
rendbetételre kerüljenek a faluképet rontó lepusztult állapotú
ingatlanok.
A temetõben az urnatemetést lehetõvé tévõ urnasírhelyek esetleges
létesítésérõl szóló elõterjesztést a képviselõk elnapolták azzal, hogy
közpénzbõl való megvalósítása jelenleg nem megoldható, azonban
ilyen igény esetén a megvalósítás minden egyéb körülménye
megteremtendõ!
Több jelzés érkezett a képviselõk részérõl a közterületeken
elvégzendõ feladatokkal kapcsolatban, amelyeket követõen zárt ülés
keretében folytatták a munkát a képviselõk.
A testületi ülés 22 óra 30 percig tartott.
Beszkid Andor polgármester

HÍREK

Önkormányzati összefogás a
szécsényi szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére
Településünk lesz
a létrejövõ társulás gesztora
Közös beruházás megvalósítását tervezi 15
település. Ezen települések mindegyikérõl a
Szécsényben lévõ tisztító telepre érkezik a
szennyvíz. A tisztító telep jelenleg 6 település
tulajdonában van. Ezek a települések a tulajdoni
hányaduk nagyságának sorrendjében a következõk:
Szécsény, Rimóc, Varsány, Nagylóc, Nógrádsipek,
Hollókõ. A beruházásban részt vevõ további
települések: Endrefalva, Karancsság, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádmegyer, Nógrádszakál,
Piliny, Szalmatercs, Szécsényfelfalu.
A fejlesztés tulajdonképpen halaszthatatlan,
ugyanis a jelenlegi vízfelhasználás mellett olyan
koncentrált töménységû szennyvíz érkezik a telepre,
amivel a technológia képtelen megbirkózni. Ennek
következtében az üzemeltetõ ÉRV Zrt-én túl a
tulajdonos önkormányzatokat is kötelezi a vízügyi
felügyelõség, hogy 2011. május 31-ig szennyezéscsökkentési ütemtervet nyújtsanak be. Azonban a
jelenlegi helyzetben csak egy új technológia kiépítése
segít, hiszen vélhetõen nem módosul a lakók
vízfelhasználása pozitív irányban, azaz nem fognak az
emberek a jövõben több vizet használni. Inkább
ellenkezõleg! Az anyagi nehézségek egyik ellensúlyozása
végett még takarékosabb használatra törekszenek.
Egy pályázati kiírás azonban segítségére lehet az
önkormányzatoknak. A Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és
tisztítás megvalósítása címû
konstrukcióhoz csatlakozhatnak az önkormányzatok. A kiírás 2011. február 10-tõl nyílt meg. A
felhívás megköveteli az önkormányzatok
együttmûködését. Ennek okán társulás létrehozásán
fáradozunk a napokban. Ez a társulás lesz jogosult
majd benyújtani a pályázatunkat. Ennek a
társulásnak lesz gesztora településünk, azaz a
bonyolítással kapcsolatos adminisztratív és
pénzügyi ügyintézõje a projektnek. Amikor ez a
javaslat elhangzott nem volt egyetlen jelentkezõ sem
az önkormányzatok közül, az ÉRV Zrt megyei
képviselõje pedig Rimócot javasolta, mint olyan
települést, ahol nincsenek 30 ill. 60 napja sorban álló,
azaz kifizetetlen számlák. A javaslatot minden
jelenlévõ polgármester elfogadta. Ehhez szükséges
még az elképzeléseket tartalmazó vízjogi létesítési
engedéllyel rendelkezõ terv, amelyet a korábbi
években már elõkészítettünk, most a felülvizsgálata
folyik. A terv több millióba került, amelyet az ÉNV
Kft (Szécsény) finanszírozott meg, a felülvizsgálat
költségeit (1 millió Ft) a jelenlegi üzemeltetõ, az ÉRV
Zrt (Kazincbarcika) vállalta magára.
Beszkid Andor polgármester
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A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY 2011. ÉVI BÚCSÚNAPTÁRA
„Mindegyikük lángra gyúl, hogy egyetlen lángoló fáklyaként vonuljanak a szent helyre” (Szent Ágoston)
NAGY- ÉS FÕBÚCSÚK:
Június 11-12-13. (szombat-hétfõ) PÜNKÖSD (vasárnap
prédikál: Keresztes Szilárd püspök; hétfõn: Kiss Menyhért
OFM)
Július 24. (vasárnap) SZENT ANNA (Bosák Nándor
püspök)
Augusztus 13-14-15. (szombat-hétfõ) NAGYBOLDOGASSZONY (vasárnap: Bábel Balázs érsek; hétfõ:
Seregély István ny. érsek)
Szeptember 8. és 11. (csütörtök és vasárnap) KISBOLDOGASSZONY (vasárnap: Pápai Lajos püspök)
Október 9. (vasárnap) MAGYAROK NAGYASSZONYA
(Udvardy György püspök)
FÕBÚCSÚK:
ÜNNEPEK ÉS TEMATIKUS ZARÁNDOKLATOK
Május 1. (vasárnap) II. János Pál pápa boldoggá avatásának szentkúti ünnepe
Május 8. (vasárnap) Búcsúvezetõk zarándoklata (Takács Nándor OCD püspök)
Május 14. (szombat) Püspöki mise a régi római rítus szerint (Varga Lajos püspök)
Május 26. (csütörtök) A bazilika felszentelésének ünnepe - ferences iskolákban
érettségizett papok, szerzetesek zarándoklata (Székely János püspök)
Május 28. (szombat) Görög katolikusok zarándoklata (Kocsis Fülöp püspök)
Június 5. (vasárnap) Országos cigányzarándoklat (Antonio Mario Veglio
érsek)
Június 25. (szombat) Szlovák-magyar imanap, a szentmise 12:00-kor
kezdõdik (Róbert Bezák nagyszombati érsek)
Június 29. (szerda) Az Apostolfejedelmek ünnepe - a Katolikus Karitász

Gólyahír:

Bada Márió - 2011. 04. 04.

zarándoklata, betegek kenetének felvétele (Spányi Antal
püspök)
Július 3. (vasárnap) Sarlós Boldogasszony együtt járók,
jegyesek, fiatal házasok gyermeket és gyermekre várók
megáldása (Bíró László püspök)
Július 9. (szombat) Az Isteni Irgalmasság Mozgalom
zarándoklata
Július 17. (vasárnap) Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletadás Boldog Scheffler János ereklyéi elõtt
(Schönberger Jenõ püspök)
Augusztus 2. (kedd) Porciunkula - Idõsek, betegek, szociális
otthonokban lakók búcsúja - betegek szentségének felvétele
(Ternyák Csaba érsek)
Augusztus 20. (szombat) Szent István király; ferences
ifjúsági zarándoklat (Palánki Ferenc püspök)
Szeptember 3. (szombat) A Szeretetláng Mozgalom országos zarándoklata
(Katona István püspök)
Szeptember 17. (szombat) A Váci Egyházmegye zarándoklata, a szentmise
15:30-kor kezdõdik (Beer Miklós püspök)
Szeptember 26. (vasárnap) Egyetemisták zarándoklata (Pákozdi István
egyetemi lelkész)
Október 3. (hétfõ) Assisi Szent Ferenc, a szentmise 17:30-kor kezdõdik
(Magyar Gergely tartományfõnök)
December 10. (szombat) Szeplõtelen Fogantatás
Az ünnepi nagymisék 11:00-kor kezdõdnek. Forrás: www.szentkut.hu

Akiért a harang szólt...

Szülõk: Bada Magdolna és Balogh Márió

V

Vincze Máté - 2011. 04. 20. Szülõk: Percze Renáta és Vincze Zsolt

Újabb elismerés Polgárõrségünknek

Balázs Miklós
1943-2011

V

Postaládánkból:

Az Országos Polgárõr Szövetség Alapszabályában foglaltaknak megfelelõen
a 2011. évi rendes beszámoló közgyûlés lebonyolítására 2011. március 26.-án
(szombaton) 10.00 órai kezdettel került sor az Országos Rendõrfõkapitányság
Budapest, Teve utca 4-6. szám alatti székházának földszinti Auditóriumában.
Dr. Túrós András az OPSZ elnöke példamutató polgárõr tevékenységéért,
eredményes, áldozatkész munkájáért az OPSZ elismerésében részesített
minden megyébõl egy polgárõrt. Büszkék vagyunk rá, hogy Nógrád megyébõl
Péter Zsolt, a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke részesült ebben az
elismerésben. Gratulálunk! Munkájához továbbra is jó egészséget, erõt és
kitartást kívánunk! (A díjátadás körülményeirõl és a polgárõrség munkájáról
részletesebben következõ lapszámunkban olvashatnak.)

Tisztelt Rimóci Újság!
A napokban Rimócon jártam és örömmel láttam a falu új és új
szépségeit, újulásait, változásait. Nagy örömmel tekintettem meg a
Szent Erzsébet szobrot, dicséret illeti meg Tóth Dávidot és édesapját,
Tóth Bélát ezért a gyönyörû alkotásukért, és a tágas teret körülötte.
Én az újságuk rendszeres olvasója vagyok. Látván az Önök
összefogásait, munkáit, egyszóval az egész falu mûködését, csak
gratulálni tudok a falu vezetésének és ebben a sok csodálatos
munkában résztvevõ embernek. További sok sikert és kitartó erõt
kívánok!

