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A felnõtt bajnokság végeredménye:
1. Szécsény
26 21 3 2 76 -23 66
2. Nõtincs
26 17 5 4 55 -29 56
3. Mátranovák
26 17 4 5 58 -29 55
4. Berkenye
26 13 8 5 71 -29 47
Megyei I. osztály
26 11 9 6 53 -32 42
Felnõtt csapatunk az 5., Ifistáink pedig a 9. helyen 5. Rimóc
6. Karancslapujtõ 26 12 4 10 57 -51 40
végeztek a 2010/2011-es labdarúgó bajnokságban 7. Pásztó
26 12 3 11 53 -58 39
8. Nagybátony
26 12 2 12 54 -51 38
25. forduló: Rimóc - Szécsény 2-2 (0-1)
9. Palotás
26 10 4 12 46 -48 34
Rimóc, 250 nézõ, vezette: Dolnegó Bálint (Katona L., Mohácsi L.)
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Komár, Kelecsényi - Rádi (Mócsány), 10. Szurdokpüspöki26 8 2 16 42 -62 26
11. Bercel
26 7 4 15 42 -84 25
Chikán, Rácz, Bangó N. - Bangó R. (Árva), Vincze B. (Lovász)
12. Héhalom
26 7 3 16 41 -72 24
Edzõ: Vidomusz Tibor
13. Somoskõújfalu 26 5 3 18 35 -62 18
Szécsény: Szathmári - Németh, Botos, Rácz, Frenkl - Chikán P. (Varga L.), 14. Tar
visszalépett

Galcsik, Szenográdi (Varga G.), Simon - László, Gyimesi (Kelecsényi)
Edzõ: Mátyus Sándor Gól: Vincze, Kelecsényi, ill. Szenográdi, Frenkl
Jók: az egész csapat, ill. Botos, Frenkl
Remekbeszabott, jó iramú, sportszerû mérkõzést hozott a szomszédok
rangadója. Az elsõ félidõ elején a vendégek léptek fel támadólag és egy
kapufa jelezte fölényüket, de aztán a 15. percben a hazaiak
kiegyenlítették kapufa hátrányukat és a 30. percben a vezetést is
megszerezhették volna. A 36. percben Galcsik beadására Szenográdi
érkezett és 5 méterrõl a jobb sarokba gurított. 0-1. A második félidõben a
hazaiak léptek fel támadólag és az 51. percben kiegyenlítettek,
Kelecsényi G. remek labdával ugratta ki Chikán T.-t, aki a kifutó kapus
felett átemelte a labdát, de az a kapufáról visszapattant. Szerencsére
Vincze B. érkezett és az üres kapuba fejelt. 1-1. Az egyenlítés után a
hazaiak támadásai veszélyesebbek voltak, de mégis a 78. percben a
vendégek szereztek vezetést, szöglet után Frenkl zavartalanul fejelhetett a
kapuba. 1-2. Négy percet kellett várni az egyenlítésre. A sokadik hazai
támadás ritkán látott gólt eredményezett. Mócsány jobboldali beadását
Kelecsényi G. 11 méterrõl ollózva a bal felsõ sarokba bombázta. 2-2. Méltó
ellenfele volt a rimóci csapat a bajnokságot nyert szécsényieknek. Bízunk
benne, hogy látunk még NB III-as bajnoki mérkõzést Szécsényben.
Vidomusz Tibor: A második félidõben a Rimóc irányította a játékot.
Remek labdakihozatalok és gyors kontrák ellen Szécsény nem találta
az ellenszert. Remekbe szabott gólokat lõttunk, viszont két elkerülhetõ
gólt kaptunk. A bajnok ellen teljesen helytálltunk. Gratulálok a
Szécsény bajnoki címéhez.
Mátyus Sándor: Nem játszottunk azon a fordulton, amin szerettünk
volna, de így is kezünkben volt a mérkõzés. Gratulálok a lelkes hazai
csapatnak és sok sikert kívánok nekik.
Ifi: 0-5
26. forduló: Héhalom - Rimóc 1-1 (1-0)
Héhalom, 100 nézõ, vezette: Babcsán Ákos (Molnár L., Szász K.)
Héhalom: Vida - Huszár, Kovács, Pásztor Zs., Kárpáti - Bognár, Babusa,
Pásztor Sz. (Fekete R.), Danguly - Lõrincz, Zsámboki (Kratofil)
Edzõ: Szilágyi Albert
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Komár, Kelecsényi - Chikán T., Rácz
(Árva), Lovász, Bangó N. - Bangó R. (Mócsány), Vincze (Bangó B.)
Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Lõrincz, ill. Komár
Jók: Kovács, Bognár, Danguly, Pásztor Zs., ill. az egész csapat.
Változatos, küzdelmes mérkõzést vívott a két csapat. Az elsõ félidõben
a hazaiak, a másodikban a vendégek játszottak fölényben. Mindkét
gárda gólhelyzetek sokaságát hagyta ki, így a látottak alapján a
döntetlen reális eredmény.
Szilágyi Albert: Minden igyekezetünk ellenére sem tudtuk megnyerni
az utolsó hazai mérkõzésünket. Helyzeteink megvoltak, de mindig
porszem került a gépezetbe. Az izgalmas, jó találkozóhoz a vendégek
kiváló partnernek bizonyultak. Mindkét csapat dicséretet érdemel.
Vidomusz Tibor: Egy jó, és igen sportszerû Héhalom ellen ragyogó
mérkõzésen döntetlent értünk el, ami azt jelenti, hogy hét mérkõzés óta
veretlenek vagyunk. Az elsõ félidõ a Héhalomé, a második Rimócé
volt. A tavaszi szerepléshez gratulálok a Héhalomnak és csapatomnak
is.
Ifi: 6-0

Az ifjúsági bajnokság végeredménye:
1. Szécsény
26 22 3 1 133 -20 69
2. Pásztó
26 21 4 1 140 -23 67
3. Nagybátony
26 18 7 1 105 -24 61
4. Karancslapujtõ 26 19 4 3 106 -46 55 (-6 pont)
5. Berkenye
26 11 1 14 61 -95 34
6. Szurdokpüspöki 26 9 5 12 56 -77 32
7. Héhalom
26 9 4 13 57 -65 31
8. Somos
26 11 1 14 65 -66 30 (-4 pont)
9. Rimóc
26 10 3 13 64 -68 29 (-4 pont)
10. Bercel
26 9 2 15 59 -102 21 (-8 pont)
11. Palotás
26 8 3 15 60 -115 19 (-8 pont)
12. Mátranovák 26 6 1 19 29 -102 19
13. Nõtincs
26 6 2 18 30 -69 15 (-5 pont)
14. Tar
visszalépett

Megyei serdülõ bajnokság nyugati csoport
A negyedik helyen végzett serdülõ csapatunk a 2010-2011-es
bajnokságban. Sajnos nem tudott olyan teljesítményt nyújtani
tavasszal, mint ezt õsszel tette és így nem játszhatott a rájátszásban a
harmadik helyért. Négy játékos távozott a csapatból, Pásztor Balázs,
Oláh Ádám, Oláh Dávid Balassagyarmat csapatához igazolt, Csonka
Zsolt pedig Kanadába költözött. Új játékosokat kellett beépíteni a
csapatba, ami nem megy egyik napról a másikra. A mérkõzések száma is
kevés volt a játékosok összeszokásához. Öt új játékos került a
csapathoz, Bada Viktor, Bangó Patrik, Rácz Norbert, Bada Erik, és Bada
Norbert. A jövõre nézve bízunk abban, hogy egy jó felkészüléssel,
komolyabb hozzáállással több is kijön a csapatból.
A tavaszi forduló eredményei:
8. Palotás - Rimóc 1-1 (0-1),
9. Rimóc - Berkenye 6-3 (3-3),
10. Héhalom - Rimóc 3-2 (3-1), 11. Rimóc - Nõtincs 3-3 (1-0)
1. Szécsény
2. Palotás
3. Bercel
4. Rimóc
5. Nõtincs
6. Héhalom
7. Berkenye

12
12
12
12
12
12
12

A serdülõ bajnokság végeredménye:
12
0
0
65 6
4
2
30 6
0
6
47 5
3
4
49 5
2
5
28 2
0
10
18 1
1
10
26 -

5
24
42
32
42
40
78

36
22
18
18
17
6
4

A 2010/2011-es labdarúgó bajnokság góllövõi:
Serdülõ
Oláh Ádám
Laczkó Lénárd
Pásztor Balázs
Oláh Dávid
Csonka Zsolt
Csonka Ádám
Bangó Patrik
Rácz Péter
Mag Ádám

17 gól
12 gól
10 gól
2 gól
2 gól
2 gól
2 gól
1 gól
1 gól

Összesen: 49 gól

Ifjúsági
Kis István
15
Csonka Ádám
12
Csonka Krisztián 8
Beszkid Arthur
7
Beszkid Máté
3
Kormány Lajos
3
Tolmácsi Bence
3
Rácz Jenõ
2
Csizmadia Tamás 2
Laczkó Lénárd
1
Oláh Ádám
1
Fenes Dávid
1
Összesen: 58 gól

gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól

Felnõtt
Vincze Benjámin
Bangó Rómeó
Oláh Tibor
Árva Róbert
Bangó Norbert
Kelecsényi Gábor
Chikán Tamás
Komár Gábor
Lovász Balázs
Rádi Balázs
Kis István

11
9
8
6
3
3
3
2
2
1
1

gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól
gól

Összesen: 53 gól

Nyári focitábor
a sportpályán!
A Rimóci Sport Egyesület 2011. július 25-30-ig,
hétfõtõl szombatig focitábort szervez 1996-2000 korosztályú
labdarúgók számára.
Érdeklõdni és jelentkezni Vincze Barnánál személyesen
vagy a 06 30/748-3968-as telefonszámon lehet.

