Ára: 150,-Ft
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Októberben egy pontot sikerült
kiizzadnia felnõtt csapatunknak
7. forduló: Rimóc - Nagybátony 1-3 (0-1)
Rimóc, 150 nézõ, vezette: Boda V. (Béres K., Szász K.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Rácz R., Komár (Rádi) Lovász,
Kelecsényi, Rácz I., Bangó N. - Vincze B. (Laczkó), Bangó R.
(Hegedûs)
Edzõ: Vidomusz Tibor
Nagybátony: Zsignár Balázs, Almási, Csatlós T., Mátrai Halala,
Csatlós Cs., Orosz (Bakos), Lõrincz (Gazdag) Kálmán, Alapi (Molnár)
Játékos-edzõ: Csatlós Tamás Gól: Rácz, ill., Alapi, Lõrincz, Csatlós Cs.
Sárga lap: Mócsány, ill., Almási, Csatlós Cs.
Jók: Oláh T., Komár, Kuris, Lovász, Bangó N., ill., Almási, Csatlós T.,
Csatlós Cs., Balázs A., Lõrincz, Kalmár, Alapi
Jó iramú, sportszerû mérkõzésen a hazaiak több gólhelyzetet
elpuskáztak, fõleg az elsõ félidõben. A jól játszó vendégek ezt gólokkal
büntették és megérdemelten vitték haza a három pontot.
Vidomusz Tibor: Egy jó Nagybátony ellen az elsõ félidõben kihagytuk a
ziccereket. A második félidõben két szabadrúgásból két fejes gól
eldöntötte a mérkõzést.
Csatlós Tamás: Gratulálok a csapatnak a gyõzelemhez. Sokat tettünk
érte, ezért a gyõzelmünk megérdemelt volt. További sok sikert kívánok
a rimóci csapatnak.
8. forduló: Mátranovák - Rimóc 2-0 (1-0)
Mátranovák, 120 nézõ, vezette: Bogár G. (Csehi A., Mohácsi L.)
Mátranovák: Peleskei - Kovács, Varga, Bednár, Pataki - Líber Zs.
(Lakatos P.), Szõllõsi (Oszvald), Tóth, Kotroczó (Szoó) - Új (Oravecz),
Kisbali (Tábori)
Edzõ: Smelkó Károly
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Kuris, Kómár, Rácz R. - Lovász, Árva,
Kelecsényi, (Hegedûs), Mócsány - Rácz I., Vincze (Bangó R.)
Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Kisbali, Tóth P. (11-esbõl)
Jók: Kovács, Varga, Bednár, Tóth, ill. Oláh T., Laczkó, Kuris, Kómár
Nagyszerûen elõkészített, és napról-napra szépülõ pályán fogadta a
hazai csapat a mumusnak számító Rimócot. A közepes iramú,
sportszerû mérkõzésen, kitûnõ játékvezetés mellett lezajlott
találkozón, a fegyelmezett és kulturáltan játszó vendégcsapat ellen a
játék és a helyzetek alapján teljesen megérdemelt hazai siker született.
Smelkó Károly: Nem játszottunk jól csapatszinten, de gyõzelmünk nem
forgott veszélyben. Ezért gratulálok csapatomnak, és további sok sikert
kívánok a rimóciaknak. Gyõzelmünket Gecse István és Szoó Elemér
bácsi jobbulására ajánljuk.
Vidomusz Tibor: Tartalékos csapatunk jól játszott, de a lehetõségeinket
elpuskáztuk. A tizenegyes szerintem nem volt jogos. A rutinosabb
csapat nyert. További sok sikert kívánok a novákiaknak.
9. forduló: Rimóc - Héhalom 1-1 (1-1)
Rimóc, 80 nézõ, vezette: Boda V. (Dósa Á., Oláh G.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Rácz R., Komár - Laczkó (Vincze),
Kelecsényi, Rácz I. (Bangó R.), Bangó N. - Árva, Lovász,
Edzõ: Vidomusz Tibor
Héhalom: Õri - Dinka, Pásztor, Kovács (Baranyi), Kárpáti - Babusa,
Bognár, Gerhát, Danguly - Zsámboki, Huszár
Edzõ: Szilágyi Albert
Gól: Árva, ill., Bognár
Jók: Oláh T., Komár, Kuris, Rácz I., ill., Õri, Pásztor, Kárpáti, Danguly,
Bognár
Közepes iramú mérkõzésen az elsõ félidõ elején a hazaiak védelmi
hibáit kihasználó vendégek gyorsan vezetést szereztek és ezzel
áthúzták a hazaiak számításait. A második félidõben a két tizenhatos
közt folyt a játék, kevés lehetõség adódott a kapuk elõtt így a döntetlen
mindkét csapat számára reális.
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Vidomusz Tibor: A 3. percben kapott gól sokkolta a csapatot, utána
helyreállt a rend, egyenlítettünk. Jogos tizenegyestõl megfosztotta a
csapatot a játékvezetõ, ugyanis a szituációnál a kéz kereste a labdát. A
második félidõben hiába játszottunk mezõnyfölényben, nem jött a gól.
Szilágyi Albert: Küzdelmes mérkõzésen értékes egy pontot szereztünk.
Csak gratulálni tudok a csapatomnak, amely ebben az összetételben is
eredményes tudott lenni.
10. forduló: Szécsény - Rimóc 2-1 (0-1)
Szécsény, 250 nézõ, vezette: Kovács T. (Dósa Á., Szász K.)
Szécsény: Szathmári Galcsik, Frenkl, Németh, Botos Ágner (Vincze),
Simon, Szilvási Szabó, Horváth B. (Ökrös), Varga G. (Oravecz)
Játékos-edzõ: Mátyus Sándor
Rimóc: Oláh T. Laczkó, Kuris, Kómár, Rácz R. Lovász (Bangó B.)
Kelecsényi, Mócsány, Bangó N. Bangó R. (Hegedûs), Vincze (Árva)
Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Ágner, Németh, ill. Oláh T. (11-esbõl)
Sárga lap: Németh
Jók: Galcsik, Németh, Frenkl, Ágner, Simon,
Varga G., ill. Oláh, Laczkó, Kuris, Bangó R.
Jó iramú, küzdelmes, sportszerû mérkõzésen az elsõ negyedóra végén
Oláh T. kapus révén, büntetõbõl a rimóciak szereztek vezetést, amit a
félidõ végéig meg is tudtak õrizni. Fordulás után Ágner révén egyenlítettek
a hazaiak, majd pár perccel késõbb Németh látványos szabadrúgása után
a maguk javára fordították a mérkõzést. Ezután a szécsényiek továbbra
is támadásba maradtak, s jó játékot produkálva nyertek.
Mátyus Sándor: A fordulás utáni pontosabb játékunkkal rászolgáltunk a
gyõzelemre. Ezt a gyõzelmet Csábi Jánosnak, az ifi edzõjének ajánljuk
és mielõbbi gyógyulást kívánunk. Gratulálok a játékosaimnak!
Vidomusz Tibor: A második félidõ elején nem figyeltünk oda, három
perc alatt két gólt kaptunk, egy szabadrúgásból és egy bedobásból. Az
akarattal is baj volt. Gratulálok a szécsényieknek, további sikereket
kívánunk nekik.
Ifjúsági bajnoki mérkõzések:
7. forduló: Rimóc - Nagybátony 2-3 (0-2)
Rimóc: Pintér - Mócsány G., Mócsány R., Szép, Percze - Csizmadia T.,
Kis, Beszkid M. (Kormány), Csonka Á. - Beszkid A., Csonka K.
Gól: Csonka K. (2)
Sárga lap: Mócsány R., Csonka Á., Csonka K.
8. forduló: Mátranovák - Rimóc 2-2 (1-0)
Rimóc: Pintér - Csizmadia B., Mócsány R., Szép, Csizmadia T. - Kis,
Beszkid M., Mócsány G. Beszkid A. - Csonka Á. Csonka K. (Percze)
Gól: Kis (2)
Sárga: Csizmadia B.
Kiállítva: Mócsány R.
9. forduló: Rimóc - Héhalom 9-2
Rimóc: Csizmadia B. - Mócsány G., Szép, Fenes, Csizmadia T. Beszkid A., Kis, Beszkid M., Csonka Á. - Csonka K., Kormány D.
(Percze)
A hét fõvel kiálló héhalmiak létszáma a mérkõzés alatt tovább csökkent,
így a bíró a rendes játékidõ vége elõtt lefújta a találkozót.
10. forduló: Szécsény - Rimóc 5-0 (0-0)
Rimóc: Pintér (Kormány) - Csizmadia B., Fekete, Szép, Szeles - Beszkid
A., Kis, Beszkid M., Csonka Á. - Csizmadia T. Percze (Bangó)
Serdülõ mérkõzések eredményei:
5. forduló: Rétság - Rimóc 5-1 (2-1)
Rimóc: Gönczi - Bene, Kormány D., Jusztin, Percze - Oláh A., Bada V.,
Szép, Bada N. - Bangó, Oláh T.
Gól: Bangó
6. forduló: Rimóc - Berkenye 9-2 (7-1)
Rimóc: Gönczi - Bene, Kormány D., Percze, Jusztin - Rácz A., Mag
(Bada N.), Bada V., Rácz P. - Oláh A., Szép
Gól: Rácz A., Mag (3), Bada V. (2), Rácz P., Szép (2)
7. forduló: Bánk - Rimóc 3-1 (2-1)
Rimóc: Gönczi - Bene, Kormány D., Percze, Jusztin - Rácz A. (Bada N.),
Rácz P., Mag, Bada V. - Szép, Oláh A.
Gól: Mag
8. forduló: Rimóc - Palotás 6-2 (4-1)
Rimóc: Gönczi - Bene, Percze, Kormány D., Jusztin, - Rácz A., Kormány
R., Bada V., Bada N - Oláh A., Szép,
Gól: Szép (4), Kormány R. (2)