Beszid Andor polgármester

Percze Jánosné Nógrádszakálból

Gondolatok:
Módszertan
A motiváció, azaz hogy mi sarkall a tettre, mindig mindenben
kulcskérdés, mert meghatározza, hogyan fogunk cselekedni, hogyan
használjuk fel a másikat. Sõt hogy egyáltalán teszünk- e valamit.
Mondjuk, legalább egy szalmaszálat keresztbe. Van, akinek még ezt
sem kell!
Világunkban alighanem a legfontosabb feladat, mivel és hogyan lehet
rávenni az embert, hogy ezt vagy azt megtegye. Sok választás nincs:
vagy a rábeszélõ, sikerrel bíztató, vagy a kényszerítõ, büntetéssel
fenyegetõ (husáng) magatartás jöhet szóba. Nyilván a helyzet és az
elérendõ cél sem mellékes arra vonatkozóan, melyik utat választja a
motiváló személy. És persze mindkettõben többféle stílus lehetséges:
mézesmázosan is lehet kényszeríteni, és erõszakosan is rábeszélni,
vagy hatalommal visszaélve. Egy biztos, valami csorogni fog: vagy a
nyál, vagy a véres verejték. Kérdés inkább az lehet, vajon melyik
módszer garantálhatja a kívánt eredményt? A válasz függ az
értékrendünktõl, attól, mik a céljaink, illetve mitõl félünk, mire
vágyunk. Hogy vajon melyik szabadít fel az egyénbõl nagyobb
energiákat? Meg hogy mi tudja jobban ösztökélni az embert
hatékonyabb teljesítményre. A megtorlástól való félelem vagy a beígért
jutalom? A szép szó vagy a kérlelhetetlen szigor? S vajon lehet- e

kizárólagos bármelyik módszer? Hiszen a büntetés hiánya éppúgy visszaüt,
mint a dicséreté. (Van, aki mindig csak dicséretet kap!) Akit folyton büntetnek,
belefásul, akit állandóan dicsérnek, ellustul. És mindkettõnek önértékelési
zavara támad. Teljesítmények azért mindkét módszerrel szülhetnek. Azonban
hosszú távon közönyössé válik az ember. Egy idõ után ugyanis nem érzi a súlyát
annak, amit tesz. Hiszen folyamatosan abban erõsítik meg, mindegy, mit csinál.
Akkor meg ugye minek? Nos, a motivációnak itt a vége, jól keresztbe tettünk
magunknak, nekik, neki.
U. i: „ Megvan becsvágya és gõgje, hogy ne legyen senki, becsvágya, hogy
mégis mindent õ csináljon.” Visszatértünk az 1930- s évekbe!
Könyvajánló: Tamir Smah: A kalifa háza
Egy teljes év a világ egyik legkülönösebb, valaha fénylõ pompájú, ám az idõk
viharában romossá vált épületben, sajátos küzdelem az angol világtól oly távol
esõ kulturális hagyományok negatív hatásaival, mi több, a helyiek hite szerint a
kalifa házában már századok óta randalírozó dzsinekkel. Aki alig, vagy semmit
nem tud Marokkó történelmérõl, az ott szokásokról, az roppant olvasmányos,
leíró részleteiben is temérdek érdekességet kínáló könyv révén pótolhatja
ebbéli hiányosságait.
CD Ajánló: Szélsõ Érték: Hangot hallottam
A Szélsõ Érték a zenei és hangulati szélsõségekre utal, üzenetét tekintve, pedig
politikai ugyan nem, de helyenként egy erõs társadalombírálat, kritika és egy
kis lázadás. Stílusuk: hard beat. Leginkább a 90- s évek zenekarainak
hangulatát lehet kiérezni a zenébõl. Szinte minden dal más hangulatot áraszt,
sodró dinamizmussal ragadja magával a hallgatót. Aki a név alapján ítél meg,
annak már eleve nem való ez, hallgasson mást.
Lõrik Sándor
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Húsvéti látogatás Terus néninél a legidõsebb rimóci embernél
Húsvéthétfõn a kora esti órákban
látogattuk meg Virág úti otthonában Rigó
Istvánné Terus nénit.
Szemmel láthatóan örült nekünk, amikor
megtudta, hogy mi járatban vagyunk.
Szokta- e olvasni a RIMÓCI ÚJSÁGOT?
- Szoktam. Mindjárt elolvasom, ahogy
megjön.
Mikor született Terus néni?
- 1919. január nyolcadikán. Már 92 éves
múltam. Nem gondoltam volna, hogy
megélem ezt a szép kort, mivel fiatalon
nagyon beteges voltam. Férjem ott maradt a
háborúban, amikor Terka három éves volt.
Meg is kérdeztem tõle: Kivel leszel te lány, ha
meghalok?
Hány testvére van?
- Összesen nyolcan voltunk és öten
maradtunk, mivel 3 testvérem három évesen
meghalt. A maradék öt közül is már csak én
vagyok életben, a többieket már elszólította az Úr. Én voltam a
második legfiatalabb. Mindannyian Rimócon születtünk, a
mostani István király úton laktunk egy hosszú házban.
Emlékszem, hogy az istállót és a szecskást átalakították, szoba,
konyha, kamra volt. Abban laktak a bátyámék.
Hogyan telnek napjai mostanában?
- Mikor jobban, mikor rosszabbul. Tegnap és máma is
dicsekedtem, mert hogy jól vagyok. Olvasni nagyon szeretek,
még szemüveg sem kell. Messzire vagy tv-t nézni már kell.
Miket olvas?
- Ami olyan, ami érdekes, ami meg van írva. Ami meg van írva,
az még mindig beteljesedett. Imádságos könyveket is nagyon
sokat olvasok, szinte minden nap. Még a „világvégérõl” is
olvastam. Tv-t is szoktam nézni, fõleg a híreket meg a Maricsut.
De ami helyette van, azt már nem nézem. Templomba már úgy
visznek el, már nem bírnék elmenni.
Mit szól ahhoz, hogy maga a legidõsebb ember Rimócon?
- Sokszor nem is hiszem el. Gondolom, hogy amit nem tudok,
azt majd megkérdezem, de nincs kitõl, mert én vagyok a
legidõsebb. Mindig azt mondom, hogy a jó Isten hogy adja,
legyen meg az õ akaratja.
Mire emlékszik vissza mostanában?
- Mikor olyan süldõ lány voltam jártam a marhához. Minden
vasárnap megengedték, hogy a hegy alá hajtsuk az állatokat. Itt
nagyon sok marha volt. Édesapám meg azt mondta, hogy én a
Plaki hegyre hajtsak. Egész nap egyedül voltam a nagy
forróságban, ha megszomjaztam nem mehettem el, mert nem
volt, akire bízzam a marhát.
Hát tudjátok, nekem egy felesleges oldalbordám van ezért én
csak lassan és nyugodtan dolgozhattam. A magamét
megkapáltam, de napszámba nem mehettem. Emlékszem
krumplit ültettünk tizennyolcan. Kérdezték tõlem, hogy a
fészket vágom, hányom vagy takarom. Takartam, mert a többit
nem tudtam volna csinálni. Egész nap takartam, este pedig
megszóltak, hogy egy fészket sem vágtam ki egész nap és hogy
nem dolgoznak helyettem. Akkor megfogadtam, hogy többet
nem megyek közéjük, mert azt mondták, hogy nem akarok
dolgozni. Szedret, csigát, gyógyfüvet szedtem, leadtam,
ezekbõl éltem.
Egyszer az orvos is azt mondta, hogy a felesleges
oldalbordámmal elélhetek még akár nyolcvan évig is. Õ se
gondolta, hogy megélem még a 92-õt is.

Család?
- Egy gyerekem van, három unokám, hét
dédunokám és már lesz ükunokám is, ha Isten
segít.
Volt-e az Öregek Napján?
- Voltam bizony. Nagy meglepetés volt, hogy
engem külön köszöntött a polgármester,
nagyon örültem neki. Elõtte már két éve nem
voltam, mert beteg voltam.
Mi a hobbija, mit szeret csinálni?
- Nagyon szerettem hímezni. Mind a két
lánynak én hímeztem a fehér ruhára a
kalászos szalagot. A kalapok mellé is én
hímeztem a szalagokat. Mostanában a
koszorúkba segítek kalászokat csinálni,
kendõket berojtozni. De csak akkor, ha
jobban vagyok. Ha nem csinálok semmit,
nem megy az idõ.
Kitõl tanulta ezeket a dolgokat?
- Kitõl? Hát az élet belevitt. A lepedõket is mind
én csináltam a vetett ágyhoz a testvéreknek.
Az iskolából mire emlékszik?
- Arra, hogy Vas Antal betette a sapkát a nadrágjába a fenekéhez,
hogy ne fájjon, ha a tanító elveri vesszõvel. A Tisza címû verset
a mai napig tudom. (Itt Terus néni elkezdte szavalni Petõfi versét
folyamatosan, hiba nélkül.) A Hunyadit is nagyon tudom. A
Radványi is tanított engem, akirõl Benkó Peti is írt az újságban.
Még valaki más is tanított, de a nevére már nem emlékszem,
csak arra, hogy az egyik szeme üveg volt.
Hány osztályt járt?
- Hatot. Ötödikben megbuktattak, mert édesapám összeveszett a
tanítóval. Egyszer bezárt minket a pap, mert nem tudtuk a hittant.
Egy gyereket szamárnak nevezett a pap, de a gyerek visszafeleselt,
hogy szamár maga. No, másnap aztán kapott az iskolában.
Van- e kedvenc nótája?
- Valójában nincs. Mindig az, amelyik eszembe jut. Mindegyik
kedvenc, mert utána nyugodt vagyok. Emlékszem vasárnap
délután a legények az obligóba jártak (kocsmába), a lányok meg
csoportokba a faluban.
A võlegényemmel kétszer is ki voltunk hirdetve, amikor jött
neki a behívó. Elkísértem õt a vasútállomásra. Péntek volt,
jöttek a piacról én meg nem akartam, hogy meglássanak minket
együtt, ezért míg õ kocsi után járt, én gyorsan elõre siettem.
Csak a Darázsdónál értek utol. Amúgy októberben lett volna a
lagzi, de a katonaság miatt csak január 25-én lett meg.
Nem volt hideg?
- Sárnak sár volt, de nem volt hideg.
Mit gondol a jövõrõl?
- Mind- mind rosszabb lesz, a jövõ az rosszabb lesz.
Milyennek tartja szülõfaluját?
- Nekem nagyon szép, hisz itt
születtem, itt élek és már itt is
halok. Ilyen szép falut nem lehet
találni, mint ez.
Ezek után megköszönve a
húsvéti túróslepényt, amit a
locsolásért kaptunk, jó egészséget kívánva búcsúztunk el
Terus nénitõl. Az Isten éltesse
még sokáig közöttünk.
2011. április 25., Vízbevetõhétfõn
Vincze Nikolett
Beszkid János
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2010 évben az alábbi beruházási és fejlesztési célú
pályázati projektek valósultak meg