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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Szent Jakab hava
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,,...egy napod se múljon el anélkül, hogy magadat jobbá ne tetted volna.’’
(John Ruskin)

Hagyomány és ünnep
Változnak az idõk.
Emlékszem, amikor hajdanán, a nagyapám a Magashegyrõl vasárnap meglátogatott
minket. Fehér ingben, fekete kalapban, ahogy az akkor szokás volt. Vasárnap délután
a kölcsönös látogatások, ház elõtti beszélgetések ideje volt.
Változnak az idõk.
Ma teljesen mással töltjük a vasárnap délutánjainkat. Füvet nyírunk, kocsit mosunk,
TV-t nézünk, horgászunk, és még lehetne sorolni. Felmerül a kérdés, hogy ünnep-e
még a vasárnap? Ünnep-e még, amikor egyre kevesebb ember vesz részt a
szentmisén, és egyre több idõt töltünk a számítógépek elõtt, mint egymással.
Ha végig nézi az ember az év jelentõsebb ünnepeit, bizony rájön, hogy ezek az
ünnepek egyáltalán nem véletlenül vannak a naptárban. Vagy ha végiggondolja az év
hagyományait, népszokásait észreveheti, hogy milyen remekül be volt osztva minden.
Évszakok szerint, a mezõgazdasági munkák szerint pontosan, precízen. Megvolt az
ideje mindennek. Ma pedig azt mondjuk nincs idõnk semmire, de fõleg egymásra. Egy
Zorán-dal arról szól, hogy míg kicsi a gyermek, nyaggatja az apját, játsszon, focizzon,
birkózzon vele. De az apa nem ér rá, dolgozni kell, sietni kell. Aztán az apa
megöregszik, és most õ kéri a fiát, maradjon, ne siessen, üljön le beszélgessen. De a
fiú nem ér rá, mert menni kell, mert minden fontosabb.
Változnak az idõk.
Régen hangos Dicsértessékkel kellett köszönni, ma jó esetben dünnyögéssel. Régen
mindenki büszkén öltözött népviseletbe, ma már sok esetben nyûg és macera. Régen
az ünnepségeken kötelezõ volt megjelenni, ma már senkit nem lehet kényszeríteni.
A költõ azt mondja: „ne hagyjátok a templomot és az iskolát”. Milyen igaza van.
Kiegészíteném ha szabad azzal, hogy ne hagyjátok az ünnepet és a hagyományt.
Nagyon fontos. Tudni kell, hogy ki volt Bem tábornok. Tudni kell, hogy nem hiába
nyugszanak jeltelen sírokban a rimóci katonák, fontos tudni, mit jelent ez a szó
Trianon, ismerni kell István király intelmeit, tudni kell az '56-os pesti srácról és
sorolni kell az aradi tizenhármat. Nagyon fontos.
Változnak az idõk.
El kell vinni gyermekeinket, meg kell nekik mutatni, mert csak így van értelme az
ünnepnek, a hagyománynak. Hosszan lehetne sorolni az újévi köszöntéstõl a karácsony
elõtti szentcsaládjárásig mennyi-mennyi fontos és szép hagyomány, szokás élt, és
talán még él nálunk. Kiragadva a sorból a gyalogbúcsúkat: Szentkútra, a rimóci
fogadalmi kápolnához és újabban Herencsénybe a Palócok keresztjéhez. Az együtt
töltött idõ mindig ad valami pluszt az embernek, közösségi élményt, együttlétet,
szeretetet. Olyat, amit sem a számítógép, sem a televízió, sem semmilyen színes
újság nem adhat. Ezért nagyon fontos az emberek életében az ünnep és a hagyomány
megtartása, megõrzése.
Változnak az idõk, de ti ne hagyjátok az ünnepet és a hagyományt.
Szeretettel: Beszkid János

Július 1.-3.
Július 5. és 12. (kedd)
Július

10. (vasárnap) 1600

Július

17. (vasárnap)
1530

Augusztus 6. (szombat)

Füle Lajos: Futás
Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tûzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen ûzi, hajtja a vágy,
száz utcán téren, ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörûszépen s balga-bután
fut a gyermek a labda után...
Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába elõtt,
vagyon gurul a vágya elõtt,
hírnév, dicsõség álma elõtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán téren, ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át,
gyönyörû szépen s balga-bután
fut az ember az élet után...
Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán, ott fut a téren,
egész világon, sok ezer éven,
sok mérhetetlen, megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével, kiontott vérrel,
viszonzatlan, mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...

PLÉBÁNIAI JÁTSZÓHÁZAS NAPOK
Az egészségügyben
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a
dolgozók napja és a
Dr. Manga János Közösségi Házban
köztisztviselõk napja
II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság a
alkalmából sok
Dr. Manga János Közösségi Házban
szeretettel köszöntjük
(7. forduló)
községünk valamennyi
PALÓC SZÕTTES KULTURÁLIS NAPOK
egészségügyi és
,,Palóc féketõk’’ tárlat megnyitója
köztisztviselõi
Helye: Rimóc, Hunyadi út 5.
dolgozóját.
a megnyitón közremûködik Szvorák Katalin
A Rimóci Újság szerkesztõsége
FALUNAP
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. június 16-án tartotta legutóbbi ülését.
Az ülésen megkezdésekor jelen volt Beszkid Andor
polgármester, Jusztin Péter Albertné, Juhász Vincéné,
Beszkid János képviselõk, dr. Simon Mihály megbízott
jegyzõ és Molnár Lászlóné, az óvoda vezetõje.
A képviselõ-testület a jegyzõkönyv hitelesítéssel Beszkid
János és Jusztin Péter Albertné képviselõket bízta meg.
A képviselõ-testület tagjai elsõként az óvoda nyári
nyitvatartási rendjére vonatkozó elõterjesztést tárgyalták
meg. Molnár Lászlóné, a tagintézmény vezetõje szóbeli
kiegészítést tett a nyitva tartás tervezetével kapcsolatban és
ismertette a két alternatívából álló javaslatot.
Az egyik alternatíva szerint az óvoda két hétig tart zárva
és a nyár július, augusztus hónapjaiban egy csoporttal tart
nyitva, a második alternatíva szerint az óvoda júliusban
egész hónapban zárva tart és a többi idõben pedig két
csoporttal mûködik. A kérdések és válaszok elhangzásának
ideje alatt, 18.45-kor, megérkezett Kiss János képviselõ,
így a képviselõ-testület létszáma 5 fõre emelkedett.
A vita végén a képviselõ-testület 4 igen és 1
tartózkodással az óvoda nyári szünetét 4 hétben, július 4-tõl
július 29-éig terjedõen határozta meg.
A második napirend megtárgyalását megelõzõen
bemutatásra került dr. Simon Mihály jogász végzettségû
munkavállaló, aki 2011. június 2-ától 2011. december 31éig tartó, határozott idõtartamú köztisztviselõi kinevezést
kapott, egyben pedig a jegyzõi feladatok ellátásra szóló
megbízást.
Dr. Simon Mihály Hollókõ község jegyzõje volt 2000-tõl
2007-ig. 2007 és 2011 között a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomkutató Központjának munkavállalójaként egy civil szervezetet, egy alapítványt vezetett,
mely egy komplex kistérségi szegénység elleni program
megvalósításáért felelõs.
Második napirend keretében ismertetésre került a jegyzõi
állásra érkezett pályázat, motivációs levél, továbbá a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
vonatkozó rendelkezései.
A pályázó nem rendelkezett közigazgatási szakvizsgával
és 2 év közigazgatási gyakorlattal sem. Mivel egyetlen
jelentkezés érkezett határidõig, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánította a testület.
Harmadik napirendként a KEOP 4.2.0. jelû kiírást és egy
pályázatíró cég ajánlatát tárgyalták a képviselõk. A
pályázat célja napkollektor és napelem beszerzése. Sikeres
pályázat esetén az intézmények (Gondozási Központ és
Óvoda) energiafelhasználásában jelentõs megtakarítás
érhetõ el. A képviselõk egyhangúlag elfogadták a pályázat
megírására tett árajánlatot.
További napirendi pont nem lévén a képviselõ-testület
zárt ülésen folytatta munkáját.
A képviselõ-testületi ülés 20 óra 55 perckor véget ért.
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Gondolatok:

HÍREK

Szécsény Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szécsény Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Intézményvezetõ (magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére.

„Vigyázat csalok” szólt elõre Rodolfónk, ám bármennyire is
mereszgettük a szemünket, nem tudtuk leleplezni a trükkjeit. Amíg õ
maga nem tette. Csakhogy õ, a bûvészet mûvésze, szórakoztatott. Itt
nem áldozatok vagyunk, hanem csodálók. S õ méltán megérdemelte
a hálás közönséget. Nem ámított minket, tényleg csalt, mi pedig
ámultunk az ügyességén. Az valódi volt. Bezzeg a mindennapokban
gyakran a bõrünkön érezzük egy-egy elõre be nem jelentett
szemfényvesztés gyomorba és mellbe vágó következményeit.
Okolni persze okolhatjuk a szélhámost, de titkon tudjuk: kettõn áll a
vásár. Nekik cselfogásaik vannak, nekünk meg balfogásaink. A
csalók ebbõl élnek, vagy valaki miatt kell csalniuk. Magabiztosan
manipulálnak, hiszen kiváló emberismerõk. Általuk magunkkal is
szembenézhetünk. Jóhiszemûek, vagy óvatlanok vagyunk? Talán
csak figyelmetlenek? Legyünk hát gyanakvóbbak, éberebbek,
józanabbak? Nem ártana, mert trükkös egy világ ez. Nem szabad
bedõlni a látszatnak, mert akkor a saját kardunkba dõlhetünk. És ha
már megesett, most az egyszer verjük nagydobra a malõrt, ne
legyünk restek figyelmeztetni egymást. Mert ha a szomszéd tehene
is megdöglik, nem lesz kitõl kérni egy pohár tejet. Szóval, ha mi
egyszer rosszul is jártunk, a jövõben úgy járunk jól, ha okulunk
belõle. És okítunk másokat is. A csaló így esik csapdába. Vannak
olyan csalók, akiket kihasználnak, vagy felhasználnak mások.
U. I: Ismerjetek meg mindenkit, de senki se ismerjen meg
benneteket.