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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,,Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
kiknek õrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égjen.”
(Demjén Ferenc)

ÕSZI ÁBC
Adósságállományunk az év elejétõl folyamatosan
csökkent, de még mindig milliós hiányok vannak.
Ároktisztítási határidõ október 15-e volt. Aki nem
takarította ki, azt felelõsségre vonják.
Bursa Hungarica felsõoktatási pályázati rendszerhez - a hagyományokhoz híven - az idén is csatlakozott önkormányzatunk. Egyetemisták, fõiskolások rajta, lehet pályázni. Beadási határidõ:
november 14.
Csirkét, kacsát, tápot kapó családokat hamarosan ellenõrzik: sikerült-e az állattartást bevezetni a
rászoruló családoknál. Hol tart az akció?
Devizahiteleseknek ajánljuk: nagyon figyeljenek
oda minden egyes részletre, vagy az apró betûs
részre. Bátran kérdezzenek!
Emlékeztünk 1956. október 23-ára az emlékmûnél. Viszont október 6-án mindez elmaradt.
Éjszakánként folyamatosan járõröznek a polgárõrök.
Idõnként közös a szolgálat a rendõrséggel.
Fûtésszámla összegének csökkenését reméljük
az általános iskola ablakainak cseréje után.
Jelentõs lehet a megtakarítás.
Gagyi termékeket áruló házalóktól ne vegyünk semmit,
és semmilyen indokkal ne engedjük õket a házunkba!
Gyertyagyújtogatáskor vigyázzunk testi épségünkre, ruhánkra! A temetõben viselkedjünk a hely
szelleméhez méltóan! Nem csak most, máskor is.
Hallásvizsgálat is volt októberben. Fõleg idõsebbek vettek részt rajta, összesen 15 fõ.
Ipolynyék polgármestere, Hrubik Béla mondott
nálunk beszédet október 23-án. A két község
közös, magyar-szlovák pályázatban vesz részt.
Jótanulóinkat jutalmazták október 22-én, szombaton este a Dr. Manga János Közösségi Házban. Az
November
1. (kedd)
November
2. (szerda)
November
6. (vasárnap) 1300
November
7. (hétfõ)
November 7-14. (hétfõ)
November 11. (péntek) 1800
November 12. (szombat) 1300
November 14. (hétfõ)
November
November
November

25. (péntek)
25. (péntek)
26. (szombat) 1400

oklevél, a virág és a pénzjutalom mellé az idén
gravírozott kulcstartókat is kaptak a díjazottak.
Természetesen az állófogadás sem maradt el.
Kalonda (Ipolytarnóc után az elsõ település a
határ túloldalán) szintén partner a határokon
átnyúló pályázatban.
Lassan teljesen tönkreteszik a Szécsényi úti régi
buszmegállót. Az újra még várni kell.
Megbeszélés lehetõsége körvonalazódik az egyházi és az önkormányzati képviselõtestület között
a ,,hagyományokról”.
Novemberben konferenciának ad otthont településünk, „Az önfenntartó falu” címmel.
Nyugtalanító információk érkeznek az önkormányzatok átszervezésérõl. Pontos adatok
esetén tájékoztatjuk olvasóinkat.
Orvosi csontritkulás szûrésen 62 fõt vizsgáltak meg a
rendelõben. Kevés a kalcium bevitel a szervezetbe.
ÖNÓ felújítás, bõvítés befejezése áthúzódik a
jövõ évre, így vendégségkor nem lesz újabb
kiállítás. Talán majd átadáskor.
Pályázataink folyamatban vannak. A részletekrõl
érdeklõdhet a képviselõ-testületnél.
Razziák lesznek a faluban a falopások miatt. Az
idõpontokat nem közölték.
Sokféle zöldséggel, savanyúsággal segíti a
közmunkás csoport a helyi konyhát. Tavaly több, mint
félmillió forintot takarítottak meg a nyersanyagokon.
Szerdánkénti füstölésrõl mondta egy régebbi
képviselõ: „az a helyzet, hogy mi szeretünk
tüzelni”. Szerdánként a száraz kerti hulladékot
lehet eltüzelni, nem a zölddel füstölni.
Táblákat lehetne elhelyezni a Piros csizma, a Tízpengõs
vendégházakra, illetve a féketõ kiállítás épületére.
Véradás volt nemrégiben. Sajnos egyre kevesebben
vagyunk. Ha megfizetnék, többen lennénk.
Beszkid János

Rónay György:

A közelítõ tél
Hervad már?
Nem: a kert még csupa nyár.
Lobog két sárga dáliánk.
Nincs ugyan annyi dal,
de hajnalonta még
egy-egy sárgarigó rikolt,
s búgnak a vadgalambok.
Élj! - mondom. - Éld nyaradat,
míg a hideg szelek
le nem tarolják. Szedd a diót,
viseld gondját a kertnek,
irtsd a gyomot, metéld
a vadhajtást; s ha belefáradsz,
Ülj ki a napra, idd hunyt
szemen át a fényt,
s úgy érj, mint a gyümölcs,
kései körte, birs…
- Harkály rebben a lombban,
s egy levél lekering:
õszömet olvasom szinében.
Este állok a ház elõtt, nézem,
a Göncöl mint csúszik
észrevétlen nyúgoti almafánk
fölé, s hallgatom a szemöldök
fában a szúvak
szorgos percegését.

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPJA
Bánk-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
LOMTALANÍTÁS
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Dr. Manga János Közösségi Házban
II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság a Dr. Manga János Közösségi Házban (11. forduló)
Rimóc-Karancslapujtõ bajnoki labdarúgó mérkõzés
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
benyújtási határideje
JUBILÁLÓ VÉRADÓK ÜNNEPSÉGE SZÉCSÉNYBEN
ISKOLAI ,,IRODALMI ÕSZ’’ a Dr. Manga János Közösségi Házban
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS a Plébániai Közösségi Teremben
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ÖNKORMÁNYZATI
Az ülésterembõl
Képviselõ-testületünk október 14-én, pénteken 18 órai
kezdettel tartotta legutóbbi ülését. Az ülésen minden képviselõ
jelen volt. A polgármester ismertette a tervezett napirendet,
melyet a képviselõk módosítás nélkül egyhangúlag elfogadtak.
Elsõként dr. Simon Mihály jegyzõ úr ismertette, hogy a törvényi
változások következtében szükséges az önkormányzat szociális
és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletének módosítása. A
képviselõk elfogadva az elõterjesztést, meghatározták a helyi
lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, melyek
bekerülnek a rendeletünkbe. Ezek alapján a jegyzõ készíti el a
tervezetet.
Második napirend keretében módosította a képviselõtestület a szervezeti és mûködési szabályzatról szóló rendeletet.
A módosítás az önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi
egyeztetésre bocsátásának feltételeit határozza meg. A jövõben
a rendelet-tervezetek megszületését követõen lehetõség lesz
annak véleményezésére. Errõl a hivatal hirdetõtábláján, a
honlapon és a helyi TV-bõl informálódhatnak az érdeklõdõk.
A képviselõ-testület ebben az évben is meghirdeti a BURSA
HUNGARICA szociális ösztöndíj pályázatot. A felsõfokú
tanulmányokat nappali tagozaton folytatók ill. jövõre elkezdõk
érdeklõdjenek a polgármesteri hivatalban.
Negyedik napirend a pályázatokról szólt. A képviselõk
tájékoztatást kaptak a folyamatban lévõ pályázatok állásáról, ill.
döntöttek újabb pályázatokban való részvételrõl. Ezek alapján
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HÍREK