adatok ezer Ft-ban · ÉMOP-4.2.2-09-2009-0101 azonosítószámú „Egyenlõ eséllyel

Rimócon az oviban is” címû pályázat. A projekt célja a
Elõ- Módosított
Tejesítés
rimóci óvoda akadálymentesítése. A beruházás
irányTejesítés %-os
elõBevételek megnevezése
zat irányzat
mértéke
összköltsége 13.202.591 Ft, melybõl a vissza nem térítendõ
14785 13367 90,41%
14785
Intézményi mûködési bevételek
támogatás összege 11. 882.331 Ft volt.
80874 81737 101,07%
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 80361
· ÉMOP-3.1.3/A-2009-0095 azonosítószámú, „Közlekedés6950 14368 206,73%
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tõkebevét. 6950
biztonsági fejlesztés Rimóc központjában” címû pályázat,
176474 176474 100,00%
149483
Önkormányzati költségvetési támogatás
melynek célja volt a Petõfi utca felújítása. A projekt
14360 14360 100,00%
14360
Elõzõ évi felhalmozási célú pénzmaradvány
megvalósítása során összesen 16.254.450 Ft vissza nem
17271 17271 100,00%
17271
Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány
térítendõ támogatásban részesültünk, a felújítás összköltsége
0 31631
0
Pénzmaradvány igénybevétele
18.060.500 Ft volt.
197 111,30%
177
177
Háztart. nyújtott felhalm. célú tám. kölcs. visszatér.
Ezen pályázatok az Európai Unió támogatásával, az Európai
31506 27877 88,48%
31506
Támogatási értékû mûködési bevételek
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg.
102642 38668 37,67%
111804
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
· 120004009L azonosítószámú, „Szent István Általános
0 0,00%
19723
19723
Fejlesztési hitel
Iskola, Óvoda és Könyvtár Hunyadi úti épületének
0 0,00%
7752
26094
Mûködési hitel
felújítása” címû pályázat, melyet a leghátrányosabb
0 -10235
0
Átfutó bevétel
helyzetû kistérségek felzárkóztatása 2009. évi támogatási
472514 405715 85,86%
472514
Bevételek összesen:
programja (LEKI) keretében nyert meg az
Elõ- Módosított
Tejesítés
Kiadások megnevezése
irányTejesítés %-os
elõzat irányzat
mértéke
141140 143517 101,68%
141140
Személyi juttatások összesen
40600 35257 86,84%
40600
Munkaadókat terhelõ járulékok
30260 22898 75,67%
30260
Készletbeszerzések
29500 22860 77,49%
29500
Szolgáltatások
42350 31807 75,11%
42350
Különféle dologi kiadások
9518 106,35%
8950
8950
Egyéb folyó kiadások
27650 31651 114,47%
27650
Szociális juttatás
375 83,33%
450
450
Ellátottak pénzbeli juttatása
142660 53913 37,79%
142660
Beruházások, felújítások
455 13,00%
3500
3500
Mûködésre és felham. átadott pénzeszközök
5454 100,00%
5454
5454
Fejlesztési hiteltörlesztés
137
0
0
Függõ kiadás
0 -6513
0
Átfutó kiadás
0 31631
0
Pénzmaradvány
472514 382960 81,05%
472514
Kiadások összesen:

Önkormányzatunk. Felújításra került az iskola
vizesblokkja, 4 tantermének padlózati burkolata, illetve a
folyosóra flexibilis fényforrás került felszerelésre. A
felújítás összköltsége 10.339.463 Ft volt, melybõl a vissza
nem térítendõ támogatás összege 8.000.000 Ft.
· 120002409K azonosítószámú, „Térfigyelõ kamerák a
biztonságosabb életért” címû pályázat, melyet a területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatására (TEKI) nyújtott be Önkormányzatunk. A
beruházásnak köszönhetõen településünkön kiépítésre
került egy 4 kamerából álló térfigyelõ rendszer. A projekt
összköltsége 5.323.046 Ft volt, melybõl támogatásként
4.524.589 Ft-ot kaptunk.
A két pályázat az Önkormányzati Minisztérium
finanszírozásával valósult meg.
Percze Renáta
Rimóc Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal

Pályázati hír
Önkormányzatunk 2011. évi nehéz anyagi helyzetének megoldási kísérleteként benyújtja igénylését az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok 2011. évi támogatására. A támogatás részletes feltételeit a 4/2011. (III.01.) BM
rendelet tartalmazza.
A rendelet értelmében a pályázat célja az önkormányzatok mûködési forráshiányának megszüntetése. A maximálisan
leigényelhetõ támogatási összeg az adott önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mûködési forráshiány.
Önkormányzatunk 2011. évi költségvetési rendeletében a Képviselõ-testület 44.449 ezer Ft-ban határozta meg a mûködési
forráshiányt. A támogatásról a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttesen dönt. A támogatás formája lehet
vissza nem térítendõ vagy visszatérítendõ támogatás.
Az igénylést évente legfeljebb 2 alkalommal lehet benyújtani. Az év során az igénylési határidõk: április 30, szeptember 10,
november 5. Önkormányzatunk az idén már a legelsõ ütemben benyújtja pályázatát. A határidõ tekintetében mivel 30-a
szombatra esik, ezért a határidõt május 2-án éjfélig meghosszabbították.
Percze Renáta (Polgármesteri Hivatal)

Nyertes rimóci leader pályázatok
Forrás: Ipoly-menti Leader Hírek (2011/1. márciusi szám)
Pályázó
1. Rimóc Polgárõr Egyesület

Projekt cím / Jogcím
Rimóc közbiztonságának megerõsítése

Támogatás
2.290.126 Ft

(Jogcím: Közbiztonság feltételrendszerének támogatása)

2. Rimóc Község Önkormányzata Vár a palóc vendégszeretet Rimócon

2.108.707 Ft

(Jogcím: 30 fõ alatti ifjúsági szálláshelyek és erdei iskolák kialakításának támogatása)

3. Rimóc Községért Alapítvány

Rimóci hírek elérhetõ közelségben

1.447.704 Ft

(Jogcím: Telekommunikáció fejlesztésének támogatása)

4. Rimóci Kobak Egyesület

Kiadvány a szüret hagyományainak megõrzéséért

1.389.750 Ft

(Jogcím: Települések kulturális örökségeinek megõrzésének támogatása)

Összesen:

7.236.287 Ft
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Az idén I. alkalommal került elszállításra az
összegyûjtött kupak Csitári Dani javára. A
szállításban nagyon nagy segítségünkre volt
Laczkó Vilmos és kedves felesége, Marika. Önzetlenül
felajánlották, hogy saját autójukkal elszállítják Nógrádkövesdre az összegyûjtött kupakokat. Nem árulok el azt hiszem
nagy titkot azzal, hogy Marika nagyon aktívan gyûjti a
munkahelyén is a kupakot, így az õ és a KOBAK által

összegyûjtött mennyiség közel 400 kiló lehetett.
Mivel a lomtalanítás alkalmával többektõl jött
jelzés, hogy használhatatlanná vált elektromos
eszközök, gépek vannak a tulajdonukban, így május hónapban
ezek összegyûjtésre kerülnek. Kérünk mindenkit, hogy
figyeljék a kihelyezett plakátokat vagy a rimóci tv-ben
megjelenõ hirdetést a gyûjtés idõpontjáról.

Faültetés

több száz facsemetét ültetett el. Közel a Szúnyogosig jutottunk
el ezen a napon. Délután 1 órára elfogyott a kihozott facsemete.
Az akciót pár kiló kenyérrel a Vincze Pékség is támogatta, így
egy kis lilahagymás zsíros kenyér jutott az önkéntesek
asztalára, amit jóízûen és jókedvvel fogyasztott a kis csapat.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki nem sajnálta az
idõt és a fáradtságot azért, hogy valamit tegyen a településért.
Kanyó Balázsnak a közremûködését és segítségét a
telepítésben.
Folytatása is következett még a dolognak, hiszen a következõ
héten a közmunkások részvételével még folytatva lett a fatelepítés
egészen a hollókõi gázlóig. Szintén ezen a héten 11-én, 12-én és
14-én a felsõ tagozatos osztályok is be lettek vonva a faültetésbe.
Az iskolások a sportpálya mellett kialakulóban lévõ gyakorló
pálya köré ültették el a facsemetéket. Sajnos voltak a gyerekek
között, akiket nem nagyon vonzott a dolog, de többségük aktívan
vett részt. Összesen mintegy 1000 facsemete került elültetésre.
Kérek mindenkit, aki arra jár, vigyázzon ezekre a kis fákra,
mert sajnos a napokban arra járva már tapasztaltam, hogy van,
aminek eltörték a csúcsát. Pedig ezek az éger- és kõrisfák, majd
árnyat adnak az arra járó kirándulóknak, esetleg még a mi
unokáinknak is.
Beszkid Jánosné

KOBAK HÍREK

Pár héttel ezelõtt a Rimócról elszármazott és jelenleg
Nógrádsipeken lakó Kanyó Balázs megkereste községünk
polgármesterét, hogy ismeretségei révén a dejtári
csemetekertbõl több száz éger és kõrisfa csemetéhez sikerült
hozzájutnia. Ezeknek a csemetéknek egy részét felajánlaná a
településnek. A két település /Nógrádsipek és Rimóc/ közötti
kölcsönös támogatás, együttmûködés keretén belül végül a
nógrádsipeki kisbusz a sofõrrel és Kanyó Balázzsal, valamint 4
fõ rimóci közmunkással hazahozta a facsemetéket. Ezek a fák
ekkor még beiskolázásra kerültek a Hunyadi út 5. szám alatti
ingatlan kertjében. Kanyó Balázs ötlettel is szolgált a telepítés
helyét illetõen: a két település közötti földút mentén, vagy a
kerékpárút mentén kellene elültetni. Megbeszélés alapján végül
is a kerékpárút mellé való telepítést találtuk a legmegfelelõbbnek. Az önkormányzat együttmûködve a
Polgárõrséggel, az Ifjúsági Egyesülettel és a Kobak
Egyesülettel április 9-én reggel 8 órakor indította a faültetési
akciót. Az önkormányzat tehergépkocsijával a helyszínre lettek
szállítva a facsemeték és a szerszámok. A kezdeti eligazítás
után a résztvevõ 20 fõ nagyon összehangoltam és jó ütemben