-KÖSZÖNETELKÖSZÖNÜNK HÁT MI IS SZÜLÕK.
DE ITT MARAD SZÍVÜNK HÁLÁJA.
KEDVES ÓVÓNÉNIK ÉS DADUSOK!
KÖSZÖNJÜK A SZÉP ÉLMÉNYEKET:
A KIRÁNDULÁSOKAT,
AZ IZGALMAS UTAZÁSOKAT
BUSZON ÉS VONATON,
A PATAK PARTY-T,
A SPORT-NAPOT,
A FELEJTHETETLEN FARSANGOKAT…
HOGY LEHETTEK A GYEREKEINK
FOGKRÉMOSZTÓK ÉS NAPOSOK.
KÖSZÖNÜNK MINDEN NAPOT,
AMIT GYEREKEINKKEL TÖLTÖTTEK.
KÖSZÖNJÜK A MOSOLYT, A BÍZTATÁST.
MI IS IGYEKEZTÜK KIVENNI A RÉSZÜNKET A
FELADATOKBÓL,
HA KÉRTÉK FALAVELET ÉS
TÖKÖT VITTÜNK ÕSSZEL,
TAVASSZAL KIFÚJTUK A TOJÁST.
S TETTÜK EZT NAGY ÖRÖMMEL.
VÉGE VAN AZ ÓVINAK
TORKUNK ÖSSZESZORUL
SZEMÜNK KÖNNYBEN ÚSZIK…
VISSZANÉZÜNK…
MAJD EGYSZER VISSZATÉRÜNK!
KEDVES ÓVODA ELKÖSZÖNÜNK HÁT.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2011.08.15-2016.08.14-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3170 Szécsény, Magyar út 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok:
Feladata különösen az intézmény vezetése, az alapító okiratban
meghatározott alapfeladatok ellátásának biztosítása, a munkáltatói jogkör
gyakorlása, az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenõrzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Fõiskola, Logopédia szakos gyógypedagógus, pedagógus szakvizsga,
§ Logopédus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§ Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
§ B kategóriás jogosítvány,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Az iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata; Részletes szakmai
önéletrajz; Szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányok; Intézmény
vezetésére irányuló elképzel és szakmai helyzetelmzésre épülõ
fejlesztési elképzelés; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány; Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
való eltiltás hatálya alatt, összeférhetetlenséget eredményezõ körülmény
nem áll fenn, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, nyílt/zárt
ülésen történõ tárgyalás.

Becsapnak!

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
§ Intézményvezetõi tapasztalat; Szakszolgálati intézmény alkalmazásában
szerzett szakmai tapasztalat; Lakóhely Szécsény Kistérségben
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2011. ÉVBEN BALLAGÓ ÓVISOK SZÜLEI

Akiért a harang szólt...

V

Az elõzõ lapszámunk megjelenése óta
községünkben haláleset nem történt.

Gólyahír:

V

Bangó Zoltán - 2011. 06. 21.
Szülõk:
Bangó Krisztina és Bada Zoltán

Könyvajánló: Tamási Áron: Árnyas szülõföld
A válogatott elbeszéléseket tartalmazó kötet írásai nemcsak
témájukat veszik a székelység életébõl, de annak legbensõbb
lelkivilágát, gondolkodásmódját is tükrözi. A háborút, a székely
népéletet, vagy a trianoni sokk okozta tragédiaérzetet boncolgató,
hol romantikus, hol humoros novellák hõsei a megtörhetetlen
életakarat példái.
CD Ajánló: Tudósok: Bocs, megölhetlek?
A magyar underground nagy csapata, akik keserédes
humorukról, súlyos eredetiségükrõl és sokszor és sokszor arcon
vágó kritikájukról ismertek. Ez a CD igazi zenei csemegét tesz
közzé. A 14 új dalból álló lemez a zenekar eddigi tevékenységének
összegzéseként hallgatható, sõt kitûnõ szerzemények, a funk, a rock,
a reggae, a blues és még a metál vizeire is elvisznek. Lõrik Sándor

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ruzsinné Tilesch
Judit nyújt, a 06/32-573-265, 06/30-520-6995 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Szécsény Kistérség Önkormányzatának
Többcélú Társulása címére történõ megküldésével (3170 Szécsény,
Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 176/2011, valamint a munkakör
megnevezését: Pedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt 20/A. § (6) bekezdést figyelembe véve a döntést Szécsény Kistérség
Beszkid Andor polgármester Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.
A
pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Megkapták neveiket Rimóc szálláshelyei.
§ Oktatási és Kulturális Közlöny - 2011. július 8.
A Hunyadi úton lévõ vendégház neve
§ www.kitasz.hu - 2011. június 17.
Piros Csizma Vendégház lett,
§ Szécsény Város Honlapja - 2011. június 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kitasz.hu
a Varsányi úton található
honlapon szerezhet.
szálláshely pedig a Tízpengõs nevet kapta.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2011. június 17.

Felnõtt labdarúgó csapat:
Ifjúsági labdarúgó csapat:
Álló sor: Fekete Dávid, Fenes Dávid, Mócsány Gábor,
Csizmadia Tamás, Csonka Krisztián, Laczkó Lénárd, Kis István,
Vincze Barna (edzõ)
Guggoló sor: Pintér Dániel, Kormány Dávid, Csonka Ádám,
Csizmadia Bálint, Beszkid Máté, Beszkid Arthur
A képrõl hiányzik: Kormány Lajos, Szabó Zoltán, Szeles László,
Rácz Péter, Rácz Jenõ, Tolmácsi Bence, Laczkó Péter (edzõ)

Álló sor: Kuris Péter, Oláh Tibor, Vincze Benjámin, Komár Gábor,
Mócsány Roland, ifj. Oláh Tibor, Vincze Gergõ,
Vidomusz Tibor (edzõ), Vincze Barna (mindenes)
Guggoló sor: Bangó Barna, Bangó Rómeó, Lovász Balázs,
Chikán Tamás, Árva Róbert, Kelecsényi Gábor, Laczkó Zsolt,
Bangó Norbert, Rácz Iván, Vincze József (technikai vezetõ)
A képrõl hiányzik: Rádi Balázs, Hodur Tibor, Puruczki Flórián,
Beszkid Andor (SE elnök), Jusztin Bertalan (vezetõségi tag)
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Tanulmányi kiránduláson
a Kukorgós
A 2008 januárjában alakult Kukorgós Hagyományõrzõ Gyermektáncegyüttes immáron második tanévét
zárta idén. Május 28-án a Somosi Gyermek
Néptáncfesztiválon történt sikeres bemutatkozást
követõen a Szent István király Általános Iskola
vezetõségétõl kapott 'szabadnapon', június elsején
szerdán tanulmányi kiránduláson vettek részt a
Polgármesteri Hivatal és a szülõk támogatása
jóvoltából.
A csoport a budai várban történt rövid sétát
követõen a Nemzeti Táncszínházban megtekintette a
Honvéd Mûvészegyüttes Csipkerózsika címû táncjátékát, mely a magyar néptánckincs motívumaival,
sajátos módon vezette végig a nézõket a jól ismert
történet képein.
Az egész napos kirándulás második felében a
Kukorgósok néhány órás kiruccanást tettek Szentendrére, ahol a több hektáros területet elfoglaló
Szabadtéri Néprajzi Múzeum található. A kis csapat a
skanzen vonattal utazott a tavaly átadásra került
Észak-magyarországi kiállítási területhez, a múzeum

2011 JÚLIUS

nyolcadik csodájához. A palócság határainkon átnyúló
építészeti kultúráját felvillantó lakó- és gazdasági
épületekben és környékén hasznos információkat
szereztek eleink egykori mindennapjairól, életformájáról és életminõségérõl. Bizony, falusi
gyermekekként még õk is rácsodálkoztak egy-egy
dolog szellemes, roppant egyszerû megoldhatóságán.
A különösen jó idõnek, a jó néhány gombóc fagyinak
és a skanzen szökõkútjában való pancsolásnak
köszönhetõen kellõen megfáradva tértek haza a nap
végén.

pn
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Varsány
2011. július 24., vasárnap
,,Tájak, ízek, kultúrák’’
a Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei
Egyesületének
és a Varsány Faluszépítõ,
Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesületének közös programja.

Néptáncegyüttesek fellépése,
a környezõ települések hagyományõrzõ csoportjainak
és a falusi vendéglátással foglalkozó települések
bemutatkozása.

Polgárõr hírek
Zsombor György Emléknap
Zsombor György, az Országos Polgárõr Szövetség
egykori alapító tagja és alelnöke, a BPSZ elnöke, majd
Örökös tiszteletbeli elnöke halálának évfordulóján, azaz
minden év június 10-én, róla és a többi elhunyt polgárõrre
emlékezünk.
Ezen a napon országszerte közös szolgálatot teljesítenek
a polgárõrök 20-24 óra között. A szolgálat végén
gyertya/mécses gyújtással emlékezünk meg azokról, akik
önzetlen munkájukkal hozzájárultak a magyar polgárõrök
jó hírnevéhez, elismertségéhez, szolgálatot tettek a rendért,
a közbiztonságért, a környezet és az ifjúság védelemért.

Kísérõ rendezvényeink:
A Nógrád Megyei Kézmûvesmûhely
Egyesület vására, helyi termékek (lekvár,
méz, sajt) árusítása, íjász bemutató, népi
játszótér, lovaglási és hintózási lehetõség,
vendégeink egész nap kóstolhatják a palóc
vidék ételeit.
Palóc Szõttes Kulturális Napok
Gálamûsor
A színpadon megelevednek a
mezõgazdasági munkákhoz kapcsolódó
néphagyományok, szokások a résztvevõ öt
település csoportjainak elõadásában.

VÉRADÁS
2011. 06. 26-án véradás volt községünkben, melyen az
ilyenkor szokottnál kevesebben vettek részt. Összesen 52-en
jelentek meg (tavaly: 81-en), melybõl 43 fõ adhatott vért
(tavaly: 64 fõ), hiszen 9 kiszûrt személy is volt. Jó hír viszont,
hogy 4 új véradó is volt: Bangó Alex (Magashegyi út 62.),
Mákos Kinga (István király út 47.), Mákos Petra (István
király út 47.), Rácz Ádám (Nemesudvar 3.)
Mindenki segítségét köszönjük, hisz nem tudhatjuk,
legközelebb melyikünk szorul rá a mások által felajánlott vérre!
Vincze Nikolett

Rimóci polgárõrök voltak:

V

- Jusztin István
- Vincze István
- Balázs István
- Czupkó István
- Id. Kormány Lajos
- Varga István
- Virág Bertalan
- Kiss Bertalan

V

Köszönjük a polgárõr mozgalomban végzett
munkájukat, emléküket megõrizzük.
A Rimóci Polgárõrök nevében: Péter Zsolt

Az új véradók is mosolyogtak a véradás után

Noé bölcsessége
Minden, amit tudnod kell az életben, arra megtanít Noé Bárkája.
1. Ne késd le a hajót!
2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
3. Tervezz elõre! Akkor sem esett az esõ, amikor Noé megépítette a Bárkáját.
4. Tartsd jó kondiban magadat! Mikor 60 éves leszel, lehet, valaki felkér egy nagy dologra.
5. Ne törõdj a kritikákkal! Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni.
6. A jövõdet építsd magasra!
7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz!
8. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van.
9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit.
10. Emlékezz: a Bárkát amatõrök, a Titanicot pedig profik építették.
11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.