önkormányzatunk pályázatot nyújt be az Ipoly-menti Palócok
Térségfejlesztõ Egyesülete által kiírt LEADER intézkedésre,
melynek célja egy szemléletformáló rendezvény megtartása.
Partneri nyilatkozatot ad önkormányzatunk a határon átnyúló
együttmûködési programhoz (HUSK-CBC) pályázó Károly
Róbert Fõiskola (Gyöngyös) és az Ikon Filmstúdió (Budapest)
részére elõsegítve ezzel pályázatuk sikerét. Ugyanezen
programhoz támogatásban részesülõ partnerként is adunk be
pályázatot Hollókõvel és Kalondával együttmûködve. (Ezekrõl
a pályázatokról részletesen következõ lapszámunkban
számolunk be olvasóinknak.) Egyebekben döntöttek a
képviselõk a „Rimóc Község Jó Tanulója” cím odaítélésérõl,
majd megtárgyalták a „Rimóc Községért Elismerõ Oklevél”
adományozására érkezett javaslatot. Ez utóbbi alapján
egyhangúlag támogatták Árva Róbert kitüntetését.
A továbbiakban képviselõi kérdések és javaslatok
hangzottak el, autóbusz menetrend, árok, vízcsap, útlezárás,
közvilágítás témában. A képviselõk támogatták a Magyar
Szegénységellenes Hálózat Alapítvány kérését, melyben a helyi
fiatalokkal való foglalkozás érdekében, a programjuk
megvalósításának helyszínéül kérte az egyik Akácos úti iker
szolgálati lakást. Egyik lakosunk felajánlotta a tulajdonában
lévõ telket megvételre. Önkormányzatunk jelenleg nincs abban
a helyzetben, hogy további ingatlanokat vásároljon, azonban
kész megállapodás esetén hasznosítani a földterületet.
Ezt követõen zárt ülés keretében döntöttek a képviselõk az
egyéni kérelmekrõl. Az ülés 23.55-kor fejezõdött be.
Beszkid Andor polgármester
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A felnõtt bajnokság állása:
1. Mátranovák
2. Nagybátony
3. Nõtincs
4. Héhalom
5. Szécsény
6. Karancslapujtõ
7. Berkenye
8. Somos
9. Bánk
10. Rimóc
11. Palotás
12. Pásztó
13. Szurdokpüspöki
14. Bercel

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
0

1
1
4
4
3
2
0
3
2
1
1
0
0
0

1
2
0
1
2
3
5
3
4
6
6
8
8
10

34 -10
33 - 11
22 -12
19 -10
20 -12
24 -21
28 -16
23 -19
16 -16
23 -22
17 -34
16 -25
13 -38
5 -47

Az ifjúsági bajnokság állása:
25
22
22
19
18
17
15
15
14
10
10
6
6
0

1. Pásztó
2. Nagybátony
3. Szécsény
4. Mátranovák
5. Somos
6. Karancslapujtõ
7. Héhalom
8. Bánk
9. Berkenye
10. Rimóc
11. Nõtincs
12.Bercel
13.Palotás
14. Szurdokpüspöki

10 10
10 9
10 8
10 6
10 6
10 5
9 5
10 5
10 4
9 3
10 3
10 2
10 1
10 0

Egy csupa szív
sportembert
veszítettünk el…
Hosszan tartó súlyos betegség után
- 71 éves korában - 2011. 10. 18án elhunyt Kiss Bertalan. A Rimóci
Sport Egyesület osztozik a gyász
fájdalmában, és részvétét fejezi ki a családtagoknak.
A halál mindig fájdalmas, súlyos terhe elviselhetetlenül
nyomaszt minket. Az elmúlás felfoghatatlan tartalma
túlmutat az emberi megismerés határain, talán ezért is
olyan nehéz elviselni azt. A halál a földi élet zárása, egyben
egy újjászületés is, valami új kezdete. Az ember meghalhat
ugyan, de az emlékei itt maradnak. Ezek az emlékek örökre
velünk maradnak, ahogyan "Bercibá" emlékei is itt
maradnak. Az Õ története közös történetünk, mi részesei
voltunk az Õ könyvének és Õ is részese a mi könyvünknek. A
nyelv, amelyen a mi közös könyvünk íródott: a foci. Az Én
generációm keveset tudott róla, de tudtuk, hogy van. Mi nem

Gondolatok:
A számbavett csapások
A szent emberek szerint az életünk rejtély,
Boldogan fogadják el az elképzelést.
Néhány rejtély azonban harap és ugat,
És sötétben jön el érted.
Az árnyak esõje, a vihar, a szél!
A nappal visszavonul: az éjjel mindent elnyel.
A jóság világos, a gonoszság sötét,
Magas, gonosz falak zárják körül a világot.
Most eljõ a vég, a bánat, a sötétség!

0 0
0 1
1 1
1 3
0 4
1 4
0 4
0 5
0 6
1 5
0 7
0 8
0 9
0 10

67- 5 30
47-13 27
41- 9 25
27-31 19
32-33 18
38-21 16
26-28 15
26-32 15
37-25 12
20-27 10
21-24 9
24- 46 5 (-1pont)
8- 60 2 (-1pont)
3-63 0

A serdülõ bajnokság állása:
1. Szécsény

6 6 0 0 77 - 3 18

2. Rétság

6 6 0 0 29 - 6 18

3. Bercel

8 5 0 3 52 -24 15

4. Rimóc

8 4 0 4 50 -27 12

5. Bánk

7 4 0 3 24 -17 12

6. Palotás

8 4 0 4 30 -39 12

7. Nõtincs

8 3 0 5 33 -25

9

8. Szurdokpüspöki

8 3 0 5 17 -49

9

9. Berkenye

8 2 0 6 21 -38

6

10. Héhalom

7 0 0 7

6 -111 0

fociztunk vele együtt, mi nem láthattuk játszani, Õ viszont
látott minket. Nem csak látott minket, tett érte, hogy
láthasson, tett érte, hogy játszhassunk. Sokszor a szürke
hétköznapokban a távolban észrevétlenül, sokszor a
hétvégeken a szemünk elõtt. Õ volt az, akit sokszor a 21-es
fõúton láthattunk stoppolva, hogy eljöhessen megnézni
minket, de Õ volt az is aki a csapatnak tarjáni forrásvizet
hozott, mert hitt bennünk. Hitte, hogy tud tenni értünk,
hitte, hogy segíthet.
Segített! Segített nekünk megtudni, hogy mit jelent az
önzetlen segítsége, segített megtudnunk, mennyit is ér
nekünk az Õ jelenléte. Segített, példát mutatott. Példát a
kételkedõknek, példát a rosszaknak és példát a jóknak. Ez a
példa az Õ tanúsága, ez az, amit már nem mutathat nekünk
többé. Ránk hagyta a felelõsséget, hogy a példáját vigyük
tovább. És mi tudjuk, értjük és visszük. Tovább, "Bercibá"
nélkül, de tovább az emlékeivel, a példamutatásával. A mi
közös könyvünk ezúttal befejezõdött, de a sajátunkat
tovább írjuk. Hétvégeken, hétköznapokon… a kapott
Vincze Barna
útmutató alapján. Nyugodjon békében!

(A sportegyesület életét a rimocise.blog.hu-n is
nyomon követheti.)