Beszkid Jánosné
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Napkollektorral mûködõ melegvizes háztartás Rimócon
A mai gazdasági helyzetben egyre inkább terjednek a különbözõ
energiafelhasználást csökkentõ módszerek nemcsak a nagy cégeknél,
vállalkozásoknál, hanem szép lassan az önkormányzati
intézményeknél, egyes háztartásokban is. Az új módszerek kipróbálása
nemcsak a rezsiköltségek csökkentése miatt fontos, hanem azért is,
mert az ország, de a Föld energialehetõségei is végesek. Az
energiahordozók csökkenésével pedig folyamatosan emelkednek azok
árai is. Gondoljunk az áramra vagy az olajra.
Percze Tibor (Szécsényi út 21.) azon rimóciak közé tartozik, akik egy
lépést tettek a költségcsökkentés érdekében, hiszen õ napkollektorok
segítségével állítja elõ a melegvizet háztartásában. A GRÜNPOWERT
több mint két éve használják, így megkérdeztük, milyen
tapasztalatokkal gazdagodott az új rendszerrel kapcsolatban.
- Milyen szerkezetrõl is van szó pontosan?
- Ez egy melegvizet elõállító vákumcsöves napkollektor technológia,
amelynek alapja a nagy hatásfokú vákumcsõ. A tetõn van fenn az a 150
literes tartály, amely a vízhálózatra van rákötve és a gravitáció elvével
mûködik. Gyakorlatilag a hidegvíz kinyomja a meleget. Az a lényeg,
hogy az esése meglegyen. A vízfokot nem lehet szabályozni, de nem
panaszkodhatunk, mert -10 foknál a vízhõmérséklet 30 fok körül van.
Télen december 20-án kapcsoltuk vissza a rendszert a gázbojlerre,
viszont februárban már vissza is tértünk a napkollektoros rendszerre.
- Mennyi megtakarítást eredményezett az új technológia?
- A szerkezetet akkor vettük, amikor a tetõt felújítottuk. 130.000 Ft-ba
került, úgy gondolom, hogy még egy év és visszahozza az árát. Az igazi
csökkentés ez után érezhetõ majd. Mindenki kiszámolhatja, hogy ha
egy évben 10 hónapig nem kell áramot, vagy gázt fogyasztania a
melegvíz elõállításához, mennyi energiát takarít meg. Nekem eddig egy
120 literes gázbojlerem volt, ez meg is maradt, télen, ha kikapcsoljuk a
napelemes rendszert, leengedjük a tartályból a vizet és
visszakapcsoljuk a gázbojlert.
- El tudja látni a tartály az egész háztartás melegvíz-fogyasztását?
- Igen. Még sok is ez egy 3 fõs háztartásnak. Azt tudom ajánlani
bárkinek, hogy elég egy kisebb tartály is. 90 literes is van például és az
is bõven elég lett volna. Mi is csak azért vettünk nagyobbat, mert akkor
az olcsóbb volt, mint a kisebb és azt hittük, majd kihasználjuk ezt is.
Viszont nem így van. A kisebb is elég lett volna, abban elõbb
felmelegedett volna a víz. Nyáron, amikor az unokák medencéjébe kell,
talán kihasználjuk ezt is.
- Nagy munkát igényelt a bekötés?
- Nem. Egyszerû volt. Régen foglalkoztatott már a gondolat, amikor
hallottam errõl. Elmentünk Szorospatakra megnézni egy helyen, ahol
üzemel, majd Balassagyarmaton megrendeltük a szerkezetet. Az egész
házban errõl megy a melegvíz. Kivétel a mosógép. Azt is lehetne már olyat
venni, ami errõl a rendszerrõl menne, de arra még nem ruháztunk be.

Minden nap gyereknap (?)
A gyerekeknek nagyon elnézõknek kell lenniük a fölnõttek iránt.
Antoine de Saint-Exupéry
Gondoltam, gyereknap alkalmával feledtetni próbálom a
felnõttkori gyengeségeimet, és meglepem egy kis kirándulással a
gyerekeket. Megkérdeztem õket, hova szeretnének menni. Az
egyik azt mondta, hogy állatokat nézni, kecskét meg lovat, a másik
meg a Szociba menne szívesen.
Nem tudtam, sírjak vagy nevessek. Mert én valami többre,
nagyobbra, messzibbre gondoltam. És lám a gyereknek örömet
okozni a legegyszerûbb, legkézenfekvõbb dolgokkal lehet. Csak
mi felnõttek vágyunk a nagy dolgokra. Igen, bevallom, szerettem
volna azt hallani, hogy menjünk az Állatkertbe, Vidámparkba,
mert akkor lett volna indokom, azt mondani, hogy a gyerekek
szerették volna. Pedig én szerettem volna… Én szeretnék a
Vidámparkba menni, meg az Állatkertbe. Mert emlékszem, hogy
amikor gyerek voltam, milyen jó volt. Az elefánt, meg a
mesecsónak és a szellemvasút. Az izgalomtól aludni se tudtam,
hiszen az ember 20-30 éve még ritkán merészkedett ilyen kis
faluból Pestre. Talán egy európai körút érne most fel azzal az
izgalommal és élménnyel, amit egy gyerekkori fõvárosi látogatás

Melegvízköltség-kalkulátor (havi)
Használt készülék típusa / a
háztartásban élõk száma
Gázkazán (átfolyós)

2 fõ

3 fõ

4 fõ

1.891 Ft

2.852 Ft

3.813 Ft

Gázbojler

2.077 Ft

3.131 Ft

4.185 Ft

Villanybojler (nappali)

6.355 Ft

9.548 Ft 12.710 Ft

Villanybojler (éjszakai)

3.813 Ft

5.735 Ft

7.657 Ft

A kalkulátor az interneten érhetõ el (www.grunpower.hu).
A kapott értékek tájékoztató jellegûek. A kalkulációhoz
személyenként napi 40 literes melegvízfogyasztást vettek alapul.
- Érdeklõdtek a faluban arról, hogy mi is ez?
- Voltak érdeklõdõk, de inkább idõsebb asszonyok kérdezték meg, hogy
mi van a tetõn, hiszen az útról is lehet látni a tartályt.
- Köszönöm a beszélgetést.
Akinek van hasonló jó ötlete, kipróbált technikája és azokat
szívesen megosztaná az újságolvasókkal is, jelezze a Rimóci Újság
munkatársainál. Köszönjük!
Vincze Nikolett

A napkollektoros tartályt a tetõre kell felszerelni
jelentett. Mindebbõl arra a következtetésre jutottam, hogy ami jó
volt nekem, az én gyerekeimnek is jó lesz majd. Ami az Állatkertet,
Vidámparkot illeti, biztosan élveznék, nem vitás. De boldoggá
tenni egy kecskenézéssel is lehet. Ha soha nem menne az
Állatkertbe, akkor is boldog lenne. Ha nem, akkor azon az
Állatkert se segít.
Ha magammal cipelem õket, mindig eszembe jut, hogy jó ez
nekik? Aztán látom, hogy igen. Meg van, amikor tévedek, és a
dolog nem jön be. Akkor tesszük boldoggá õket, ha olyan
élményhez jutnak, amit felhõtlenül, feszengés nélkül élveznek.
Mert abból érzik meg, hogy szeretjük õket. Nem abból, ha csak
mondogatjuk.
Gyereknap alkalmából most megajándékozom a szülõket egy
szívhez szóló verssel, ami Birtalan Ferenc tollából született.
Kívánok nekik (leginkább nekik) boldog, felhõtlen gyereknapot,
mert akkor a gyerekeknek is az jut majd…
Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.
Kaluzsa Mónika
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Rimóci díjazottak a Fülöp Ferenc
Hagyományõrzõ Szólótáncversenyen
Talán nem sokan tudják, mi a Fülöp Ferenc Díj, kik kaphatják meg. A
díj a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetségtõl ered, attól a
szövetségtõl, melyet 1990-ben hoztak létre, hogy a hagyományõrzés
szolgálatára találkozókat, konferenciákat, továbbképzéseket és
nemzetközi tapasztalatcseréket szervezzenek. Elmondható, hogy az
ország legrangosabb népmûvészeti szövetsége, amelynek mára már kb.
2500 tagja van szerte az országból. Fõ céljuk a hagyományok ápolása,
terjesztése, az összefogás erõsítése. Ennek érdekében rendeznek
minõsítõ versenyeket, minden évben Országos Táncház-találkozót, és a
Fülöp Ferenc Hagyományõrzõ Szólótáncversenyt is.
A verseny névadója, Fülöp Ferenc a sárközi parasztsorsból
emelkedett a legtehetségesebb néptáncosok közé. Õ volt a paraszti
táncosok közül az elsõ, aki elnyerte a Népmûvészet Mestere címet
1953-ban. A tiszteletére elnevezett díjat kétévente ítéli oda a Szövetség
a versenyen kiemelkedõ tudást mutató táncosoknak. A
megmérettetésre hagyományõrzõ együttesek 16 éven felüli tagjai
nevezhetnek szólóban, vagy párban.
Az idei Táncverseny április 16-án került megrendezésre Isaszegen,
házigazdája a helyi hagyományõrzõ együttes volt. Közel 30 település 42
produkciója mutatkozott be az ország teljes területérõl, közöttük 3 varsányi,
1 kazári és 1 rimóci pár, Paluch Norbert és Paluchné Percze Piroska is.
A rendezvény központi kísérõ zenekara a Vavrinecz András vezette
Bekecs Zenekar volt, de saját zenekart is lehetett vinni, így Norbit és
Piroskát a Rimóci Rezesbanda kísérte.
- A néprajzkutatókból, együttesvezetõkbõl, koreográfusokból,
táncfolkloristákból álló öttagú zsûri a próbákat is megtekintette, majd
összehasonlította a versenyen elõadott produkciókkal, ugyanis az
egyik követelmény az volt, hogy koreográfia nélküli, szabad táncot
kellett elõadni. - meséli Norbi.
Piroskáék elmondták, hogy a 42 induló közül 26 produkciót
választottak be a gálamûsorba, majd õket a viselet, az elõadásmód, a
folklorisztikai hitelesség és az elõadói színvonal szempontjából
értékelték. Végül a zsûri 13 résztvevõt tartott érdemesnek arra, hogy a
Fülöp Ferenc Díjjal kitüntessék õket. Örömmel számolhatok be arról,

hogy egyhangú döntéssel Piroska és Norbi is a díjazottak között volt.
Az 5 Nógrád megyei nevezõ közül a rimóci pár mellett az egyik
varsányi induló is díjat kapott, így megyénkben összesen már nyolcan
lehetnek büszke tulajdonosai ennek a kitüntetésnek.
A díj nem pénzbeli, hanem egy rangos szakmai elismerés, mellyel az
is együtt jár, hogy a kitüntetettek bemutatkozhatnak a következõ
Táncháztalálkozón is.
- Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy elnyertük ezt a díjat, mert
ezzel nem csak a táncunkat, hanem azzal együtt a falu és csoportunk
hagyományõrzõ munkáját, táncanyagát is értékelte a zsûri! - mondták
el Norbiék - Köszönettel tartozunk a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
vezetõjének, Kobela Andrásné Erzsike néninek, a Rezesbandának és a
kísérõinknek!
Gratulálunk Piroskának és Norbinak, és köszönjük, hogy sikerrel
képviselték Rimócot! A jövõre is sok szép sikert és jó egészséget
kívánunk a hamarosan háromtagú családnak!
Mócsány Georgina

Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert

A Kistérségi Járóbeteg Szakrendelõ rendelési rendje Szécsényben
Hétfõ
Általános belgyógyászat
Általános kardiológia
Általános sebészet

Kedd

Szerda

Csütörtök
Dr. Augusztin Attila
08:00-16:00

Dr. Ali-Ariqi Mahfoz
15:00-19:00
Dr. Tandel Beáta
09:00-17:00

Dr. Földi András
07:00-15:00
Dr. Ali-Ariqi Mahfoz
15:00-19:00
Dr. Fadlalla Alnour Ibrahim
13:00-21:00

Dr. Somosi Erika
12:00-20:00
Dr. Fadlalla Alnour Ibrahim
13:00-21:00

Dr. Dömötör Gábor
08:00-12:00
Dr. Tóth Gyula
09:00-13:00
Dr. Rencz László
13:00-19:00

Ortopédia
Dr. Birtha András
14:00-18:00
Dr. Szabó Géza
13:00-19:00
Általános csecsemõ- Dr Ali Kaid Rassam Al-Shamiri
12:30-15:30
és gyermek gy.
Dr. Barrak Ahmad
Általános
14:00-18:00
Fül-Orr-Gége gyógyászat
Dr. Tóth Károly
Általános szemészet
12:00-20:00
Általános bõr- és
nemibeteg ellá.
Pszichiátria
Általános
szülészet-nõgyógyászat
Általános neurológia

Dr. Tóth Gyula
14:00-18:00

Dr. Dömötör Gábor
15:00-19:00
Dr. Birtha András
09:00-13:00

Dr Ali Kaid Rassam Al-Shamiri
12:30-17:30
Dr. Szentes Csaba
12:00-18:00
Dr. Eisler Anikó
15:00-19:00
Dr. Dévényi Edit
08:00-16:00

Dr. Balázs János
13:00-17:00

Reumatológia és
fizikoterápia
Tüdõgyógyászat

Dr. Silló Annamária
08:00-18:00

Tüdõgyógyászati
gondozás
Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgen
Diagnosztika
Ultrahang diagnosztika

Dr. Frekó Attila
08:00-12:00
Dr. Szász Zoltán
12:00-20:00

Dr. Frekó Attila
08:00-14:00
Dr. Sólyom Artúr
15:00-19:00

Dr. Sólyom Artúr
08:00-16:00
08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00

08:00-12:00

14:00-18:00

08:00-12:00

14:00-18:00

08:00-12:00

14:00-18:00

08:00-16:00

Dr. Bogdándy Annamária
14:00-18:00
08:00-16:00

08:00-16:00

Dr. Bogdándy Annamária
14:00-18:00
08:00-16:00

08:00-16:00
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Kiadásra kerül az elmúlt 30 év szüreti szövege
Pár évvel ezelõtt egy felhívást tettünk közzé, melyben szüreti A megpályázott kiadvány egyrészt olyan kulturális kincs lehet a
fényképeket, szövegeket kerestünk. A felhívást egy pályázat település és a jövõ nemzedéke számára, amely képet adhat a
ihlette, hiszen terveink között szerepelt a rimóci szüreti szüretrõl és részben a település szüreti hagyományairól is,
szövegek kiadása könyv formában. A befektetett energia másrészt pedig a kisbírói szövegeknek köszönhetõen egyben
meghozta gyümölcsét. A napokban kaptuk az értesítést, hogy a helytörténeti munka is, hiszen a rímekbe szedett stórfák
R i m ó c i K o b a k E g y e s ü l e t „ K i a d v á n y a s z ü r e t elmesélik rimóc egy-egy évét.”
hagyományainak megõrzéséért” címû támogatási kérelme Terveink szerint az ""Õsszel érik babám..." -avagy mit dobolt
pozitív elbírálásban részesült.
a kisbíró Rimócon" címû,
(A pályázat az Európai Mezõkemény borítású, fényképes
gazdasági Vidékfejlesztési
mellékletet tartalmazó
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
kiadvány 1.200 példányban
Stratégiák LEADER fejezetéjelenik majd meg. A 200
nek végrehajtásához nyújtanoldalas kiadványt szüreti
dó támogatások részletes
felvonulásokon készült
feltételeirõl szóló 122/2009.
fényképes melléklettel és a
(IX. 17.) FVM rendelet és az
szürethez kapcsolódó rimóci
Ipoly-menti Palócok Térségnépdalokkal is színesíteni
fejlesztõ Egyesület, mint az
kívánjuk. Az olvasó ízelítõt kap
illetékes LEADER HACS által
majd palócföldrõl, a palócföldi
közzétett „Közösségi célú
népszokásokról, a szüret
fejlesztés” jogcímen belül
hagyományáról. Szeretnénk
„Települések kulturális örökbemutatni többek között, hogy
ség megõrzésének támogahogyan készül településünk
tása célterületi adatlap kiírásáegy felvonulásra, milyen volt
ra került benyújtásra még
régebben és milyen ma egy
2009.11.16-án.)
szüreti mulatság a község
Szüreti csoportkép 1970-bõl
A támogatási határozat szerint
életében, ki, hányszor és mikor
Egyesületünk 1.389.750 Ft nyert a fenti célra.
ülhet hintón, kik is azok a szõlõslányok, mi a szerepe a
Részlet a pályázatból: „A rimóci énekek és táncok nagy múltra kisbírónak, illetve a településen fellelhetõ kisbírói szövegeket is
tekintenek vissza, melyeket a hagyományõrzõ együttesek és a tervezzük közreadni. Ez utóbbi jelenleg 1878-tól - 3 év
Rimóci Rezesbanda örökítenek tovább. A népszokások, kivételével - áll rendelkezésünkre, de tervezzük a településen a
hagyományok ápolása ugyancsak fontos a helyi szervezetek és hiányzóak felkutatását is, továbbá képek gyûjtését,
emberek számára. Ezeknek bemutatására ad lehetõséget a archiválását.
minden év augusztusában megrendezett falunap, és a Kérjük mindazokat, akik szívesen segítenének a
szeptemberi szüreti mulatság. A települést számos néprajzi és kutatómunkában, vagy kölcsönadnák fényképeiket
egyéb tanulmány említi, illetve számos szakdolgozat, TDK archiválás céljára, jelentkezzenek nálunk, vagy képeiket
dolgozat, évfolyamdolgozat készült már a településsel juttassák el az egyesület tagjainak. Segítségüket elõre is
kapcsolatban, de a 2006-ban elkészített "Rimóci genealógián" köszönjük! (A képek - dátummal, a képen szereplõk neveivel kívül nincs a településsel kapcsolatban kiadott nyomtatott e-mailben is elküldhetõek a vinczenikolett@freemail.hu címre.)
formájú, kötött kiadvány, amely a hagyományokat részben vagy A kisbíró rímekbe faragott, egész évet felölelõ "krónikája"
egészben bemutatja és amely a lakosság, más települések, nemcsak a településen élõk és elszármazottak érdeklõdésére
helytörténeti gyûjtemények vagy akár az ide látogatók számára tart számot, hanem a környezõ településeken, de szinte bárhol
elérhetõ lenne. Mivel viszont a rimóci hagyományok palettája szívesen olvassák. Így kaphat igazi képet majd az olvasó - a
igen színes, és nincs lehetõségünk bemutatni mindent, - a ma is kisbíró olykor csípõs megjegyzéseivel színesített élõ hagyományok közül a szüretet választottuk, hogy ezáltal is a kiadványunkból a szüret, illetve még közelebbi képet a rimóci
közelebb hozzuk ezt a hagyományt, illetve térségünket, szüreti hagyományairól.
településünket azokhoz, akik kezükbe veszik majd a kiadványt.
Vincze Nikolett

Rimóci siker a regionális mesemondó versenyen

Dr. Barrak Ahmad
10:00-14:00
Dr. Légrády György
12:00-18:00
Dr. Eisler Anikó
8:00-16:00
Dr. Repka Piroska
8:30-16:30

Pszichiátria Gondozás

Fizikoterápia

Péntek

2011 MÁJUS

2011. április 9-én Apcon rendezték meg az Istvánffy Gyula (1863-1921, néprajzkutató,
tanár, tanulmányt és könyvet írt az északi magyar népcsoportokról, illetve a szlovákokról)
regionális mesemondó versenyt, melyre meghívást kapott Vincze Barna is.
A versenyre nem csupán Észak-Magyarország, hanem a Felvidék palócai közül is
érkeztek versenyzõk. A regisztráció után „disznóságokkal” kínálták a versenyzõket és
kísérõiket, majd kezdetét vette a háromórás mesemondás. A mezõnyben minden
korosztály képviseltette magát a tizenévestõl a hetvenévesig. A szebbnél szebb meséket
szájtátva hallgatta a közönség, ezért nem is tûnt hosszúnak a háromórás verseny. A
mesék elmondása után a zsûri elnöke Agócs Gergely néprajzkutató kihirdette a
helyezetteket, akik oklevelet és népi iparmûvész által készített dísztárgyat vehettek át,
valamint ellátta a versenyzõket néhány mesemondással kapcsolatos jó tanáccsal. Nagy
örömünkre Vincze Barna, Maklinklokinka címû meséjével a második helyezést érte el.
Az eredményhirdetés után a résztvevõket ebéd várta.
A szervezõk ezzel a versennyel hagyományt kívánnak teremteni, ezért a tervek
szerint jövõre is megrendezésre kerül majd.
Vinczéné Percze Gizella