A rutinos véradóknak már természetes a segítségadás
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Rimóci Biztos Kezdet ,,Napraforgó Gyerekház’’ hírei
Az elmúlt idõszakban a Gyerekház legeseménydúsabb
rendezvénye a Gyereknap volt, melyet idén ötödik
alkalommal rendeztünk meg. Elsõsorban szeretnénk
megköszönni a Hajni Vegyes Boltnak, a Rimóc Község
Alapítvány Szociális Boltnak és a Kisebbségi Önkormányzatnak a felajánlásokat!
Szeretnénk még megköszönni az e-MultiCoop Szociális
Szövetkezet közremûködését, hogy térítésmentesen
megoldották az eKamion kitelepítését és használatát, mely
nem csak a Gyereknapon, hanem azon a héten igénybe
vehetõ volt!
A Gyereknap május 25-én, szerdán reggel egy kiadós
esõvel kezdõdött, mely pár perc után elvonult, friss levegõt
hagyva maga után. A felállított sátrak alatt kézmûves
foglalkozásokra volt lehetõségük a gyerekeknek és
szülõknek egyaránt.
A Kölyök Alapítvány nagylelkû segítségét is hálásan
köszönjük, mert nélkülük nem tudtunk volna ugráló várat
biztosítani a gyerekek számára. Az Alapítvány munkatársai
arcfestéssel is készültek, így sok kis pillangó, tigris
megörökítésre került, a fotókat meg lehet nézni illetve
vásárolni a Gyerekházban.
Az iskolás gyerekeknek és szülõknek is készültünk egy
kis meglepetéssel. Reggel 9 órától Karaoke-ra volt
lehetõségük a vállalkozó szellemû „Megasztároknak”. A
Karaoke Bene Ferenc közremûködésével jött létre.
A tûzoltók 11 órára érkeztek. Meg lehetett tekinteni a
tûzoltó autót és felszerelését. Majd ezután a Virág László
által felajánlott szalmabálát próbálták meggyújtani, illetve
eloltani kisebb-nagyobb sikerrel és füsttel. Köszönjük Virág
Lászlónak a szalmabálákat!
A rendezvényünkre meghívtuk a kistérségben lévõ
Gyerekházakat is. A meghívást a Magyargéci Gyerekházasok fogadták el és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
A Rimóci Nyulacska óvodásait is meghívtuk, melyre
szívesen elkísérték az óvó nénik a gyerekeket.
Meghívást kaptak még a Rimóci Szent István Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói is. Õk a délutáni órákban, ebéd
után érkeztek. Köszönjük a tanároknak, hogy eljöttek a

gyerekekkel! Az iskolások számára a Tanodások gyöngyfûzést, színezést, üvegfestést, aszfaltrajzot szerveztek. Az
eKamion is az õ korosztályuknak szólt.
Segítõinknek köszönjük, hogy elfogadták a meghívást és
segítettek nekünk ezen az eseménydús napon!
A Gyerekháznak az elmúlt hónapokban többször is
voltak fontos közéleti személyek látogatóban. Nagy Andor
országgyûlési képviselõ különbözõ országok képviselõivel,
diplomatáival látogatta meg a Gyerekházat több ízben is.
Ezen látogatások alkalmával betekintést nyertek a Gyerekház programjaiba, életébe, mûködésébe.
A látogatások minden alkalommal csütörtöki napra
estek, amikor is a Gyerekház programjában a sütésé a
fõszerep, így megtekinthették a gyerekek és szülõk együttes
munkálkodását, sütését. A látogatóknak alkalmuk volt
tolmács segítségével kérdezni a szülõktõl, ugyanis a
második látogatás alkalmával Németországból, a harmadik
látogatás alkalmával Kanadából, Ausztráliából, DélAfrikából, Norvégiából, Svájcból, Dél-Koreából, Japánból
érkeztek. Ittlétükkor személyesen gyûjtöttek tapasztalatokat
az itt élõ roma családok életkörülményeirõl.
A Gyerekház örömmel fogadta el a Nyulacska óvoda
meghívását az „Óvodába csalogató nap” rendezvényére.
Ezen a délelõttön a gyerekekkel és szülõkkel együtt, tízórai
étkezés után lesétáltunk az óvodába, ahol a gyerekek és
szülõk egyaránt ismerkedhettek az óvodai élettel,
játékokkal, az óvó nénikkel és az óvodás gyerekekkel.
Ezúton szeretnénk megköszönni virág felajánlását
Percze Jánosnénak a Rákóczi útról!
Várjuk azon nagymamák jelentkezését, akik szívesen
megmutatnák, illetve megtanítanák a Gyerekházas szülõk
számára a régi, hagyományos sütemények, ételek receptjeit,
elkészítését.
A sütemények, ételek elkészítésére a Gyerekház
konyháján kerülne sor. A régi, hagyományos ételekbõl,
süteményekbõl receptfüzetet állítanánk össze.
A vállalkozó szellemû nagymamák az Idõsek Klubjának
dolgozói által üzenhetnek részvételi szándékukról.
Jelentkezésüket elõre is köszönjük!
Percze Renáta Gyerekházvezetõ
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Hát csak fölveti a szemét. S abban a pillanatban Félbenyekken a cigány, megtorpan a tánc. Tompa csönd
megrázkódik. Tekintete beleakadt annak a fekete fojtogatja a lélegzeteket. Mindenki odafigyel. Borzongva
szempárnak a sötétjébe, mely a hosszú asztal másik sejtik a fejleményeket. Virág Péter baljával még most is
végénél táncraváró leányok karéjából tüzel feléje. Attól a magához szorítja Cicellét. Ugy áll a közép [?] Villogó
fekete sötétségtõl
szeme, öklös jobbpedig nem lehet
karja Golyán Jóska
szabadulni. Olyan
bicskáját várja. De
sötét az, mint az
biz az nem ránt
éjfél, s mégis
bicskát. A port se
tündöklik, mint a
veri le magáról,
delelõ nap. Pétert
ahogy felkászolóforróság lepi meg.
dik. Támolyogva
Szájához markolja
keresi elõ a kalapa bort, hatalmasat
ját. De a szeme
nyakal, aztán kivérbeszikrázik,
rugja maga alól a
amint Péterre höszéket. Odamegy
rög:
egészen
közel
- No megájj!
ahhoz a fekete
Azzal sarkon fordul,
napsugárhoz és
s a kis kapun át
mélyen belenéz ...
beledúródik az utca
- Mér
gyütté el
sötétjébe. Idebenn
Cicelle? Aszontad,
tétova zsibongás
hogy otthon manéhány pillanatig.
racc?
De aztán Bidereg
Radványi Lajos családja
Az a fekete nap
penget, belevág, s
most rózsafelhõ alá borult.
tovább ropog a tánc. Péter kurjon-gatja a nótát legve- Nem birtam otthon maradni suttogta.
szettebbül, ahogy pörgeti Cicellét szilajul:
- Oszt mér nem?
- Ha-rag-szik a zé-de-sanyám, Mér já-rok a já-nyo- Elgyüvök, mondok, megnézem, hogy mulatsz. - s most kután...
egyszerre megint kisütött az az észbontó napsugár.
***
Beleperzsel Péter szemébe.
- Nohát akkor gyere, nézd meg! - S azzal derékon kapja Jóval éjfél után oszlik a mulatság. Haza-szélednek a
táncosok. Péter utoljára marad valahogy. Ahogy kilép az
azt a tüzesszemû isten-remekét s bevágódnak a táncba.
utcára,
szinte belevakul a sötétbe. De aztán csak
No, a körülálló vén banyáknak ha eddig is akadt
hozzászokik
a szeme. Hazafelé indul õ is. Fülében zsong
beszélnivalójuk, hát most ugyancsak megeredt a nyelvük.
még
a
cigánymuzsika
s ahogy ütemre rakja csikorgós
Pedig az a szép ember-pár gyönyörûséget mûvel.
csizmáját,
vígan
fütyörészni
kezd. Már jóformán a
Hogyne, mikor a sudár jegenye liliomszálat forgat.
szomszédjuk
háza
elõtt
fütyölget,
mikor valami neszt hall
Megnézheti azt akárki.
a
háta
mögött.
Megáll
fülelni,
de
abban a pillanatban
No hiszen nézik is mindenfelõl. Mikor már vagy
harmadszor
járják
körül a tánckört, már a irtózatos ütés zuhan a tarkójára.
- Nesze, hé, a pofonér! - süvit feléje a kielégülõ bosszú.
legénycimborák is kikezdik õket. Fõleg Pétert abajgatják.
Péter fordulna, de ropog a feje, szikrát karikázik a szeme.
- Mia, hé, meggyütt a zeszed?
Nem, nem lehet. Fejéhez kap s elterül az uton. Még
- Eddig is megvót!
tisztán megérti:
- Kikapsz anyádtó csúnyán, ha megtudja!
- Emmeg a rá[a]dás, hé! S érzi, vagy tán inkább csak
- Az is az én gondom, hé, nem ettéd!
hallja,
hogyan roppannak össze szíve fölött a bordái a
No ez még csak tûrhetõ csipkelõdés volna. Hanem mikor
rettentõ
dorong gyilkos súlya alatt. Aztán minden, minden
a hirtelenszáju Goláyn Jóska is melléjük furakodott
elcsöndesedik...
***
aprózni, az már tüzet köpött Péter fülébe.
Az
éjszaka
lassan,
lassan
szétbomladozik. A hajnali
- Ez a menyasszonyod, hé?
ködben
panaszosan
pendül
a
lélek-harang.
Elszálló lelket
- Hát oszt ha ez? Mi közöd hozzá?
kisér.
Csengõ-bongó
síró
csilingelése
fájdalmasan
libeg
- Ejha, de nagyra vagy avval a rongyosval!
az
apró
házak
fölött.
A
faluban
mindenki
tudja
már,
hogy
a
Hát ez már sok Péternek, fejébe szalad a vér, aztán a
karjába s olyan pofont terit oda Golyán Jóska fületövére, sudártermetû, acélmarku, vállas, büszke Virág Péter száll
vele föl, föl, messzi a magasba. Ezután majd onnan
hogy az kalimpálva roggyan a földre.
nézegetheti a feketeszemû, szépséges Gonda Cicellét.”
- Nyomorútt!