Néha a sötétség néma csöndben érkezik.
Néha dobok örömteli zajával.
Miénk lehet a szeretet, sosem késõ.
Akkor miért alszunk mégis gyûlölettel a szívünkben?
Ha hitünk van, azt is láthatjuk,
Hogy a pokol a mi találmányunk.
Mi hoztuk létre, mi tápláljuk tüzét.
És lángjaiban reményünk kialszik.
A menny is saját alkotásunk.
De magunknak nem adhatunk megváltást.
Csupán képzelõerõre van szükségünk.

U.I: A halottaink megemlékezésekor mindenki
tiszta, szeretetrõl szóló szívvel gyújtson
gyertyát, és ne hivalkodjon!
CD Ajánló: Kozma Orsi Quartet: Embrace
Az anyag valójában átöleli, beteríti a hallgatót,
viszi a szívet és a lelket a történetek folyamán.
Olyan, mint egy nagy, lágy mese, amiben van
játék és izgalom, szomorúság, huncutkodás és
bölcsesség, kinek mit enged meg a fantáziája.
Nagyon egyben van. Az énekesnõ minden
stílusban otthon van. De igazi szerelme: a jazz.
Speciális vendég: Tony Lakatos szaxofonos.
Csak igényes jazz-kedvelõknek!

Az élet ajándék, melyet vissza kell adni,
De addig is boldognak kell lennünk.
Átkozottul rövid, ez a valóság.
Könyvajánló: John le Carré: Árulás
Nehéz elfogadni, hogy ez a végsõ sötétségbe tartó
A sötétség elnyel minden ragyogó napot,
Senki sem képes a mai írók közül ennél
Földi körmenet egy bevégzett utazás,
A sötétség követelõzik és mindig a saját útját járja. Egy teljes kör, fenséges mûremek,
izgalmasabbat írni, ennél összetettebb történetet
A sötétség figyel, hallgatózik és vár.
kitalálni. Alapkönyv. Ennyi!
Édes melódia, egy megnyert ütközet.
Lõrik Sándor
A sötétség magának követeli a napot és ünnepel.
Forrás: Rejtekhely

14

2011 NOVEMBER

RIMÓCI ÚJSÁG

2011NOVEMBER

3

RIMÓCI ÚJSÁG

Köszöntõ
50. házassági évfordulója alkalmából Mócsány Sándort és Kanyó Máriát,
köszönti fia: Sándor, menye: Margit és unokái: Roland, Gábor, Patrik.

Köszönjük nekik fáradságos munkájukat, segítségüket és jó tanácsaikat.

Kalocsai házi paprika õrölt, ez évi,
folyamatosan megrendelhetõ!
Érdeklõdni: 06-20/436-4983
Kiss Istvánné (Rimóc, Bem Apó u. 4.)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

CSERINÉ VALKÓ ILONA

AKÁCMÉZ ELADÓ

(élt 50 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek mély fájdalmunkban,
gyászunkban osztoztak és emlékét õrzik.

Érdeklõdni: Beszkid János

Gyászoló család

Akiért a harang szólt...

V

V

Percze Istvánné
1924-2011

Cseriné Valkó Ilona

Tóth László

1961-2011

1938-2011

Rimóc, Bem Apó út 49.
Tûszirmú krizantém
több színben kapható!
Valkó Béla Rimóc, Bem Apó út 27.
FELHÍVÁS!

Gólyahír:

Bada Emánuella - 2011. 10. 21.
Szülõk:
Bada Emánuella és Bada Rómeó
Bangó Leonárdó - 2011. 10. 24.
Szülõk: Szûcs Ramóna és Bangó Rómeó

Gyalultés
fejes káposzta
kapható
a Petõfi út
6. szám alatt.
Percze Bertalanné
Telefon:
06-30-6258-502
06-32-388-502

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság decemberi
számában a 2011-ben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi
fényképeit. Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi
fotójuk a Rimóci Újságban megjelenjen 2011. november 25-ig a
fényképet adják le a Polgármesteri Hivatalban.

Polgárõr Hírek

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

„A szociális biztonságért Rimócon a Gondozási
Központ fejlesztésével”

„Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”

Megújul településünk Gondozási Központja

„Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom,
legyetek boldogok, mint sok-sok éve e napon!”

„Napsugár és Csillagok világa,
Jószívednek örök álmát õrzik.
Tiszta lelked fönt a magas égben,
A síron túl is fölöttünk õrködik.”

ÉMOP-4.2.1/A-09-2009-0012

VÉRADÁS
Rimóc 2011. október 9.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Rimóc Polgárõr Egyesület nevében
köszönetemet fejezem ki azoknak, akik
adójuk 1%-ával 2011-ben
az egyesület mûködését támogatták.
A támogatás összege 101.488,-Ft.
Továbbá azoknak, akik közvetlen anyagi
(32.000,-Ft.), valamint építõanyag
(fa-fémáru) és más egyéb módon
nyújtottak segítséget.
A jövõben is számítunk a törvénytisztelõ
lakosság bizalmára és segítségére.

Megjelent:
56 fõ
Vért adott:
49 fõ
Kiszûrt:
7 fõ
Új véradó:
5 fõ
Új véradók:
Péter Júlia
Hársfa u. 5
Vincze Roland
Akácos u. 3
Bódi Zsolt
Ady Endre u.
Beszkid Arthúr
Kossuth u. 7
Golyán József István Hunyadi u. 1

Péter Zsolt R.P.E elnöke

Péterné Zsuzsi

Köszönjük szépen!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben írt ki pályázatot az
Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázati konstrukció
célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások, a gyermek védelmérõl szóló és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben nevesített
gyermekjóléti alapellátások elérhetõvé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élõk számára, új szolgáltatások
infrastruktúrájának megteremtésével, új férõhelyek
kialakításával és a már mûködõ ellátások infrastrukturális
fejlesztésével.
Rimóc Község Önkormányzata ezen a pályázati kiíráson
50 000 000 Ft vissza nem térintendõ támogatási összeget nyert
az ÉMOP-4.2.1/A-09-2009-0012 azonosító számú, „A szociális
biztonságért Rimócon a Gondozási Központ fejlesztésével”
címû projektjével.
A pályázati projekt során felújításra, kibõvítésre kerül a
Gondozási Központ épülete és új eszközök kerülnek
beszerzésre.
Az Önkormányzatunk által indított közbeszerzési eljárást a
Diagonál Épker Kft. nyerte, a vállalkozási szerzõdést 2011.
január 10-én megkötöttük. A munkálatok 2011. augusztus 15én kezdõdtek meg, melyek megfelelõ ütembe haladnak.
Elõreláthatólag 2012. március 1-én kerül átadásra a Gondozási
Központ megújult épülete.