Vincze Barna a mesemondók között
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Az Ifjúsági Egyesület áprilisi hírei
Igazán mozgalmasan telt az április a fiatalok számára. Több
program és tennivaló akadt, amelyekhez az idõ is kedvezett,
valamint egyre több jövõbeni eseményt is elõ kell készítenünk. A
márciusban szervezett Jótékonysági Bálunknak még e hónapban is
voltak kellemes meglepetései. A Szécsény és Környéke
Takarékszövetkezet és a VGÜ Kft. egy-egy nagyobb összeggel
támogatta meg utólag Egyesületünket, így a báli bevétel 400.000 Ft
fölé növekedett.
Az önkormányzat megkeresésére Egyesületünkbõl is részt vett
pár fiatal a kerékpárút melletti faültetési akcióban.
A következõ hétvégén, április 16-án volt az Önkéntes Fiatalok
Napja, melynek alkalmából az egyesület 7 férfi tagja a Közösségi
Ház mögött található pihenõ és nyársaló hely padjait és asztalait
hozta rendbe, mert az idõ vasfoga bizony kikezdte némely részüket.
Ennek során az egyik, szinte teljesen szétesett asztalból egy padot
csináltunk a tûzhely mellõl „eltûnt” egyik pad helyére, az egyik
asztalt újra összeraktuk, valamit a másik két asztalt is
megerõsítettük. Hamarosan ki is próbáljuk, hogy valóban meg áll-e
a tányér az asztalon.
Április 15-én volt a 2011-es Póker- és Biliárdbajnokság 4.
fordulója. Biliárdra 10, pókerre pedig 16 fõ nevezett. A biliárdforduló elsõ három helyezettje:
1. Horváth István (összesen 19 pont, ezzel vezeti a bajnokságot),
2. Vincze Zsolt (összesen 16 pont), 3. Kiss Róbert (összesen 9
pont). A póker-fordulón a következõ versenyzõk szerezték meg a
dobogós helyezéseket:
1. Csizmadia Ádám (összesen 13 pont, ezzel vezeti a
bajnokságot), 2. Csizmadia Tamás (összesen 11 pont), 3. Molnár
Ákos (összesen 4 pont). A Csizmadia fivérek heads-up párbaja elõtt
Tamás a 9. helyrõl, a kiesés szélérõl igazán bravúros játékkal hozta
fel magát a második helyre. A májusi és júniusi fordulókat még
biztosan a Közösségi Házban szervezzük, mindig a 10-e utáni elsõ
pénteken.
A „Könyvtámasz 2010” pályázatunk kézzel fogható eredménye
is megérkezett. A félmillió forintos, körülbelül 250 db-os
könyvcsomagot a Közösségi Házban kialakított olvasósarokban
helyeztük el, amit a fiatalok nyitvatartási idõben használhatnak.
A másik nyertes pályázatunk, az ALDI Magyarország
Élelmiszeripari Bt., az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat és az Északi Támpont Szolgálat által meghirdetett
„Szövetség az Ifjúságért” címû pályázat által megvalósításra
kerülõ „A testem szabad! - avagy így maradok mindennap
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egészséges” elnevezésû projektünk már folyamatban van. A
májusi programokat és feladatokat tervezzük. Ezek közül
legsürgetõbb feladatunk egy rövidfilm forgatása, melyet májusban
már be is kell mutatnunk, majd sokszorosítás után terjesztenünk
kell. A film azt mutatja be, hogy egy vidéki fiatal kapcsolatait
hogyan befolyásolja a kábítószer és a rossz társaság. Ehhez a Szent
István Általános Iskola és a szécsényi Rákóczi Gimnázium
támogatását is megkaptuk, tõlük kamerákat kapunk, a filmet a
gimnázium stúdiójában vághatjuk, valamint a szécsényi Andi
Színjátszósai is a segítségünkre lesznek. Az általunk meghirdetett
receptverseny is ezen pályázat része, melynek lényege, hogy az
Önök által használt egészséges recepteket mások is
megismerhessék. Röviden bemutatjuk a programsorozatot is, ami
szintén e pályázatból valósul meg, és az „Egészséges Május”
nevet kapta:
Május 14. szombat: Kistérségi Bajnokok Napja - „Ép testben ép
lélek”. Foci-, kosár-, biliárd-és pingpong verseny.
Május 21. szombat: Egészséges Táplálkozás Délutánja „Gyógyszered legyen az életed, s ételed legyen a gyógyszered!”.
Ezen a délutánon az egészséges táplálkozással kapcsolatos
elõadásokat hallgathatnak a résztvevõk, valamint ekkor fogjuk a
receptpályázat eredményét is kihirdetni és a kisfilmünket bemutatni.
Május 28. szombat: Gyalogtúra - „Az orvos kezel, a természet
gyógyít” mottóval elkirándulunk Doboskúthoz.
A fenti programokra nem csak fiatalokat, hanem minden
érdeklõdõt szeretettel várunk! Tegyenek egészségükért azzal,
hogy Önök is eljönnek, és legyenek aktív résztvevõk!
Április 26-án egyesületünk 2. születésnapját ünnepli, ezért is
választottuk az arra a hétre esõ hétvégét a közgyûlésünk
megtartására. Mivel lapzártáig a közgyûlést még nem tartottuk
meg, így annak eredményérõl csak a következõ újságban tudunk
beszámolni.
A Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében: Bablena Ferenc és Mócsány Georgin

EGÉSZSÉGES RECEPT PÁLYÁZAT
2011. MÁJUS
A Rimóci Ifjúsági Egyesület recept pályázatot hirdet!
A versenyre az egészséges életmódnak megfelelõ ételek
saját receptjeivel lehet nevezni.
A pályázatokat a Szociális Boltban kihelyezett dobozban
lehet bedobni 2011. május 13-áig.
A borítékra írják rá nevüket és címüket!
A legjobb recept díja egy értékes konyhai felszerelés.
Eredményhirdetés 2011. május 14-én a Közösségi Házban.
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Híd a múltból a jövõbe
Idestova negyven esztendeje áll a hagyományõrzés szolgálatában. Számos elismerés
és számtalan sikeres fellépés egy másfél
évtizede folyamatosan mûködõ együttes élén.
Tervezés, szervezés, próbavezetés. Folyamatos jelenlét a múltban, robogva a jövõ felé. Ez
mind Kobela Andrásné.
Erzsike nénivel a Rimóci Hagyományõrzõ
Együttes közelmúltjáról, jelenérõl és
jövõbeni terveirõl beszélgettem.
- Csoporttal dolgozni, érvényesülni nem
könnyû. Hogyan sikerül ez Erzsike
néniéknek?
- Valóban nem egyszerû. Nem csak a nagy
életkori különbségek, hanem - egyebek
mellett - Rimóc változatos viselete, táncoszenés hagyományának bõsége is nehezíti a
mûsorokra való felkészülést. Hosszú idõbe
telik, míg egy-egy csokor vagy táncfolyamat
összeáll, rögzül és egybe érik a Rezesbanda
muzsikájával. S még akkor is ott marad a
kérdés: ki milyen kelléket hozzon magával
vagy ki, mit és hogyan vegyen fel viseletei
közül a bemutatóra. Hál' Istennek ez utóbbi
dologgal kell legkevesebbet törõdnöm. A
csoport valamennyi tagja ma már tudja, hogy
melyik alkalommal mit 'szabad' felvenni.
Ritka az az eset, amikor fel kell hívni a
figyelmet az öltözködés jellegére.
- Az összecsiszoltságot azonban nem csak
ez utóbbi bizonyítja, hanem a közönség
szeretete és a szakma elismerései is. Nem?
- De igen. Az évente teljesített átlagosan 18-25
felkérés nagy része visszatérõ igény. A falu
hagyományos rendezvényein túl Ajaktól
Százhalombattáig, Fülektõl Apátfalváig
rengeteg helyen jártunk. Már 14 éve
elmaradhatatlan szereplõi vagyunk a hollókõi
húsvéti rendezvényeknek és a balassagyarmati Szent Anna napi búcsúnak.
Képviseltük Rimócot Szlovákiában több
alkalommal, Lengyelországban két ízben, sõt
egy Uniós pályázat keretében Cipruson is.
Munkánkat a közönségen túl elismerte a
hagyományõrzõ együtteseket tömörítõ Kóta
is, mely az egyéni díjakat nem számítva 4
Arany minõsítéssel, 3 Arany Páva díjjal és
2005-ben 1 Arany Páva Nagydíjjal
jutalmazott.

- A közönség által tapasztalt fogadtatás,
vagy a szakmai elismerés adja a mindig
megújuló motivációt?
- Mindkettõ. Felejthetetlen a hevesi háziipari
szövetkezetnek 2009-ben Rimócon tartott
lakodalmunk, de a balassagyarmati búcsú
lelkes közönségének kitartó tapsa is. Az egri
népzenei gálán nyert rádiófelvételrõl nem is
beszélve.
- Kevés hagyományõrzõ együttes büszkélkedhet saját zenekarral. Milyen a
fogadtatása a bandának?
- Bárhol fordulunk is meg mindenkinek
tetszik. Hangosítást nélkülözve egyedi
színfoltot adnak a hagyományõrzõknek és
szokatlan hangzást a közönségnek. Legyen az
térzene, tánckíséret, vagy Máriás lányokat kísérõ
búcsús menetben való muzsikálás. Mindenhol
szívesen hallgatják õket. Eseten-ként már
önálló meghívásnak is eleget tesznek. Nélkülük
másképp mutatnának a produkcióink.
- Ha már a bandánál tartunk: milyen
stádiumban vannak a tervbe vett hangzóanyag munkálatai?
- A település vezetésének, a 36 fõs együttesünk tagjainak, valamint a szponzoroknak és
támogatóknak köszönhetõen egy nyereséges
jótékonysági bált zártunk tavaly. Akkor úgy
gondoltuk, hogy néhány hónap alatt elkészül
az a cd, melyre a bál bevételét szántuk. Több
szakemberrel egyeztettünk, míg végül a
felvételek elkészítésére vállalkozó ifjabb
Beszkid József javaslatára a fiatal,
zeneakadémiát végzett Lehõcz Alexandrával
vettük fel a kapcsolatot. Õt kértük meg a
banda repertoárján lévõ, a Zenetudományi
Intézet archívumában található, valamint a

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet
nincs bennem csak zengõ érc vagyok vagy pengõ cimbalom”

Olvasó-sarok a közösségi házban

Kuti Mária által készített tanulmányban
szereplõ és az általam gyûjtött dallamok
rendszerezésére, a cd tematikájának javaslattételére. Ma már látjuk, hogy jó nagyot
markoltunk. A rendszerezésre és tipizálásra
sem anyagi forrásunk, sem idõnk nincs.
Tekintve, hogy ez több éves feladat lenne. Ha
belátható idõn belül hangzóanyagot
szeretnénk, akkor meg kell elégednünk az
elmúlt néhány év mûsorainkban szereplõ
dallamanyagával. Így tehát a már Alexandra
által kiválogatott körülbelül 80 dalból és az
általam korábban összeállított csokrokból
válogatunk. Beszkid Józsi rengeteget
dolgozik a kottázásokkal, próbafelvételekkel
és - Kabda István segítségével - a banda sok
évre visszanyúló füzetében található
dallamainak áttekintésével. E munkák végén mihelyst összeállnak a dallammenetek - a
csoport elkezdi kigyakorolni az énekeket.
Remélhetõleg ez a nyár folyamán meglesz, és
mihamarabb fel tudjuk énekelni. Aztán jöhet a
kiadás körüli bonyodalom.
- A háttérmunka mellett azonban ott
vannak a felkérések. Mire készülnek most?
- A napokban a Hollókõi Húsvét hétfõi
rendezvényére gyakorolunk, majd a tavaly
újjáélesztett Palóc Szõttes fesztiválra készülünk Varsányba. Aztán amire számítunk az a
balassagyarmati Szent Anna napi búcsú.
Mivel azonban most indul a falunapok és
különbözõ fesztiválok ideje biztos, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan idén sem fogunk
unatkozni.
- Kívánom, hogy úgy legyen. Jó egészséget
hozzá mindannyiuknak!
PN