Megjelent: Nógrádi Hírlap, 1934. július 15. A forrást közli: Benkó Péter
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RADVÁNYI LAJOS MÛVEI VI.

Fekete napsugár
Írta: Radványi Lajos
„Nagy vigság zsivajlik a kocsma-udvaron. Ott van a fél
falu, ha ugyan nem az egész, mert olyan szorosság van,
hogy tût sem lehetne köztük leejteni. Jókedvûek
valamennyien. Nem csoda, mert a szegény palócnak is
csak jólesik hébe-hóba egy kis vigadozás. Az udvar
közepén ropog a tánc. Körülötte a bámészkodók sûrû
tömege szorong. Az elsõ sorokban irigy szemû lányok
várják, hogy mikor
kerül rájuk a sor.
Hátrább vidám
mosolyú asszonynépség, szoptatós
anyák porontyaikkal,
kevés fogú banyák sok
pletykával, lányosmamák... reményeikkel. Figyelik a
táncot fáradatlan bámulással. Némelyik
nyilván a szájával is
bámul.
Hát hiszen van is mit
nézni. Kurtaszoknyás,
piros arcú lányok,
perzselõ szemû, rózsaképû menyecskék
ropják a csárdást
napégette szépszál
legények, markos fiatal
férfiak karján. Az öreg
Passió elõadása Rimócon Bidereg csinálja hozzá
a talpalávalót hat szálnyi füstös seregével. Bidereg
verejtékhullása pedig nem akármicsodás mesterség.
Eleinte csak a fülét birizgálja az embernek, aztán a szivét
taszigálja, végül is azon veszi magát észre, hogy valami
tüzes ördög lopakodott mind a két lábába, aki azokat
folyvást emelgeti, rakosgatja, illegeti-billegeti, meg
kirugja, vagy fölvágja, hol meg szépen szaporázza,
összebokáztatja. A keze is alig- alig nyugszik valamelyest,
mivelhogy annak is akad dolga: a kalapot betyárosan
jobbravágja, balravágja, szemrehúzza, vagy éppen
hátrataszítja s olykor-olykor két tenyerét hatalmasan
összepuffogtatja... Hanem hát nem sokat ér az ilyen szélmalmozás. Annak okáért a kéz is hamarosan megtalálja
legpászomántosabb helyét valamelyik forrón feszülõ
virágos selyempruszlikon... Akkor meg végképp elhagyja
az embert a jobbik esze. De minek is most. ide az ész,
mikor itt mindenkinek olyan kutyakedve van, hogy nem
lehet azt megállni egy-egy akkurátos kurjantás nélkül,
hogy aszongya:
>Huj a zirgalmát nekiii!... Hij, huj, eriszd el a hajaam!
Hopp, hopp! Tyühüü!... <
Oszt nemcsak a fiatalok mulatnak. Vígan van itt az
öregebbje is. Ott ülnek az eresz alatt hosszú lócákon,
roskadt aszta! mellett, mivelhogy õk már nem igen
lötyögtetik a csizmaszárat. Fehérnép helyett inkább a
poharakat, meg a nagyhasu flaskókat táncoltatják, amint
olyik-másik, az asztalra csap erõs bizonykodásában. Hát
így vigadnak.
Csak egy legény búsul ott az eperfa alatt, a másik nagy
asztal végén. Az a legények asztala. Ott szokták oltogatni

a táncgyújtotta tüzet. Annak a végén könyököl a
vastagdereku, acélmarku, vállas, büszke Virág Péter.
Barnafürtös szép fejét öklére támasztja, ugy bámul maga
elé, bele a borba. Mert hát mi mást csináljon? Táncoljon?
Járta õ már eleget lakzikon is, mulatságokon is. Mind nem
ér az semmit, ha az ember tudja, hogy akivel a
legszívesebben járná, nem lehet az övé. Mer biz az csak
egyszerû zsellérlány.
Haj, haj, Gonda Cicellének bizony nincs
egyebe, csak ami rajta
van. De van két olyan
fekete szeme, hogy
többet ér az, mint Perce
Borisék két nagy ökre,
meg minden vagyonuk
együttvéve. Mert Perce
Borist választotta neki az
anyja. Az öregekkel már
meg is egyezett, minden
rendben van, két hét
múlva mehetnek a
paphoz.
S ezen már nem lehet
fordítani. Hiába volt
minden szabadkozása,
hogy így-úgy, megélnek
õk a maguk vagyonából
középen Radványi Lajos is. Hiába, az anyja nem
tágított. Mert fõ a birtok,
fõ a gyarapodás, a jó megélhetés! S ezért vegyen õ el
olyat, aki csak girhes macska az a Cicelléhez képest... A
teremtésit neki!
Nyakonkapta az üveget, nagyot huzott belõle. Aztán
levágta az asztalra. Csak most vette észre, hogy már
besötétedett. A kocsmáros lámpát hoz, felakasztja az
eperfára, hogy valami baj ne essék a tisztesség körül. A
táncnótára pedig éppen cigánypihenõ következik s mint
vályúra a szomjas gulya, jönnek a legények a borra.
Isznak, nyakalnak, azután leülnek lihegni. Aközben
persze nem nézhetik szó nélkül Péter búsulását.
- Mér nem táncósz, hé? - mondja az egyik.
- Azér.
- Ájnye mán ne legyé olyan kikötõs! - így a másik.
- Ne törõdj vele, ha olyan vagyok!
Hanem a ravasz Golyán Jóska már szúr is a szóval.
- Ne bántsátok õtét! Nem mer a szeretõjivel táncónyi,
hogy a menyasszonya el ne hagyja...
- Fogd be a szád! - morog vissza Péter, de már éktelen
röhögés zúg feléje, s ki tudja mi következik, ha az öreg
Bidereg megint bele nem hasít a száraz fájába, így oszt
fölkerekednek s táncra megy ki-ki a párjával.
Csak Péter ragad oda megint a nagyasztal végéhez.
Szomoruan, csüggedt fejjel gubbaszt, mint akinek nem
jutott kenderföld. Tekintete belemerül a semmibe. Hanem
egyszer csak ugy érzi, mintha csiklandó melegség
tapadna az arcára. Mintha valaki nagyon erõsen nézné õt,
hogy szinte égeti a szemével. Furcsa érzés ez, nem lehet
leküzdeni.

NYULACSKA HÍREK

BALLAGÁS 2011. JÚNIUS 3.

Ülõ sor: Golyán Gréta, Bangó Mónika, Kormány László, Rácz Viola, Pásztor Andrea
Álló sor: Bangó Dávid, Erdélyi Szabolcs, Balázs Lajos, Bangó Dominik, Bada Róbert, Golyán Zsolt
Óvodapedagógusok: Virágné Csábi Adrienn, Boldog Bernadett
Dajka: Vincze Józsefné (Ági néni)

Ballagók verse
Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola:
Csingi-lingi! Gyertek, gyertek!
Szól a csengõ szép szava.
Megyünk immár, hogyne mennénk,
Kedvesek ám a betûk.
De most azért óvodásként,
Mégis könnyes a szemünk.
De jó is volt ide járni!
Mennyi öröm várt itt ránk!
Sok-sok mese, nóta, játék,
Napsugaras szép világ.
Kicsik voltunk, nagyok leszünk.
Hívogat az iskola.
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.

Az iskolába készülõ gyermekek számára az idei évben 11-en voltak a ballagás
napja a búcsút jelenti a Nyulacska Óvodától. 3 esetleg 4 évet töltöttek el itt, ahol
egy jó kis közösség tagjai lehettek; játszottak, a világgal ismerkedtek és sok
közös élményt szereztek a kirándulások, programok során.
A ballagást hosszú készülõdés, izgalmas várakozás elõzi meg. Számos szervezési
feladat vár az óvodapedagógusokra: tarisznyarendelés, dekoráció készítése,
kellékek beszerzése, meghívók elküldése, zeneválasztás és még sorolhatnám.
A mûsor, amit a szülõk és a vendégek látnak a búcsú napján, hetek alatt alakul ki,
és lesz a gyermekek által színvonalasan, összerendezetten elõadott, soha meg
nem ismételhetõ ünnepi alkalom.
Az énekeket az évek során szeretik meg az óvodások; szívesen játsszák az
ezekhez kapcsolódó mozgásokat, és általában ezek közül választjuk ki azt a
néhányat, melyek a mûsorban szerepelnek, de azért újat is tanítunk. Azt azonban,
hogy milyen sorrendben legyenek egymás után a versek és a dalok, már sok
átgondolást igényel.
A verseket itt az óvodában tanulják meg a gyermekek, minden nap
gyakoroltatjuk, mondogatjuk a ballagókkal, így az ünnepély napján már bátran
állnak ki a meghívottak elé.
Sokat fáradoztak a gyerekek ezért a napért, életük elsõ nagy feladatán vannak
túl, és jól szerepeltek. Kívánjuk, hogy kitartson lelkesedésük, és az iskolában
eredményesen sajátítsák el az írást, olvasást és a számolást.
Boldog Bernadett
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A Szent István Általános Iskola ballagó diákjai és tanáraik