Percze Renáta
Rimóc Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

A megvalósításból eltelt 25 hónap
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretén belül „A korai beavatkozást
középpontba helyezõ Biztos Kezdet programok elterjesztése
országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb
helyzetû térségekre tárgyú felhívást tett közzé, melyre Rimóc
Község Önkormányzata sikeresen pályázott a TÁMOP-5.2.208/2-2009-0014 azonosítószámú „Legyen jobb a gyerekeknek
Rimócon” címû pályázati projektjével.
A projekt közvetlen rövidtávú célja a 0-5 éves gyermekek
szociális, érzelmi és értelmi fejlõdésének javítása, a gyerekek
tanulási képességének javítása, a szülõi szerepek,
kompetenciák megerõsítése, a családok és közösségek
erõsítése. A közép, illetve a hosszú távú célja az óvoda, késõbb
az iskolaérettség növelése, a beiskolázási mutatók javítása, az
iskolai lemorzsolódás csökkentése, a bukások számának
csökkentése, a gyerekek jólétének biztosítása, a hátrányos
helyzetû családok szegénységének megtörése, a hátrányos
helyzetû családokban élõ gyerekek jövõbeni sikeres
munkaerõ-piaci szereplésének megalapozása
A Gyerekház ezen pályázati projekt keretében 2009. október 1én kezdte meg a mûködését. A projekt megvalósítása során a
Gyerekház mûködésén kívül felújításra került a Gyerekház
épülete és fejlesztõ játékok kerültek beszerzésre. A pályázat
2012. május 30-án fejezõdik be, ami után Önkormányzatunk
vállalta a Gyerekház fenntartását és mûködtetését még egy
évig, azaz 2013. május 30-ig.
A pályázati projektünk összesen 33 605 310 Ft-t vissza nem
térítendõ támogatásban részesült.
Percze Renáta
Rimóc Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
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ISKOLAI HÍREK
Tanulmányút
Isolánk nevelõtestülete 2011. október 14 - 16. között
Zakopaneban tanulmányúton járt.
Lengyel testvériskolánk igazgatójától, Roman Ka³czak úrtól
Rossoszycából érkezett a meghívás a lengyel pedagógusnapra.
Kollektívánk 12 tagja vett részt a találkozón, amelyet
Zakopaneba szerveztek. Ide mindkét testületnek kb.
ugyanolyan hosszú utat kellett megtennie.
Negyed 8 körül indultunk, és a közel háromszáz kilométer
szinte észrevétlenül fogyott el a kerekek alól. Közeledve
úticélunkhoz csodálhattuk a Tátra havas csúcsait, megérkezve
pedig ízelítõt kaptunk a télbõl, hiszen havas esõ és havazás
felváltva fogadott bennünket. A szállásra elsõként érkezve forró
teával melegíthettük magunkat a tulajdonosnak köszönhetõen.
A hamarosan megérkezõ kollégákkal nagy örömmel
köszöntöttük egymást, majd tájékoztattak bennünket a
továbbiakról, az általuk tervezett programokról.
A délután folyamán kb. 2 - 2 és fél órás túrát tettünk, mely
során megtekintettünk egy világháborús emlékmûvet, egy
kovácsmûhely történetével is megismerkedtünk - melynek
állítólag eredetileg magyar tulakjdonosa volt -, illetve a
Kárpátok állatvilágát bemutató kiállítást is meglátogattunk. Ezt
követõen még egy - kb. 1 km-re található - remetelakhoz
indultak fel a bátrabbak és a túracipõvel rendelkezõk a
hóesésben. Fantasztikus látványban, élményben volt részünk!
Az út további részében Nowy Tragba utaztunk, a Gubalowka
kötélvasúton felmentünk a Tátra egyik sípályájához, gyönyörû
napsütésben végigsétáltunk a hegygerincen cirka 2 km hosszan,
majd libegõvel jöttünk le a hegyrõl, ahol már vártak bennünket a
buszok. A kirándulás során természetesen sor került a híres
zakopanei sajtpiac megtekintésére is, ahol ajándékokkal is
felszerelkeztünk. Hazaindulás elõtt nem maradhatott el az
ismerkedés a gasztronómiával sem, és a sétálóutcán végigmenve
megtekintettük Zakopane egyik gyönyörûszép templomát is.
Az esték beszélgetésekkel teltek.
A tanulmányút szép, hasznos és tartalmas pillanatai nemcsak
emlékezetünkben maradnak meg. Még itthon készítettünk egy
"osztálynaplót", az osztály létszáma a két delegáció tagjaiból
tevõdött össze. A napló elejére felkerült a két zászló,
megnyitotta a két delegáció vezetõje az elsõ oldalon, ahová
bekerült a magyar és lengyel címer. A három nap órarendje nem
más volt, mint a három nap eseményei; ezt Ka³czak úr jegyezte
be, majd a résztvevõk sorban beírták magukat, adataikat a
"nemzetközi osztálynaplóba".
Ez az osztálynapló - a kézzelfogható emlék mellett - a két
iskola kapcsolatát hivatott jelképezni az elkövetkezõ idõszakra
is.
A két intézmény vezetõje között tárgyalásra is sor került a
gyerekek további kölcsönös látogatásaival, a kapcsolat további
folytatása, erõsítése reményében.
Már közeli ismerõsként, egymásnak jó utat kívánva, meleg
szeretettel köszönünk el a közeli viszontlátás reményében.
Kiss Józsefné igazgató
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SZMK-ülés

2011. szeptember 20-án az osztályok szülõi értekezletét követõen,
az osztályok szülõi által delegált SZMK tagokkal megtartotta elsõ
ülését az iskola szülõi szervezete.
Beszámolót hallottak az elmúlt évi beszerzésekrõl. A jótékonysági
bevételek kapcsán: a kialakított szaktanterem, a szemléltetéshez
szükséges áramátalakító, zárható szekrény, a tanterembe illõ padok
és székek, az újabb udvari hinta beszerzésérõl, illetve a kistérségi
pályázatból 5 digitális tábla felszerelésérõl.
Ezt követõen a szülõi szervezet megismerte az iskola éves munkatervének
tervezetét, melyet véleményezhettek, javaslatokkal élhettek az éves
munkával, rendezvényekkel, programokkal kapcsolatosan.
Majd Golopi Károlyné tiszteletbeli SZMK-tag beszámolt a
munkaközösség pénzügyi helyzetérõl. Ehhez kapcsolódóan egy
szülõi javaslat alapján - megtárgyalás után - döntött a szülõi
szervezet arról, hogy elegendõ jelentkezõ esetén az úszótanfolyamot 50 000,- Ft-tal támogatja.
A szülõk jelezték továbbá a javaslatok mellett azt is, hogy - mint az
elmúlt években - ebben a tanévben is segítik az iskolai rendezvények
szervezését, aktívan fognak részt venni az iskolai programokban.
A hozzászólásokat követõen, azok megtárgyalása után a határozat
meghozatalával ért véget az elsõ SZMK-ülés.
Kiss Józsefné igazgató

Tehetséggondozás, szabadidõs tevékenységek
Minden tanév októberében indulnak az iskolai szakkörök a
gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése, a tehetségek
kibontakoztatása érdekében. Így volt ez ebben az tanévben is,
kiegészítve az úszásoktatás szervezésével. Sajnos az elmúlt évben
hiába volt a próbálkozás, anyagi okok miatt nem volt elegendõ
érdeklõdõ ahhoz, hogy elinduljon a tanulás. Szerencsére most volt
annyi jelentkezõ, hogy a tervbõl valóság lett; 13 kisdiákunk vesz
részt a programban, minden kedden - heti egy, összesen 11
alkalommal - Bátonyterenyén ismerkednek az úszással. Ezen kívül
a 2011/12-es tanévben 12 tehetséggondozó délutáni ajánlatból
választhattak tanulóink. A visszaérkezett jelzések alapján indultak a
hagyományok õrzését szolgálók: néptánc, citera, kézimunka; a
mûvészetiek: kézmûves, zongora; újra indult az egészségügyi
szakkör; valamint sportjátékok és labdarúgás, matematika
tehetséggondozó, angol és informatika. Ezeken iskolánk 140
tanulójából összesen 85-en vesznek részt. A szakkörök egy részét
pedagógusaink vezetik, más részük irányítására külsõst kértünk fel. Így:
- az egészségügyit - Perczéné Gyöngyike
- a kézimunkát - Déskáné Margitka
- a citerát - Beszkid József
- a kézmûvest - Oláh Katalin, iskolánk volt pedagógusa
- a zongorát - Várkonyi Balázsné
- a néptáncot - Paluch Norbert vállalta el és vezeti.
A választási lehetõség minden tanulónk számára rendelkezésre
állt. Mindenki saját maga és szülõi segítségével dönthetett arról, él-e
a felkínált sokféle ismeretszerzési lehetõséggel, avagy nem.
A szakköröket választó tanulóink csak nyernek, gazdagodnak a
választott tevékenységgel. Jó munkát és hasznos idõtöltést kívánok
mindannyiuknak!
Kiss Józsefné igazgató