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes Hevesen 2009-ben

Útravaló

A nyársalóhelyeket felújították: Bablena Ferenc, Pogány Károly,
Vincze Zsolt, Percze Attila, Percze Gábor, Horváth István, Mócsány Gábor
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A Rimóci Újság olvasói közül biztosan sokan ismerik Szent Pál
írását a szeretetrõl.
Engedjék meg nekem, hogy néhány gondolatot én is leírjak a
szeretetrõl. Véleményem szerint az ember azzá válik, amit tesz. A
jótettek jobbá tesznek, a rossz tettek beszennyeznek minket.
Tehát mi a teendõ? Jót kell tenni. Mindig, mindenkor mindenhol és
mindenkivel.
Ezt ugye mondani könnyû, tenni már annál nehezebb. Ahogy Böjte
Csaba ferences testvér a dévai gyerekotthon alapítója mondja:
„Az akácfából nem lehet fejszével kivenni a mézet. A
laboratóriumokban valamennyi tudós a világ összes akácfájából sem
tudna egyetlen csepp mézet kisajtolni erõvel, tudással. De ha az áldott
nap megsüti, a szúrós tövisek között megjelennek a bimbók, napok
alatt virágba borulnak és ontani kezdik a nektárt. Szelíd jósággal,
csendes szeretettel egymásból kitudjuk szeretni a jót.”
Ebben a néhány mondatban benne van minden. De, az élet
megpróbálja az embert. A fizikumunk, a lelki-, szellemi képességeink

különféle feladatok megoldása által növekednek, ezért ezek a
kihívások nem rosszak, bár lehet, hogy fárasztóak, unalmasak, de
építenek minket. A létünk fenntartása, a mindennapi gondok
megoldása erõfeszítést igényel. Sokszor el is esünk közben, de mindig
fel kell állnunk. Hogy emberré váljunk szükséges a kudarc, a
küzdelem, az erõfeszítés.
Tehát mi a teendõ? A legjobb tudásunk szerint megvívni a
mindennapok harcát: a munkahelyen, a családban, a közösségben.
Helytállni valahol. Mert minden ember tartozik valahová, valamilyen
közösséghez. Faluban él, egyházközségben gyakorolja vallását, civil
szervezetben dolgozik a közért, tagja egy szurkolótábornak, csapatnak,
baráti körnek, egyesületnek és még lehetne sorolni. Mindenkinek ott
kell helytállnia ,ahová a sors, az Isten állította õt.
Ha az ember letér a szeretet útjáról, ha a harag, gyûlölködés, az önzés
útjára lép, és tudatosan elfordul a megismert jótól az tulajdonképpen
bûnt követ el.
Nekünk rimóciaknak itt kell élnünk ezen a településen, együtt,
egymással. Ha tetszik, ha nem. Akkor már jobb, ha békességben,
szeretetben élünk. Ez nem mindig sikerül, de legalább törekedni kell rá.
Szeretettel kívánok mindenkinek sikeres próbálkozást.
Beszkid János
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HELYI FIATALJAINK - X. rész
A végzõs középiskolás diákok hamarosan elérkeznek az érettségihez, lezárják a mögöttük álló éveket. Azok számára, akik a
továbbtanulást választották, kezdetét veszi az egyetemi, fõiskolai évekre való felkészülés nyara. Lehet, hogy van közöttük
olyan is, aki Mócsány Rolandhoz hasonlóan a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet választotta. A cikksorozat e havi
részében a végzõs BSc-s hallgató, Roland mutatja be válaszain keresztül egyetemi tanulmányait, terveit.

Az egyetem melyik karán, milyen szakon
tanulsz?
- A Bolyai János Hadmérnöki Karon, Védelmi
Igazgatás szakon és azon belül Katasztrófavédelmi szakirányon tanulok. Ha minden jól
alakul idén végzek a BSc képzéssel.
Miért ezt a pályát választottad?
- Tetszett az egyetem annak idején a nyílt napon.
Azért tanulom ezt, mert a lehetõségek közül ez
tûnt a legérdekesebbnek.
Ez volt az elsõ hely, amit bejelöltél?
- Legfõbb vágyam a Rendõrtiszti Fõiskola
volt, de oda sajnos nem nyertem felvételt,
így a „B terv” következett, a ZMNE.
Melyik középiskolába jártál?
- Balassagyarmatra a Balassi Bálint
Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjában
végeztem el a középiskolát.
Mit adott a gimnázium, amit kifejezetten jól tudtál
hasznosítani az egyetemen?
- Szerintem mindenbõl adott egy keveset, de semmi olyat, ami
jól hasznosítható lenne. A kollégiumi élet viszont megtanított a
másokkal való együttmûködésre, csapatszellemre és az
önállóságra. Nagyon szép emlékek.
Volt alkalmassági vizsga a felvételikor?
- A polgári szakokra történõ jelentkezésnél nincs alkalmassági
vizsga, de ha katonai szakra akar jelentkezni valaki, akkor elég
kemény fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági
vizsgákon kell átesni. Hasonlóakon, mint a Rendõrtiszti Fõiskolán.
Hogyan emlékszel vissza az elsõ évre?
- Elég nehezen indult, mivel akkor egyesült a két egyetemi kar a
Hungária körúti telephelyen, és nagy fejetlenség uralkodott
hónapokig. Ez nem könnyítette meg a helyzetünket. Tehát elég
nehéz volt a kezdet.
Melyek voltak a nehezebb tantárgyaid?
- Mint minden fõiskolán vagy egyetemen, itt is voltak az
átlagosnál nehezebb tárgyak. Például a Veszélyes áruk közúti
szállítása (ADR), Radiológia, Vezetés- és szervezéselmélet.
Talán ezek voltak azok, amiket nagyon komolyan kellett venni.
Melyek voltak a könnyebb, vagy kedvesebb tárgyaid?
- Szerencsére több ilyen tárgyat is fel tudok ide sorolni. A két
éven keresztül tanult Katasztrófavédelem, az egy évig tanult
Védelmi Igazgatás, Tûzvédelem tantárgyak közel álltak hozzám
és a tanárok is szimpatikusak voltak.
Szakirányt mikor kellett választanotok?
- Második félév végén kellett választani. Két lehetõség állt
rendelkezésünkre: Önkormányzati Védelmi igazgatás és
Katasztrófavédelem. Én az érdekesebbnek tûnõ katasztrófavédelmet választottam.
A szak képzése elméletre vagy gyakorlatra épít inkább?
- Sajnos ez nagyrészt elméleti képzés. A hat félév alatt összesen
egy hónap szakmai gyakorlatot kellett teljesíteni, ami szerintem
nagyon kevés, sokkal több kellene, mert ott látszik igazán, hogy
hogyan mûködik az a rendszer, amit az iskolapadban tanulunk.
Az egy hónapos gyakorlatot hol töltötted?
- A gyakorlatok megosztva, kétszer két hétben voltak. Az elsõ
két hetet a Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokságon töltöttem. A
második két hetet Balassagyarmaton a Polgári Védelmi
Kirendeltségen és Szécsényben a Polgári Védelmi Irodában
töltöttem. Összességében elmondhatom, hogy mind a három