A Szent István Általános Iskola
2011-ben végzett tanulói az alábbi intézményekbe nyertek felvételt
Diák neve:
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Milyen szakirányt választottál?
- A szakirány választási kérelmet márciusban kellett
leadnunk és majd augusztusban születik a döntés. Három
helyet kellett megjelölnünk, a sorrend alapján egyet
választanak mindenkinek és szeptembertõl a szaknak
megfelelõ tananyag is beépül az órarendbe. Az elsõ
helyen a Térségi Turizmus Menedzsmentet, a másodikon
a Kongresszus és rendezvényszervezést és a harmadik
helyen pedig a Szabadidõ, rekreáció - animáció
szakirányt jelöltem meg.
A szak képzésében mekkora szerepet kapnak a
gyakorlati órák?
- Az eddigiek alapján csak elméleti képzésrõl
beszélhetünk. A 4 félév során két gyakorlati jegyet adó
tantárgyam volt, az Érveléstechnika az üzleti életben és a
Tárgyalási készségfejlesztõ gyakorlatok, de ezek
szabadon választhatóak voltak. Gyakorlatra a 7. félévben
kell majd mennünk, a tanulmányi iroda és a karrier
centrum ajánlásai alapján választhatunk majd gyakorlati
helyet. Tanulmányutjaink sajnos nem voltak.
A BSc képzés befejezése után tervezed, hogy
jelentkezel az MSc képzésre is?
- Sokat gondolkoztam már ezen…, lehet hogy
megpróbálom. Ha nem is mindjárt az alapképzés
befejezése után, hanem mondjuk egy-két év múlva. A
fõiskolámon indítanak is turizmus-menedzsment
mesterszakot, ami 4 féléves.
Vannak a fõiskolának saját egyedi ünnepei,
hagyományai?
- Persze, meg szokták szervezni minden évben a
hagyományos programokat, valamint egyéb különbözõ
rendezvényeket is tartanak, de külön ezek miatt nem
szoktam Budapestre utazni. A programok inkább a
nappali tagozatosokat, a budapestieket és a
környékbelieket mozgatják meg.
Maga Budapest és az iskola hogy tetszik? Szeretsz ott
lenni?
- Budapestet már rég óta ismerem, így szerencsére a

tájékozódással nincs gond. Szeretem benne, hogy sok
lehetõséget kínál, viszont a nagy nyüzsgést és a tömeget
hosszú távon nem tudnám elviselni. Az elõadásokra a
volt Heller épületébe járunk (Rózsa utca), ezt tavaly
nyáron újították fel, de vizsgázni több alkalommal is a
BKF épületébe kellett mennünk (Nagy Lajos király útja),
ami jóval nagyobb és újabb építésû. Összességében az
iskolai légkör és komfort jónak mondható.
Hogyan kell az elõadásokra járnod? Minden hétvégén
kötelezõ menned?
- Hivatalosan kéthetente péntek-szombaton kell menni,
általában péntek fél háromtól este ötig vagy nyolcig,
szombaton pedig délelõtt és délután. Ez az elsõ évben
nagyjából így is volt, azonban ebben az évben kicsit
rendszertelenül ment, mert volt hogy csak pénteken vagy
csak szombaton voltak elõadások, volt mikor szombaton
este nyolcig is, és nem is volt meg a kéthetes periódus.
Hogy érzed, lesz jövõd ezzel a végzettséggel?
- Bízom benne, hogy lesz. Sok település a turizmusban
látja kitörési lehetõségét, ezért oda szükség lesz
megfelelõen képzett szakemberekre. Az állam céljai
között is kiemelt szerepet kap a turizmus fejlesztése, ezért
támogatja az ilyen jellegû kezdeményezéseket.
Hol szeretnél dolgozni, vagy vannak már tervek,
lehetõségek?
- Mindenképp a turizmus vagy a vendéglátás valamely
területén szeretnék elhelyezkedni, pl. turisztikai
szervezetnél, vállalkozásban, szállodában, vagy
valamilyen turisztikai információs irodában.
Rimóc vagy környéke szóba jöhet munkahelyként?
- Elsõdlegesen itt szeretnék dolgozni a kistérség vagy a
megye valamely településén, ha ez nem sikerül, akkor
szóba jöhet Budapest vagy környéke, esetleg más
távolabbi régió.

II. Rimóci Póker- és
Biliárdbajnokság, félidõ

(persze az indulók közül). Az idei bajnokság a félidõhöz
érkezett, a 12 tervezett forulóból (havonta egy) már hat
lezajlott. A hatodik foruló érdekessége az volt, hogy elõször
sikerült játékosnak duplázni, azaz mind a két kategóriát
megnyerni, Vincze Zsolt ugyanis a biliárd gyõzelem után a
póker asztal mellõl is sorban állította fel az ellenfelelit, míg
meg nem nyerte a játékot, és a bajnokságban oly fontos 6
pontot, amivel biliárdban újra átvette a vezetést.

Iskola neve:

Köszönöm Ágota, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
További szép eredményeket kívánok a BSc képzés utolsó
másfél évére is!
Mócsány Georgina

1.

Bada Barnabás

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény gépész szakiskola

2.

Bada Erik

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény gépész szakiskola

3.

Bada Emanuela

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény vendéglátás szakiskola

4.

Bada György

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény vendéglátás szakiskola

5.

Bangó Jenifer

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény vendéglátás szakiskola

6.

Balogh Dávid

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, gépészet szakmacsoport

A Rimóci Ifjúsági Egyesület tavaly ilyenkor indította el az
elsõ pontszerzõs, több hónapon át tartó versenysorozatát. A
cél az, hogy megtudjuk ki az, aki egész évben eredményeket
tud produkálni a játékokban. Így lehet igazán lemérni, hogy
valójában ki Rimóc legjobb biliárd- vagy pókerjátékosa

7.

Gál Kitti

II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

A féléves áttekintéshez közöljük most a két verseny ponttáblázatának egy részét.

8.

Kormány Dávid

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény informatika szakközépisk.

9.

Laczkó Dávid

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, gépészet szakmacsoport

1

Csizmadia Ádám

19

1

Vincze Zsolt

28

10.

Oláh Szimonetta

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény vendéglátás szakiskola

2

Csizmadia Tamás

15

2

Horváth István

24

11.

Rácz Diana

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény vendéglátás szakiskola

3

Bablena Ferenc

10

3

Kis István

11

12.

Rácz Péter

Stromfeld Aurél Gépipari, Építõipari és Informatikai Szakközépiskola építészet szakmacsoport

4

Percze Gábor

7

4

Kiss Róbert

11

13.

Szõrös Márta

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény szakács szakiskola

5

Vincze Zsolt

6

5

Szoldatics Jácint

8

14.

Virág Jenifer

Szent Györgyi Albert Gimnázium Balassagyarmat - négy évfolyamos általános tantervû gimnázium

6

Mócsány Gábor

6

6

Oláh Bence

6

15.

Virág Sándor

Balassi Bálint Gimnázium, Arany János Tehetséggondozó Program

7

Kormány Richárd

6

Póker

Pont

Biliárd

Pont

Bablena Ferenc
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HELYI FIATALJAINK XI. rész

2011. Iskolai jótékonysági bál támogatói:

Itt a nyár, a középiskolások a nyári szünetet tölthetik, és ha minden jól alakult, a felsõoktatásban tanulóknak is
véget ért már a vizsgaidõszak. Sikeres vizsgákkal zárta a tanévet Vincze Ágota is, aki másodéves turizmusvendéglátás szakos fõiskolai hallgató Budapesten. A cikksorozat jelenlegi részében Ágota válaszolt a
tanulmányaira, iskolájára, terveire vonatkozó kérdésekre.

1. SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANTESTÜLETE
2. GESZTENYÉSKERT (SZÉCSÉNY)
3. KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR (SZÉCSÉNY)
4. ZSIA BÚTORHÁZ (SZÉCSÉNY)
5. NÁRCISZ VIRÁG ÉS AJÁNDÉK
PRIBELSZKI KÁROLYNÉ
6. FAERK BT
7. DISZAMÉ (SZÉCSÉNY)
8. PAPÍR-ÍRÓSZER (SZÉCSÉNY)
9. PALÓC COOP (SZÉCSÉNY)
10. RIMÓC POLGÁRÕR EGYESÜLET
11. HONG HE UNIO KFT (SZÉCSÉNY)
12. ANDI VIRÁGBOLT (SZÉCSÉNY)
13. PICASSÓ FESTÉKBOLT (SZÉCSÉNY)
14. DD - PAPÍR KFT (SZÉCSÉNY)
15. PALÓC NÉPMÛ. HISZ. (SZÉCSÉNY)
16. OFOTÉRT (SALGÓTARJÁN)
17. CSÓKÁSI ZOLTÁNNÉ (SZÉCSÉNY)
18. VÁRCENTER (SZÉCSÉNY)
19. VEROTEX 97 KFT (SZÉCSÉNY)
20. PERCZE ZSUZSANNA FÉRFI FODRÁSZ (SZÉCSÉNY)
21. SYSCON INFORMATIKA (BALASSAGYARMAT)
22. RÁDI LÁSZLÓ MEZÕGAZDASÁGI BOLT
(SZÉCSÉNY)
23. PÉTER CSALÁD
24. POTHOROCZKI SZABOLCS (SZÉCSÉNY)
25. ROMAXGÉPBAU KFT (SZÉCSÉNY)
26. SZENT JÓB PATIKA (SZÉCSÉNY)
27. JUSZT-BAU KFT (SZÉCSÉNY)
28. VINEX KFT
29. FILKOR NÁNDORNÉ (SZÉCSÉNY)
30. BALÁZSNÉ KOVÁCS ADRIENN FODRÁSZ
31. VIRLOT KFT (SZÉCSÉNY)
32. ÁG-BAU KFT FODOR VIKTOR
33. LACZKÓ ANZELM ÉS FELESÉGE
34. VIRÁG LÁSZLÓ ÉS FELESÉGE
35. FÖLDI LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓ (LITKE)
36. KÁPOSZTA CSABA (PÁSZTÓ)
37. BALÁZS BERTALANNÉ KISKERT ÚTI KOCSMA
38. SZOLGÁLTATÓHÁZ100 FT-OS (SZÉCSÉNY)
39. NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ
40. NÓGRÁD MEGYE KÖZGYÛLÉSÉNEK ELNÖKE
BECSÓ ZSOLT
41. BENEDEK KERTÉSZET (SZÉCSÉNY)
42. ANIKÓ VIRÁGHÁZ (SZÉCSÉNY)
43. BANETT KFT (SZÉCSÉNY)
44. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
45. RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET
46. NYULACSKA ÓVODA
47. POSTA RIMÓC (GÁCSI REGINA)
48. SZOCIÁLIS BOLT
49. HAJNI VEGYESBOLT
50. DODO BÜFÉ
51. DESZKOVICSNÉ JUSZTIN KORNÉLIA
52. RIMÓCI SPORT EGYESÜLET
53. RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET
54. VÁRKERT97 KFT (SZÉCSÉNY)
55. VIRÁG TIBOR
56. SZABÓ VILMOS