IRODALMI ÕSZ ,,Mese, mese mátka...”
Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy nincs olyan, aki ne
ismerné a címben szereplõ kiszámolót.
A 2011/12-es tanév "Irodalmi Õsz" programsorozatunk ennek
jegyében szervezõdik. Témánk tehát a mese. A tanulóknak - hasonlóan
az elmúlt évekhez - elsõ körben egy irodalmi naplót kell elkészíteniük
sok-sok oldalról körbejárva a mesét. Ennek mellékleteként - szabadon
választott technikával készített - illusztrációt is csatolni kell az 5 - 8.
osztályokban alakult 6 - 6 fõs csapatoknak.
Második blokként a naplóban szereplõ magyar meseírókról és gyûjtõkrõl kiállítás nyílik a Szécsényi úti épületben, a csapatok által
készített illusztrációkkal együtt. A kiállítás megnyitójára november
16-án kerül sor.
Ezt követõen a 3 - 8. osztályos diákjaink - már osztályonként - egy-egy
mesét dramatizálva mutatnak be november 25-én a Közösségi Házban.
Programsorozatunk pontos idõpontjairól a késõbbikben
tájékoztatunk minden kedves érdeklõdõt.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kiss Józsefné igazgató
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Szélmalomharc
Talán Don Quijote érezhette így magát, mint a Kobak
Egyesület a hétvégén: soha nem fogy el a szélmalom
lapátkereke. Akár hányszor szedjük az eldobott szemetet
mindig több és több lesz. Talán soha nem fogy el, mert mindig
lesznek olyan emberek, akiknek nem számít a tisztaság és
szemetelnek. Ha nem lenne összeszedve, akkor talán nem
lehetne látni Rimócot, mint szerdánként, amikor a zöld
lombot égetik. Ha boszorkányokat tüzelnének, tán akkor sem
lenne ekkora füst a faluban…
Október 15-én szemétgyûjtést hirdettünk a Szécsény és
Rimóc közötti útszakaszon. Tíz órakor indultunk. Elkeserítõ
helyzet volt: nagyon sok volt a szétdobált szemét. Nem
tudom, hogy miért jó kidobni az autóból vagy akár biciklirõl,

Munkában a KOBAK
2011. október 15-én szombaton, délelõtt a
sportpálya melletti faháznál a KOBAK Egyesület
néhány férfi tagja és egy külsõ segítõ fedett
flakontároló kialakításába fogott.
A dolog elõzményeként már sokat beszéltünk egy
olyan hely létrehozásáról, ahová a község bármely
lakója elhelyezheti az összegyûjtött flakonokat és sörös
dobozokat.
Egy vasárnap délután egy kobakos megbeszélés
végén „hirtelen felindulásból” - állítólag - egy régi
buszmegálló vasvázát a faház mellé tettük. Ezután
több vélemény hangzott el majdani flakontároló
végleges formáját illetõen.
A szükséges anyagok és festékek beszerzése után, a közmunkásoknak köszönhetõen - a vasváz rozsda
gátló és fedõ festést kapott. Ezután következett az
önkormányzat által biztosított hullámpala és mûanyag
hullámtetõ felszerelése. Az anyagok helyszínre
szállítását szintén az önkormányzat teherautójával
végeztük.
Az összeszokott csapat gyorsan és rutinosan
dolgozott, így a kora délutáni órákban már készen állt a

HIRDETMÉNY
Rimóc Község Önkormányzata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelõvel
együttmûködve ezennel

vagy éppen gyalog szemetelni? Vajon mit gondolnak, hová fog
eltûnni a sok hulladék? Vagy azt gondolják a Kobak azért van,
hogy majd összeszedi? Volt cigarettás doboz, flakon,
„mekispapír”, sörös doboz és még sorolhatnám mi mindent
találtunk. Mért nem lehet ezeket hazavinni és a kukába tenni?
Hét zsák szemetet és három zsák flakont, ill. alumínium
dobozt szedtünk össze. Egészen a Szécsény tábláig
jutottunk. Fél egyre értünk vissza a sportpályára, ahol a
Kobakos fiúk már majdnem elkészültek a flakontárolóval,
amely a régi buszmegállóból lett újrahasznosítva.
Összetapostuk az aludobozokat és beszélgettünk egy kicsit
majd mindenki hazaindult.
Csoportkép azért nem készült, mert csupán két fõ volt
szemetet szedni… Vajon mikor egyenlítõdik ki az arány a
szemetelõkével?
Jusztin Péterné

fedett szelektív hulladékgyûjtõ, aminek köszönhetõen már
nem muszáj a havi flakonjáratra várni, hanem bárki,
bármikor elhelyezheti az összegyûjtött flakonokat a most
elkészült tárolóban.
A környezetünk védelmében továbbra is számítunk a
lakosság segítségére. Tegyük együtt szebbé településünket!
Baráti üdvözlettel: Beszkid János

A tetõ rögzítése közben
a felsõoktatási hallgatók számára a 2011/2012.
tanév második és a 2012/2013. tanév elsõ félévére,
valamint a 2012. évre a felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázaton részt vehetnek a Rimóc község
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos
szociális helyzetû fiatalok.
A pályázat benyújtási határideje:

Kiírja

2011. november 14.

a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletes tájékoztató és pályázati adatlap a
Polgármesteri Hivatalban kérhetõ.
Beszkid Andor polgármester
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Én nem…
Én nem hallottam a tankok lánctalpainak zörejét a pesti
utcákon, én nem hallottam a lövedékek süvítését és
becsapódását a szomszéd ház falába, én nem hallottam a légi
veszélyt jelzõ szirénák vonítását, én nem hallottam a sebesültek
jajveszékelését, én nem hallottam a lelõtt fiát sirató édesanya
elcsukló hangját, én nem hallottam a fekete ÁVÓ- s kocsi ajtajának
hajnali csapódását, én nem láttam mellettem meghalni barátomat.
Én nem…, én nem éltem még 1956-ban. A Budapesten
történteket szinte mindenki ismerheti korabeli filmhíradókból,
könyvekbõl, történelem órákról. Így vagy úgy.
De nem mindenki ismerheti - talán még hallomásból sem, még
részlegesen sem - hogy nálunk mi történt itt Rimócon.
Egy szemtanú elmondása szerint: „1956. október 23-án több
lagzi is volt Rimócon és a lagzikban már hallatszott, hogy valami
„baj van Pesten”. Aztán mondta a rádió is az eseményeket.
Nálunk a faluba nem volt érzékelhetõ semmi, csak néhány nap
múlva, amikor már nem lehetett a munkát felvenni. Több katona
hazajött, folyt a találgatás, beszélgetések mi van, mi lesz? Azt
mondták hogy, az itthon töltött munkanapok fizetett napok
lesznek. A bolt nyitva volt, áru volt, a kocsma nyitva volt.
Aztán szervezõdött a helyi Forradalmi Bizottság. A szervezést
felülrõl irányították, a hétfõs bizottság elnöke Laczkó Feri bácsi
lett, a feladata elsõsorban a rendfenntartás, hogy ne legyen
semmi zavargás vagy valami.
Attól féltünk, hogy a beadás, ami ott volt a ,,futurába’’ avatatlan
kezekbe kerül, mert korrupció is volt. Jött a hír, hogy Pesten
minden üzlet kifosztva, mi lesz, ha nálunk is úgy lesz. Próbáltunk
tenni, õrséget akartunk állni a beadáshoz de, szabadságharcos
kispuskát nem sikerült szerezni. Vigyáztuk, ahogy tudtuk.
Közben jöttek a hírek. A rend megmaradt, több gyûlés is volt, de
a falu népe egybe volt. Tanácson volt este megbeszélés, valaki
azt mondta menni kell Pestre nekünk is.
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Felvonulás volt a faluba, vittük elõl a kinyírt zászlót, felváltva
vittük. A pártházhoz értünk a Lenin kép kiszórva, Marx könyvek,
iratok égetve, ez 27-e körül volt. Élelmet is vittünk Pestre, négyöt ember ment, Csepellel vittük „a harcoló pesti népnek”, az
összegyûjtött krumplit, babot és más élelmet. Telt az idõ, sok
mindent lehetett hallani.
December 8-án be kellett volna menni dolgozni Tarjánba, de
Karcsi bácsinak nem indult a busz, nem mentünk. Hála Istennek,
ki tudja ki halt volna meg a sortûzben. Több hétig nem dolgoztunk,
mikor visszaállt a rend kifizettek, de nem a teljes pénzzel.
Karácsonykor és Újévkor már minden rendben. Azt szerettük
volna, hogy ne legyen beadás. A következõ évben már nem volt.
Sokszor elhangzott:
„Kossuth címer, magyar haza, Minden ruszki menjen haza”.
Volt ember, akit meg lehetett téveszteni, erõs volt a
propaganda. A falusi ember nem tudta mi van. A forradalom után
négy-öt embert elvittek a rendõrségre, az ellenzékieket vitték el,
megverték õket. A Forradalmi Bizottság elnökét is elvitték. Már
néhány nap, vagy hét után megfigyelték az embereket, elvitték,
megverték õket. Esküvel „fogadták” hogy nem bántották õket. A
félelem mindig megvolt, a szókimondót elvitték. Volt olyan, hogy
a családtagok egymást jelentették be.
1966-ban Pesten a tízéves évfordulón sok készültség volt, nehogy
valami legyen. Azt nem lehet elmondani, milyen érzés volt, hogy
tényleges magyarok lehettünk. Ez a magyar nép diadala volt, még
egy ilyen nagydolog nem volt a háború óta” Hát eddig az idézet.
2011. október 23-án délután tartotta Rimóc község a
megemlékezését. Aki fontosnak érezte az ott volt. Mintegy
nyolcvan ember gyûlt össze, hogy emlékezzen 56 mártírjaira. A
beszédet Hrubik Béla, Ipolynyék polgármestere mondta. Ha
palócosan akarnék fogalmazni azt mondhatnám: ez a beszéd
egybe volt, ilyen jó még nem volt. Végezetül elmondhatom, hogy
Rimócon az idén is - 55 évvel a forradalom után - méltóképpen
emlékeztünk. (A tank még hiányzott!)
Beszkid János
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Október 6-án az alsó tagozatos kisdiákok is megemlékeztek a 13
aradi vértanúról.
A szabadságharc bukásáról, az azt követõ kegyetlen megtorlásról
már hallottak a Március 15-i ünnepségek alkalmával.
Ezen a napon minden osztály faliújságjára kitettük a hõs
tábornokok képét. A neveket néhányszor elismételtük, hogy majd a
késõbbi, róluk való tanulmányaink során ismerõsen csengjenek.
A megemlékezés után mécses gyújtásával, s a Himnusz
eléneklésével tisztelegtünk az Aradon kivégzettek emléke elõtt.
Bízunk benne, hogy kisdiákjaink emlékezetében örökké élni
fognak e nagyszerû emberek tettei és megmarad helytállásuk
emléke.
Jusztin Józsefné