helyen hasznos ismereteket sajátítottam el,
megismertem az adott szervezet életét és
munkáját.
Voltak esetleg tanulmányutak is? Vagy
lesznek?
- Szerencsére a tanszék több ilyen utat is
szervezett a három év során. Voltunk az árvíz
idején Edelényben és Felsõzsolcán, a
vörösiszap-katasztrófa helyszínén, Kolontáron, Devecseren, a Dorogi veszélyes
hulladék égetõnél, a rákospalotai települési
kommunális hulladék égetõnél, Sátoraljaújhelyen, az árvíz kapcsán. Végül Pakson az
atomerõmûben a Japán földrengés kapcsán
tettünk szakmai látogatást.
Mirõl írod a szakdolgozatodat a BSc-n?
Ezzel szeretnél foglalkozni a késõbbiekben is?
- A szakdolgozatomat Nógrád megye járványügyi
felkészültségérõl írom. Nem tervezem, hogy ezzel a témával
tovább foglalkozzak, mert ez egy kicsit eltér a végzettségemtõl.
Végzõsként mi a véleményed a BSc képzésrõl?
- Szép gondolat, pocsék kivitelezés. A régi rendszerben a mi
szakunk jól fel volt építve öt éves tanterv szerint. Teli volt szakmai
gyakorlatokkal, szakmai kirándulásokkal. Amikor át kellett térni a
Bolognai rendszerre, nehezen elindult egy nagyon lassú
tantervmódosító folyamat. Évrõl évre elvettek tantárgyakat,
csökkentették az óraszámokat, szóval káosz alakult ki. Talán akik
most felvételiznek, nekik már majdnem kész 3 éves tantervük lesz.
Milyen a diákélet az egyetemen?
- Az egyetemen polgári és katonai hallgatók együtt, egy
intézményen belül tanulnak. Az egyetem nagyrészt a katonai
képzésekre fekteti a hangsúlyt, ezért nincs kialakult, jól
definiálható diákélet. Katonás rend és fegyelem a megkövetelt
viselkedésmód. Így a diákélet kiszorul az egyetem területén
kívülre, ami szerintem nem helyénvaló. De a vezetés
ragaszkodik ehhez a fegyelemhez.
A tanárok között is vannak civil polgárok és katonák is?
- Igen, és vannak külsõs, más egyetemeken tanító tanáraink is.
Több katona tanárom is volt és csak jókat tudok róluk mondani.
Maga Budapest és az iskola hogy tetszik?
- Maga az egyetem tetszik, jól felszerelt és hangulatos, de
Budapestet a három év alatt nem sikerült megszeretnem.
Valahogy nem az én világom.
Most is kollégiumban laksz? Ez messze van az egyetem
oktatási épületeitõl?
- Nem lakok kollégiumban. Elég volt az 5 év a középiskolában.
Az egyetem kollégiumai az intézmény területén belül vannak.
Két kollégium is van, egyik a polgári hallgatók részére, és egyik
a katonai és külföldi hallgatók részére.
Hogy érzed, lesz jövõd ezzel a végzettséggel?
- Én bízok benne, hogy lesz, de semmi konkrétat nem tudok
mondani. Szeretnék ezzel a végzettséggel elhelyezkedni. Ha
nem sikerülne, akkor megpróbálom az Msc képzést és akkor
remélem sikerül.
Rimóc vagy környéke szóba jöhet munkahelyként?
- Az elkövetkezõ néhány évben szerintem még nem jöhet szóba.
De nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövõ.
Köszönöm, hogy megosztattad velünk a tapasztalataidat,
terveidet! Sikeres befejezést, az azt követõ idõkre pedig
Mócsány Georgina
minden jót kívánok!
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Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház hírei
Anyák napjának története: Minden évben van egy kedves nap, amirõl sosem feledkezünk meg. Ekkor
köszöntjük Édesanyánkat. A gyermekek és a felnõttek szívében az édesanya különleges helyet foglal
el. Õ az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, õ az, akivel örömünket,
bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Az anyák napja világszerte ünnepelt nap,
melyen az anyaságot ünnepeljük. Magyarországon ez a nap május elsõ vasárnapjára esik, de több
országban május második vasárnapján ünneplik. Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során késõbb is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is megköszöntötték. Angliában, az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep,
vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követõ negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján
tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás elõtt külön erre a napra elkészítették
az anyák sütijét, az édesanyák számára. Az Egyesült Államokban elõször 1872-ben ünnepelték meg
Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tûzte
ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg idõt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet elõbb állami,
majd nemzetközi ismertségivé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerûsítésre
fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedõk,
üdvözlõlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedõk, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, melynek
hatására az gyorsan népszerûvé vált kontinensünkön is. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ
ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai
ünnepélyek közé az Anyák napját. A legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik.
A Gyerekház hírei:
Március 30-án került megrendezésre a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint az MTA Gyerekszegénység Elleni Program
(mint a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt megvalósítói) közös konferenciája, melyen a Rimóci Gyerekház szakmai teamje együtt utazott a
Magyargéci Gyerekházas szakmai team-el. A konferencián beszámolót hallhattunk, a kistérségi gyerekesély programok tervezési
folyamatáról, eredményeirõl, a szegénység mértékérõl.
Március 31-én részt vettünk a Varsányi és Magyargéci Gyerekház munkatársaival a Kerepesi Mosolyvár Gyerekház megnyitó ünnepségén.
Április 8-án ellátogatott a Gyerekházba, Dr. Nagy Andor országgyûlési képviselõ. Beszélgetett a szülõkkel, érdeklõdött a kezdetekrõl, a
gyerekekrõl.
Április 19-én a Tanodások szemétszedést szerveztek, bográcsozással egybekötve. Sok gyermeket tudtak bevonni ebbe az akcióba, fõképp
az 5-6-dik osztályos tanulókat és Bakos László tanár úr is segített. Részt vettek még: Csemer Károly és felesége, Bangó Árpád a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat képviseletében, 3 önkéntes szociális munkás diáklány Budapestrõl, a Gyerekház, Gyerekházas szülõk. A
résztvevõk 20 zsák szemetet szedtek össze, melyet Virág László szállított el. A szemétszedés közös bográcsozással zárult. Köszönjük
minden segítõ aktív részvételét!
Ismét kaptunk virágot, melyet el is ültettünk a Gyerekház udvarán. Köszönjük szépen Balázs Jánosné felajánlását!
Április utolsó hetén húsvéti díszeket készítettek a szülõk és tojást
festettek a szülõk gyerekek egyaránt. Míg készültek a vidám húsvéti
díszek, közben húsvéti locsoló verseket gyûjtöttünk és arról
beszélgettünk, hogy honnan ered a húsvéti tojásfestés hagyománya. A
tojásfestés hagyománya évezredek óta létezik, még ha nem is mindig
kötõdött a húsvéthoz. Mára a húsvét egyik legjellegzetesebb
szimbóluma. A perzsa szokások között találkozhatunk a tavaszi vörös
tojás-ajándékozással, amit késõbb az ókori görögök és rómaiak is
átvettek. A tavasz köszöntésének eme módját késõbb a keresztények a
húsvéti ünnephez kötötték, a 13. századtól már a húsvéti hagyományok
része lett.
Percze Renáta
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NYULACSKA HÍREK
A legszebb Vasárnap
Májusban van egy kedves nap, amirõl sosem feledkezünk
meg, amire mindig készülünk a gyerekekkel. Ez a nap az anyák
napja, a legszebb vasárnap. A gyermekek és a felnõttek
szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Õ az, aki
számára mindig mi, a gyerekek vagyunk a legfontosabbak, õ
az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk,
akiben mindig bízhatunk. Az egészen kicsi gyermek számára
a legfontosabb érzelmi-erkölcsi kapcsolatot az édesanya
biztosítja. Ez a kapcsolat az alapja a gyermek
szocializációjának, felnõtté válásának. A minden évben
visszatérõ ünnepi szokások, tevékenységek ismétlõdése,
éves ritmusa /ugyanúgy, ahogy a napi tevékenységek
kiszámítható ritmusa/ lehetõvé teszik az ismerõsség
biztonságának átélését. Ezért fontos, hogy ezek az
ünnephez kapcsolódó játékok, tevékenységek, a felkészülés
minden évben hasonlóan történjenek, hiszen így tudja a
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gyerek várni az ünnepet és így tud örülni a beteljesedésnek.
Mi itt, az óvodában az anyák napját megelõzõ héten anyák
napi projekthetet szervezünk, ahol a gyerekeknek
lehetõségük nyílik az ünnepre kellõképpen ráhangolódni.
Érzelmi elõkészítés folyik ez idõ alatt, amikor a gyerekek
verseket, dalokat tanulhatnak, különbözõ tevékenységekbõl
választhatják ki, hogy mivel kedveskednek anyukájuknak. A
húsvéti ünnepek miatt, ebben az évben kevesebb idõ jutott a
felkészülésre, de bízunk abban, hogy erre az ünnepre is
kellõképpen sikerül ráhangolódni és az édesanyák, nagymamák
köszöntése, vasárnap családi körben mindenhol megtörténik.
Az anyák napi projekthéten minden az anyukákról szól: nekik
készítünk meglepetést, róluk szól a mese a vers a dal, sokat
beszélgetünk az édesanyákról. A gyerekek ez idõ alatt
nagyon sok tevékenységet kipróbálhatnak, ismereteik sok új
dologgal bõvülnek és mindezek elõsegítik az anya-gyermek
kapcsolatának elmélyülését. Valamennyi édesanyának nagyon
boldog anyák napját kívánunk!
Ovónõk

1964 óta, József Attila születésnapján ünnepeljük a Költészet
napját.
Iskolánkban régi hagyomány, hogy e nap tiszteletére versmondó
versenyt tartunk, melyre az idén április 15-én került sor.
Iskolánk diákjai közül sokan készültek e nemes versenyre, hogy
a versek által szép perceket szerezzenek a szülõknek,
diáktársaiknak.
A résztvevõk három korcsoportban mérték össze tudásukat. Az
I. korcsoportban az elsõ, második és harmadik osztályosok, a II.ban a negyedik és ötödik osztályosok, a III. korcsoportban pedig
a hatodikosok, a hetedikesek, és a nyolcadikosok.

Köszönjük a résztvevõknek, hogy szabadidejüket feláldozva
vállalták e szép feladatot. Köszönetünket fejezzük ki a diákokat
felkészítõ pedagógusoknak, és a rendezvényünket támogató
szülõknek.
Oláh Katalin

A zsûri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport:

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

Pikács Dominika
Czerovszki Bence
Gál Enikõ

(1. o.)
(3. o.)
(2. o.)

II. korcsoport:

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

Mócsány Patrik
Jusztin Edina
Ocsovai Ramóna

(4. o.)
(5. o.)
(5. o.)

III. korcsoport:

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

Vizoviczki Lolíta
Péter Fruzsina
Bada Bianka

(7. o.)
(7. o.)
(6. o.)

Mit kívánok Neked Édesanyám?

A díjazottak

A roma kultúra napja

(Gyermekszáj)

- Kívánom Neked, hogy nagyon szeress.
- Kívánom Neked, hogy boldog legyél, és sokat
mosolyogjál.
- Kívánok Neked sok virágot.
- Kívánom, hogy sokat legyél velem.
- Kívánom, hogy legyen sok pénzed.
- Kívánom Neked, hogy megsimogasd az
arcom és sok puszit adjál.
- Kívánom, hogy sokszor fõzzél nekem
tejlevest.
- Kívánok Neked fülbevalót karkötõt, csokit.
- Kívánom Neked, hogy mindig beszélgessél
velem.
- Kívánom Neked, hogy mindig legyen idõd
arra, hogy velem játszhass.

A zsûri különdíját Holecz Zoltán (4. o.) kapta.
A helyezettek könyvjutalmat és oklevelet, a többi résztvevõ
emléklapot kapott.

Iskolánk a roma kultúra napja kapcsán 2011. április 8-án roma napot
szervezett.
Többek között ismerkedtünk a vályogvetés, a kosárfonás
technológiájával, a jellegzetes romaétek, a bodak készítésébe is
bekapcsolódtunk és megízleltük.
Sokszínû, tartalmas napunk volt.
Kiss Józsefné

Folklór mûsor

Anyáknapi köszöntõ
Szine szárnyú kis madárka csicsereg az ágon,
Tarka szegfû mosolyog a meleg napsugáron.
Virág, madár, s az én szivem
õszintén kivánja:
Édesanyát a jó Isten éltesse, megáldja!

Nagymamámnak
Virágot kerestem, pirosat, fehéret,
Bokrétába kötöm, s odaadom néked.
Nem is kívánok én érette egyebet,
Csakhogy nagymamámat az Isten tartsa meg!

Vályogvetés

Megmérettették magukat citerásaink
2011. április 16-án került megrendezésre Szécsényben
a Ki mit tud - Talentum tehetségkutató rendezvény,
amelyre a rimóci „Kecele Citeraegyüttes” is benevezett.
A fiatal csapat jól szerepelt, hiszen a 15 mûsorszám közül
a rimóci citerásokat a zsûri is kiemelte, külön értékelve

Kosárfonás
egyedülállóságukat, kulturális értéküket. Citerásaink
név szerint: Bablena Blanka, Petrovics Anna, Nagy
Dolóresz, felkészítõjük ifj. Beszkid József.
Mindannyijuknak gratulálunk, reméljük messzire
száll még a rimóci citerások játéka.
Vincze Nikolett