Hol tanulsz, milyen szakon,
milyen képzésben?
- A Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Fõiskola Heller Farkas
Turisztikai és Gazdasági karán,
turizmus- vendéglátás szakon,
levelezõ képzésben.
Honnan jött az érdeklõdés a
turizmus iránt?
- Már a középiskolában is
érdekelt a turizmus, rendezvényszervezés, de a magas ponthatár
miatt akkor nem jelentkeztem
erre. Ekkor a Péter Rózsa
Gimnázium és Szakközépiskola
OKJ-s képzésére jelentkeztem,
ahol két évig idegenforgalmi
technikusnak tanultam. A
technikusi vizsga megszerzésének feltétele a középfokú
nyelvvizsga volt, ezért azt is meg
kellett szereznem. A nyelvvizsga
és a technikusi bizonyítvány adta többletponttal ismét
jelentkeztem a felsõoktatásba, de most már turizmusvendéglátás szakra. Sajnos akkor sem jártam sikerrel,
ezért a költségtérítéses képzés mellett döntöttem,
pótfelvételi alkalmával jelentkeztem az akkor még Heller
Farkas Fõiskolára, ami azóta „összeházasodott” a BKFfel.
Milyen más pályák jöhettek még szóba, mikor
választani kellett? Utólag hogy érzed, jól döntöttél?
- Annak idején az elsõ helyekre az andragógiát
(mûvelõdésszervezést) és a pénzügy és számvitelt
jelöltem meg. Valószínûleg ezek sem lettek volna kevésbé
„izgalmasak”, de úgy gondolom, jobb, hogy végül a
turizmus-vendéglátásnál kötöttem ki.
Melyik középiskolába jártál? Mit adott a középiskola,
amivel megkönnyítette a dolgodat a felsõoktatásban?
- A Balassi Bálint Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjába jártam öt évig. A rengeteg program
mellett a tanulás terén is sok ismeretet kaptam, melyek
közül kettõt emelnék ki. Elsõ az angol nyelv, amit magas
óraszámban - az elsõ évben heti hét, majd heti öt órában tanultuk. A másik a matek fakultáció volt, amit csak azért
választottam, mert talán így könnyebb lesz az érettségi és
hátha jó lesz majd, ha fõiskolára megyek. Hát nagyon is jó
lett! (3 féléven keresztül tanultunk gazdasági
matematikát, ami elég nehéz volt így is.)
Nehéz volt az elsõ fõiskolai éved?

- Az elsõ félév volt a legnehezebb,
megszokni a tanítási stílust, az
elõadások hosszúságát, de fõleg az
elsõ vizsgaidõszak. Abból lehetett
megtanulni, hogy hogyan NE
vegyük fel a vizsgákat legközelebb,
vagy mennyi is az ideális idõ, ami
alatt meg lehet tanulni egy-egy
tananyagot.
Nehezebbnek találod a levelezõ
képzést, mintha nappalira járnál?
Jár ez valamilyen hátránnyal?
- Egy bizonyos szempontból
könnyebb, más szempontból meg
nem. Általában egy tárgyból 2-4
elõadás van, melyek kétszer másfél
órásak. Amelyik tantárgyból csak
két alkalom van, abból érthetõen
kevesebb anyagot tudnak leadni,
mint egy négyalkalmasnál. Nincs
idõközi számonkérés, csak félév
végén, ezért a diákok többsége csak
a vizsgák elõtt kezd bele a rohamos tanulásba, ami a
munka mellett még nehezebb. Ha valaki érettségi után
jelentkezik levelezõ képzésre és mondjuk nem volt
kollégista és dolgozni is szeretne mellette, akkor
kimaradnak az életébõl azok az izgalmas fõiskolás
diákévek, melyeket csak a nappali képzéses hallgatók
mondhatnak magukénak. Ennek ellenére jó, hogy nem
kell minden nap az iskolában ülni, mert a tananyag
megvan és „csak” meg kell tanulni. Nálunk nem írnak
jelenléti ívet, szóval nem kötelezõ (de azért erõsen
ajánlott) bejárni az elõadásokra. Lehet dolgozni, vagy
más képzésre járni a levelezõ mellett. Én is ezért
jelentkeztem a levelezõ képzésre, hogy tudjak dolgozni
mellette, ami többé kevésbé sikerült is.
Melyek voltak a nehezebb tantárgyak?
- A legnehezebbek a gazdasági matematikák voltak
(analízis, valószínûség számítás, operációkutatás), a
közgazdaságtan I-II. és a jogi ismeretek.
Mik voltak a könnyebb vagy kedvesebb tárgyaid?
- Most, a 4. félévben voltak már igazán jó tantárgyak,
ugyanis ebben a félévben már megjelentek a turizmusos
és vendéglátós tantárgyak, pl. szállodaismeret, turizmus
kulturális erõforrásai, élelmezéstan és gasztronómia,
vendéglátó ismeretek, területfejlesztés - turizmustervezés, turizmus és vendéglátó marketing. (Az
idegenforgalmi - technikusi tanulmányoknak
köszönhetõen sok dolog már nem volt ismeretlen
számomra.)
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(Az elõzõ lapszámunkból kimaradt)

Kerékpáros közlekedési vetélkedõ
2011. május 27-én, Budapesten rendezték meg a „MINIKRESZ” Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud országos vetélkedõjét,
ahol iskolánk is képviseltette magát egy 8 fõs csapattal.
A vetélkedõ két részbõl állt. 4 tanuló elméleti feladatokat
oldott meg, 4-en pedig gyakorlati tudásukat tették próbára a
kerékpáros akadálypályán. A tesztlapot hibátlanul
kitöltöttük. A biciklizés már nehezebb feladat volt. A szûk
átjárókkal, éles kanyarokkal tûzdelt pályán kellett hiba
nélkül végigkerekezni a gyerekeknek. Itt is derekasan helyt
álltunk, bár dobogós helyezést nem sikerült elérnünk.
A verseny szüneteiben a szervezõk igyekeztek a
nagyszámú gyereksereg kedvében járni. A finom tízórai,
ebéd és uzsonna mellett ugrálóvár, játszótér és fagyi várta a
kicsiket.
Az eredményhirdetés után egy zsák ajándékkal
felpakolva indultunk haza.
A csapat: Gál Enikõ, Csámpai Dorina, Vizoviczki
Szixtin, Molnár Balázs, Balázs Norman, Czupkó Donát,
Oláh Dániel, Várkúti Kornél.

Gratulálunk nekik!
Jusztin Józsefné, Bárány Árpád
tanítók

A csapat

Sikeres papírgyûjtés
Tanulóink egész évben szorgalmasan gyûjtötték a
papírhulladékot. Felvettük a kapcsolatot azzal a céggel, aki
elõzõleg is elszállította tõlünk és természetesen, aki a
legjobb ajánlatot adta.
Több cégtõl kértünk ajánlatot, és a legmagasabb árat
kínálót választottuk. Egy hétvégén állt az iskola udvarán a
konténer, amiben elszállították a rengeteg papírt.
Örömmel vettük tudomásul, hogy gyûjtési felhívásunkat
magánszemélyek, szervezetek is támogatták. Ennek
eredményeként az összegyûjtött hulladék az elõzõhöz
képest csaknem megduplázódott. A kapott összeg:
55.440 Ft, melyet a Diákönkormányzat rendelkezésére
bocsátottuk. Õk döntenek a felhasználásáról.
Szintén a Diákönkormányzat vagyonát gyarapítja a
Szent István - napi diszkó büféjének a haszna. Gratulálunk!
Kiss Józsefné igazgató
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„Szülõfalum kincsei”

Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Cserhát Natúrpark
Közhasznú Alapítvány a Környezetvédelmi Világnap alkalmából. Két
kategóriában várták a pályamunkákat: alsó és felsõ tagozatos diák.
Iskolánk megragadva a lehetõséget falunk szépségeinek és értékeinek
megmutatására több pályamunkát nyújtott be. A munkák településünk
csaknem minden jelentõsebb nevezetességét megörökítették.
Az eredményhirdetésre 2011. június 10-én Ecsegen egy kiállítás
megnyitása keretében került sor, amire iskolánk is meghívást kapott.
Jusztin tanító néni vezetésével alsós kisdiákjaink tudtak ezen megjelenni,
hiszen a többiek egy budapesti kiránduláson vettek részt. Az eredmény
több szempontból is jelentõs: egyrészt tanulóinknál fókuszba kerültek
településünk értékei, falujuk szépségei, másrészt örömmel vettük
tudomásul, hogy diákjaink elhoztak egy második, egy harmadik
helyezést és két különdíjat is. Ezeken túl intézményünk szintén
különdíjban részesült a benyújtott számos színvonalas pályamunkáért.
A résztvevõknek és a díjazottaknak szívbõl gratulálunk!
Kiss Józsefné igazgató

Utóhatás
Iskolánk minden alkalmat megragad arra, hogy tehetséges
tanulóink megmutatkozását lehetõvé tegye: kulturális versenyeken,
tehetségkutatókon stb.
Ezzel szinkronban kapott fellépésre felkérést és vett részt a Kecele
citera együttesünk a szécsényi városnapi, illetve Pásztor Roland
Hollókõn a pünkösdi programon.

Iskola-díjak átadása
2010-ben Szent István-díj és Aranytoll Díj alapítására került sor a
szülõi szervezet és a pedagógusok megbeszélése, egyeztetése alapján. Az
alapítás szerint az Aranytoll Díj odaítélése a 4. osztályos osztályfõnökök
értékelése és döntése alapján történik, míg a Szent István-díj a
nevelõtestület és a Kuratórium véleményezése alapján kerül odaítélésre.
A 2010/11-es tanév tanévzáró ünnepélyén immár második
alkalommal került sor ezen díjak átadására.
A 4. osztályból a négy éves munka elismeréseként, kiváló és
egyenletes tanulmányi munkájáért, kulturált és tisztelettudó magatartásáért,
közösségi munkájáért Petrovics Anna kapta az Aranytoll Díjat.