Emlékezés
A világosi fegyverletétel után Magyarország osztrák katonai
megszállás alá került, a fõparancsnok Haynau teljhatalmat kapott.
Cél az volt, hogy a szabadságharc katonái és politikai vezetõ rétegét
fizikailag megsemmisítsék.
1849. október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajos
miniszterelnököt, Aradon pedig négy tábornok állt kivégzõosztag
elé, kilencen pedig bitón végezték életüket: Schewidel József, Kiss
Ernõ, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos, illetve Poltenberg Ernõ,
Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József,
Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, Damjanich
János, Vécsey Károly gróf.
Iskolánk alsó és felsõ tagozatában egyaránt megemlékeztünk
vértanúinkról. A tantermeket és a folyosókat a vértanúk fotói és
hozzájuk kapcsolódó magyarázó szövegek díszítették. Irodalom
illetve osztályfõnöki órákon versekkel, idézetekkel róttuk le
tiszteletünket a hõsök elõtt.

A gólyához (részlet)
Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul,
Van aki felkél és sírván megyen
Új hont keresni túl a tengeren.
(Tompa Mihály 1850.)
Huszkó Marianna

„Egyetlen szent célom volt:
Nemesen emberségesen
gondolkodó, mûvelt magyarokká nevelni titeket.”
Benedek Elek

2011 szeptember utolsó hetében projekt napok keretében ismét
megrendezésre került a „MESENAP”.
A hagyományos tanítási órák mellett nagy hangsúlyt fektet
nevelõtestületünk a komplex képességfejlesztésre, a tanulói
aktivitás támogatására. Egyúttal tiszteleghettünk a nagy meseíró,
Benedek Elek emléke elõtt is.
Sokféle program valósult meg ezekben a napokban. Tanulóink
számos új mesét ismerhettek meg, s régi kedvenceket
eleveníthettek fel. Szép illusztrációk, ötletes bábok készültek,
melyek osztályainkat, folyosóinkat díszítik. A mesebeli sárkány
elkészítéséhez minden felsõs diák hozzájárulhatott egy-egy
pikkely elkészítésével. A nagyok meglepetéssel is készültek.
Meglátogatták alsós tanulóinkat, s egy-egy mesével örvendeztették
meg õket.
Viszonzásul a kisebbek szintén mesével kedveskedtek nekik. A
mesélõk neve belekerült a „Mesetarisznyába”, melyet ettõl az évtõl
kezdve minden szeptemberben elõveszünk, s reményeink szerint a
hosszú évek során megtöltünk mesékkel. Már hagyománynak
számít, hogy ezekben a napokban minden osztályhoz egy-egy
vendég érkezik, aki megosztja emlékeit, mesékhez fûzõdõ érzéseit
diákjainkkal, s elmondja, az általa választott mesét is
hallgatóságának. Köszönjük, hogy az idén is eljöttek hívásunkra,
ezzel is gazdagítva közösségünket.
A nagy diákok saját maguk is kipróbálhatták a meseírás nehéz
mesterségét. A meseíró verseny eredményhirdetésére a mese
jegyében zajló Irodalmi Õsz keretében kerül sor.

Jövõre újra folytatódik a mesélés…….. s Benedek Elek fentebb
említett célja megvalósul.
A mesélõ vendégek:
A mesélõ iskolások:
Virág Vincéné
Balázs Lajos
1. o.
Pásztor Antalné
Pásztor Andrea
1. O.
Kuris Rudolfné
Pikács Dominika 2. o.
Virágné Csábi Adrienn
Rácz Elemér
2. o.
Vinczéné Percze Gizella
Rácz Máté
3. o.
Vincze Barna
Bablena Blanka 5. o.
Beszkid János
Beszkid Mátyás 6. o.
Bárány Árpád
Kukurta Mónika 8. o.
Péter Fruzsina
8. o.
Vizoviczki Lolíta 8. o.
Pócsik Csilla

Munkában a Diáktanács!
A 20111/12-es tanévet nagy lendülettel kezdte iskolánk
diáktanácsa.
Alakuló ülésünket szeptember elsõ hetében tartottuk.
Demokratikus jogaikkal élve a diákok újból választották,
megszavazták a DÖK elnökét, helyettesét és írnokát.
Kinyilvánították, hogy eddig milyen jól végezték a dolgukat.
Összeállítottuk az éves munkatervünket, melybe az eddig
megszokottakon kívül új dolgok, új ötletek is kerültek.
Az idén õsszel október 27-én lesz megtartva a DÖK által
szervezett SPORTNAP.
Egész nap sportprogramok várják a gyerekeket: így délelõtt
lehet lovagolni, sétakocsizni, versenyszerûen pinpongozni,
csocsózni, malmozni, sakkozni, hullahoppkarikázni.
És akinek ez nem elég, az élesítheti tudását egy sport TOTO
kitöltésével, sõt készíthet plakátot az egészséges életmódról!
Délután már a mozgásé a fõszerep. Sor- és váltóverseny,
floorboll és foci várja azokat, akiknek valamelyik szülõje is
vállalja a megmérettetést.
A koraesti program szintén a diákok kérésére szervezõdött:
hallowen-party várja azokat a diákokat, akik magatartásuk,
tanulmányi munkájuk alapján megérdemlik.
Bízom benne, hogy a nap folyamán mindenki talál magának
megfelelõ programot, ahol jól érzi magát és kellemesen elfárad.
Az elõttünk lévõ feladatokhoz pedig sok sikert és kitartást
kívánok Mindenkinek!
Kuruczné Rados Beatrix
DÖK-öt segítõ pedagógus