A 4. osztály kirándulása
Június 20-án hétfõn reggel nagy izgalommal indultunk az
osztálykirándulásra, melynek úti célja Eger volt. Utazásunk során egy
kis kitérõt tettünk Aggtelekre, ahol megcsodáltuk a cseppkõbarlang
szépségeit. Igaz, hogy egy kicsit fáztunk a barlangban, de a látvány
mindenért kárpótolt. Aztán megérkeztünk a szálláshelyünkre. Nagy
izgalommal kipakoltunk. Másnap utunk Szilvásváradra vezetett, ahol
megnéztük a Fátyol-vízesést és az õsember barlangot. Estére a
megérdemelt díjunk a pizza volt. Harmadik napunk strandolással telt.
Az est fénypontja a szabadtéri grill-parti volt. Vacsora után
megbeszéltük az elmúlt tanév eseményeit, jókat nevetgéltünk,
szórakoztunk. Késõ éjjel tértünk nyugovóra. Utolsó nap már nem olyan
izgalommal csomagoltunk, de még várt ránk az egri vár, a Minaret és a
Bazilika. Aztán egy finomat ebédeltünk és elindultunk hazafelé. Már
szinte mindenki elaludt a buszom, amikor Rimóc helyett
megérkeztünk a Kékestetõre. Felmentünk a kilátóba, ahonnan
gyönyörû látvány tárult elénk. A bazársoron elköltöttük az utolsó
fityingünket is. Ezek után most már tényleg elindultunk hazafelé.
Az osztály nevében is nagyon szépen köszönjük Gizike tanító
néninek és Klaudia tanító néninek a csodálatos és felejthetetlen négy
napot. Köszönjük Szabó Jani sofõr bácsinak, hogy biztonságban odaés hazahozott bennünket, segítõkészségét és kedvességét.
A negyedik osztály nevében: Petrovics Anna, Ulviczki Petra,
Bablena Blanka

Ugyanerrõl a kirándulásról pedagógus szemmel
Iskolánkban már hagyomány, hogy az együtt eltöltött négy évet
közös kirándulással zárjuk le. Az idén a negyedikesekkel Egerbe
terveztük ezt a kirándulást. Én nem szeretném újra leírni, azt, amit a
gyerekek megfogalmaztak, csak a magam nevében szeretnék egy-két
gondolatot hozzáfûzni a kiránduláshoz.
Mi felnõttek (különösen én) nagy izgalommal vártuk ezt a kirándulást.

A Szent István-díj diák kategóriáját Virág Jenifer 8. osztályos
tanuló érdemelte ki a nyolc éves szorgalmáért, tanulmányi és közösségi
munkájáért.
A Szent István-díj pedagógus kategóriáját Oláh Katalin kolléganõ
vehette át, aki munkáját lelkiismeretesen és következetesen végzi több,
mint 20 éve iskolánkban, ebben mindvégig az elhivatottság és a
gyermekközpontúság vezérelte.
A Szent István-díj támogató kategóriáját Péterné Kiss Zsuzsanna
kapta, aki hosszú évek óta idejét nem sajnálva, önzetlenül és
rendszeresen támogatta az iskolai rendezvények szervezését és
lebonyolítását.
A díjazottaknak szívbõl gratulálunk, jó egészséget és tartalmas
életet kívánunk!
Kiss Józsefné igazgató

Irány Budapest!
A Szent István Általános Iskola tanulói és tanárai 2011. június 15én két autóbusszal Budapestre kirándultak.
Elsõként az Aréna Pláza mozijában megnéztük a Rió címû, 3
dimenziós rajzfilmet. Másfél órára mindenki szemüvegessé változott.
A látványos, színes képek, az izgalmas történet mindenki tetszését
elnyerte. Délután a Kölyökparkba látogattunk el, ahol önfeledt, víg
játékban tombolhatták ki magukat a gyerekek. Hazafelé utazva
Rétságon fagyizással zártuk a kirándulást.
Este ½ 7-kor Rimócra egy fáradt, de élményekben gazdagabb
csapat érkezett.
Pócsik Csilla

Kirándulás Gödöllõre
Az integráció keretében az idén is kirándulásra vittük a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulóinkat 2011. június 10-én. Két
autóbusszal indultunk. Gödöllõ volt az elsõ célállomás.
Ott megtekintettük a Grassalkovich kastélyt. A különbözõ
szalonok, dolgozószobák megtekintése után a fiúk figyelmét a
fegyverek gyûjteménye kötötte le.
A második programunkban a veresegyházi medve-farmot
látogattuk meg. A medvék mellett farkasokkal is találkozhattunk. A
gyerekek megismerkedtek a parkban található tájékoztató segítségével
az állatok jellemzõ tulajdonságaival.
Az állatoknál tett séta után kellemesen elfáradtunk.
A diákok gazdag élménnyel tértek haza.
Kuris Rudolfné
De a mi izgalmunk teljesen mása volt, mint a gyerekeké. Minket fõleg az
izgatott, hogy minden zökkenõmentesen menjen, ne legyen semmi baj,
mindenki jól érezze magát és tetszenek azok a programok, amiket
kitaláltunk. Úgy gondolom, hogy így utólag felesleges volt ez a nagy
izgalom, de minden kirándulás nagy felelõsséggel jár. Minden nagyon jól
sikerült. Aranyosak, szófogadóak voltak a gyerekek, figyeltek egymásra,
segítettek egymásnak, nekünk. Nagyon ritkán kellett valakit
fegyelmezni. Azokon a helyeken pedig, ahol legnagyobb volt a
veszélyforrás, mindig fegyelmezetten, rendesen viselkedtek.
Szeretném megköszönni kedves kolléganõmnek, Jusztin Klaudia
tanító néninek és sofõr bácsinknak, Szabó Janinak, hogy mindenben a
segítségemre voltak, állandóan nyugtattak, bíztattak, hogy minden jó
lesz. Nagyon jó ötleteikkel még színesebbé, érdekesebbé tették a
kirándulást. A gyereknek is köszönet jár, mert nekik köszönhetõen
nekünk is felejthetetlen volt ez a négy szép nap.
Azt gondolom, méltó lezárása ez a kirándulás az elmúlt négy évnek.
Vinczéné Percze Gizella

2011 JÚLIUS

RIMÓCI ÚJSÁG

Öregek és gyerekek
Közhely: az öregség a második gyerekkor. Ha jobban
belegondolunk, nagy bölcsesség lakozik ebben az elcsépelt
mondatban. Szemünkkel is láthatjuk, hogy mennyire megérti magát a
dédi a kicsinyekkel. Sõt, igazi cimboraság van köztük. Nem csoda,
hiszen annyi a közös öregekben és gyerekekben.
Többször készültem már e témáról írni, és hogy éppen most van itt
az ideje, annak az az apropója, hogy az interneten nézelõdve, egy
nagyon megható írással találkoztam. Nem sikerült kiderítenem az
íróját, valószínûnek tartom, hogy valaki közülünk lehetett, egyszerû,
de érzékeny, bölcs ember. Minden során el lehet gondolkodni.
Megosztom most Önökkel. Csaljon sok könnyet a szemükbe,
megértést a szívükbe és tegyék el emlékezetükbe, mert mi is leszünk
még öregek. Reméljük….

Gyermekeimnek...
Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek láttok, pedig még nem is
leszek az, legyetek hozzám türelmesek és próbáljatok megérteni!
Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni, legyetek
türelemmel hozzám! Jussanak eszetekbe azok az idõk, amikor én
tanítottalak benneteket erre!
Ha beszélek Hozzátok, és ezerszer elismétlem ugyanazt a dolgot,
ne szakítsatok félbe, hallgassatok végig! Amikor kicsik voltatok,
ezerszer kellett elolvasnom ugyanazt a mesét, míg el nem aludtatok!
Ha nem akarok megmosakodni sem, ne szégyenítsetek meg, sem
ne feddjetek meg érte, jusson eszetekbe az a millió ötlet, amit
kitaláltam, hogy rá tudjalak venni benneteket a mosdásra!
Ha látjátok, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai
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újdonságokkal kapcsolatban, adjatok elég idõt, és ne nézzetek rám
gúnyos mosollyal!
Megtanítottalak sok mindenre benneteket, hogy egyetek jókat,
öltözködjetek szépen, hogy hogyan nézzetek szembe az élettel!
Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem beszélgetésünk
fonalát, adjatok gondolkodási idõt, hogy eszembe jusson és ha még
sem sikerül megtennem, ne legyetek idegesek rám, és ami a
legfontosabb, az nem a mondanivalóm, hanem az, hogy Veletek legyek
és figyeljetek rám!
Ha valaha nem akarok enni, ne erõltessétek! Jól tudom, mikor kell
ennem és mikor nem!
Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni, nyújtsatok kezet,
ugyanúgy, ahogy azt én tettem mikor Ti tanultatok járni!
És amikor egy napon azt mondom nektek, hogy nem akarok tovább
élni, hogy meg akarok halni, ne legyetek dühösek rám, egyszer ezt is
megfogjátok érteni!
Próbáljátok meg megérteni, hogy a koromat nem megéltem,
hanem túléltem!
Egy nap majd megértitek, hogy minden hibám ellenére, mindig a
legjobbat akartam Nektek és hogy az utat szerettem volna
elõkészíteni...
Ne érezzetek szomorúságot, sem dühöt vagy tehetetlenséget, ha a
közeletekben vagyok! Legyetek mellettem, próbáljatok meg
megérteni és segítsetek nekem, ahogy azt én tettem, amikor
megszülettetek!
Segítsetek járnom, segítsetek befejezni utam szeretettel és
türelemmel! Megfizetlek majd Benneteket egy mosollyal és azzal a
mérhetetlen nagy szeretettel, amellyel mindig is szerettelek!
Szeretlek benneteket Gyermekeim!
Szeretettel minden idõsnek és fiatalnak: Kaluzsa Mónika
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