Színházi elõadás
A Szent István Általános Iskola tanulói meghívást kaptak az
„Olvasást népszerûsítõ programsorozat roma fiataloknak” záró
rendezvényére a Balassa Bálint Megyei Könyvtárba,
Salgótarjánba.
A 2011. október 4-én 10 órakor kezdõdõ eseményen Bada
Norbert, Rácz Katrin, Csemer Olívia és Csemer Beáta
képviselte iskolánkat. Körbevezettek minket az intézményben,
bemutatták a könyvtár mûködését, a kölcsönzés rendjét, a
különbözõ tematikus részlegeket. Ezt követõen az intézmény
igazgatónõje köszöntötte az egybegyûlt érdeklõdõket. Mesélt a
program lebonyolításáról és felkonferálta a Cinka Panna
Cigány Színház társulatának elõadását: Szécsi Magda:
Csörgõkezû, Vödörjáró, Dobhasú címû mûvét.
A zenés mesejátékot szájtátva nézte, hallgatta a lelkes
közönség, s nagy tapssal jutalmazta a mûvészek produkcióját.
Búcsúzóul a rendezõk finom szendvicsekkel, süteményekkel és
üdítõitallal kínálták a megjelenteket.
Szép emlékekkel gazdagodva tértünk haza a gyerekekkel.
Bárány Árpád
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A környezetért felelõs életvitel kialakítását nem
lehet elég korán elkezdeni.
Az óvodás korosztály fogékonysága és nyitottsága
lehetõvé teszi, hogy a gyerekek már kiskorukban
odafigyeljenek az õket körülvevõ világra, és
megpróbáljanak a maguk módján tenni valamit a
környezet védelmében. Szülõnek, pedagógusnak nagy
szerepe van abban, hogy a gyermek megtanulja, hogy
miért fontos figyelni a víz és a levegõ tisztaságára, miért
kell óvni a természetet a szeméttõl és a hulladéktól,
miért hasznos a szelektív hulladékgyûjtés. Célkitûzésünk, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan
vigyázhatunk a természetre és mit tehetünk azért, hogy
az erdõ és minden lakója jól érezze magát. Feladatunk a
környezettudatos életmód alapelveinek közvetítése,
hogy minél több gyermeket és szülõt tanítsunk meg a
környezetvédelem fontosságára. Ezen célunk elérése
érdekében ragadtuk meg az alkalmat, hogy a
balassagyarmati TESCO áruház által meghirdetett
rajzversenyen részt vegyünk. A rajzpályázat témája:
„Védjük környezetünket! PET/ALU hulladék felhasználása, hasznosítása.” Több gyermekünk rajzát
küldtük be, és a versenyen két óvodásunk - Balázs Dorka,
és Szoldatics Karolina - rajza a nyertes rajzok közé
került. Az õ ügyes kezük által az „Alma” csoport egy
rajzeszközökbõl álló ajándékcsomagot nyert.
A sikeren felbuzdulva a következõ pályázatra is
beneveztünk, így szeptember - október hónapban
gyûjtjük a PET/ALU hulladékot. Szülõ, gyermek egyaránt
aktívan részt vesz az akcióban és mindenki lázasan gyûjti
a palackokat. Ha egyet gyûjtünk egy forintot, ha milliót,
millió forintot kapunk. Ez mindenkinek tetszett, és
buzgón gyûjtögetünk. Bízunk abban, hogy ez a lelkesedés
akkor is megmarad, ha befejezõdik ez a kezdeményezés,
és a továbbiakban egyre inkább szokásunkká válik és
fontosnak tartjuk a szelektív hulladékgyûjtést.
Külön köszönet a lelkes szülõknek, akik együtt
„játszanak” velünk a cél elérése érdekében.
Pásztorné P. Gyöngyi

Balázs Dorka rajza
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Nem lehet elég korán elkezdeni

Szorgos kezek zsákba rakják a hulladékot
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Flakon taposás közben
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Szoldatics Karolina rajza

Tulajdonképpen a véletlen vezetett Benkovics Mihály cisztercita
szerzetes nyomára, aki 1692-ben falunkban született. A török
idõk után a pásztói ciszterci szerzetesek gondozták a szentkúti
kegyhelyet, s Benkovics ekkor 20 évet töltött ott. Nagyon nagy
szerepe volt abban, hogy a török idõk miatt elpusztult
kegyhelyen ismét elindulhasson az élet, tudják fogadni a
zarándokok tömegét. Rajecky Benjamin tanulmányában így
foglalta össze a falunkban született szerzetes szentkúti
tevékenységét:
„A szentkúti búcsújárások ellátására hamarosan már egy külön
munkaerõre is szükség volt. A rimóci születésû Benkovics
Mihály bizonyára még gyermekkorából emlékezett a búcsús
napokra, és a birtok megszerzése alkalmat adott a Szentkúton
való körültekintésre. Látva, hogy a két remetén kívül nincs, aki a
búcsúsokkal foglalkozzék, 1735-ben Mária nevenapjára, majd
decemberben karácsony elõtt is kiment, hogy az ünnep mise
nélkül ne maradjon. […] Benkovics jó húsz éves munkájával új
életre lendítette az ország egyik legjelentõsebb zarándokhelyét,
máig virágzó központot teremtve a Palócvidék hagyományos
Mária-tiszteletének, mely így szeren esésen találkozott a
ciszterci rend ugyancsak hagyományos gyakorlatával.”
Életének rekonstruálható elemeit elsõsorban Békefi Remig: A
pásztói apátság története címû mûve, P. Zadravecz István:

Benkovics Mihály életrajzi adatai Békefi Remig könyvében
Mátraverebély Szentkút címû könyve, valamint Chinorányi Ede:
Mátraverebélyi Szentkút kegyhely története címû munkája
alapján írom le. Benkovics is megszerkesztette annakidején
Szentkút történetét, amely kéziratban maradt meg, s jelenleg az
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára õrzi. Chinorányi
munkája azért fontos, mert Benkovics kézirata alapján
dolgozott. Természetesen alapos kutatásokkal még
árnyalhatóbb képet kaphatunk majd róla, jelen írás a jelenleg
elérhetõ források feldolgozása. Vezetéknevét több alakban is
írták a különbözõ források: Benkowiz, Benkovits, valamint a
legtöbb esetben Benkovics.
Benkovics Mihály a Nógrád vármegyei „Rimóczon”, született
1692. augusztus 28-án. Gyermekkoráról, családjáról jelenleg
nem tudunk semmit. Ekkor még nem léteztek anyakönyvek
Rimócon, Szécsényben is csak 1694-tõl kezdték írni. A család
nem fedezhetõ fel a rimóci adóösszeírásokban sem: nem
szerepel például 1696-ban, 1698-ban sem. Rimóc
genealógiájában sem található a családról erre az idõszakra
utalás. Sajnos csak feltevésekre bocsátkozhatunk. A török idõk
után a teljesen elnéptelenedett falvak lakóit Felvidékrõl érkezõ
telepesekkel pótolták. A betelepülõk nem mindig maradtak meg
egy adott településen, igen gyakran tovább költöztek.
Elképzelhetõ, hogy Benkovics Mihály családja is csak abban az
idõszakban tartózkodott Rimócon, mikor a gyermek
megszületett. A továbbköltözés feltételezését mutatja az is, hogy
késõbb cisztercita szerzetes lett. Valahol vonzó példát figyelt
meg, hogy ebben a rendben élte hivatását. A rimóci fiatalok
szerzetesi életformát Szécsényben, a ferenceseknél
tapasztalhattak. Ha Rimócon nõtt volna fel, talán ferences
szerzetes vált volna belõle.
Mégis ciszterci szerzetesi fogadalmat tett 1715. november 11én, s 1721. április 30-án Olmützben pappá szentelték.
Rendtársával, Germanecz Lászlóval már 1722. február 4-e elõtt
Pásztóra érkezett.

A pásztói monostort 1134-ben alapították, amely 1190-ben
cisztercita apátság lett. Sajnos a török idõk viharaiban, valamint
a protestáns-katolikus ellentétek zûrzavarában teljesen
elpusztult. Ez nem egyedüli példa volt: a Magyar Királyság
területén a XII. századtól huszonkét ciszter monostort
alapítottak. A török idõk végére mind a huszonkettõ
elnéptelenedett, elpusztult. Viszont a „pásztói apát” címet, mint
kitüntetést továbbra is adományozták. Az 1680-as évek vége
felé megkapta ezt Zolnay András világi pap is, aki elhatározta,
hogy visszaállítja a pásztói cisztercita monostort. A korábbi
vagyonból is sikerült bizonyos részeket visszaszereznie.
Tervezte, hogy õ maga is belép a rendbe, de halála ezt
megakadályozta. Az újraindulás megsegítése okán 1702-ben a
pásztói apátságot a morvaországi velehradi (jelenleg
Csehország) cisztercita fõapátság alá rendelték. Ez azt
jelentette, hogy onnan érkeztek szerzetesek, akik különbözõ
nehézségek árán megszervezték, újraindították a pásztói ciszter
apátságot. Az apátok belátták, hogy az apátság visszaszerzett
javai nem bizonyulnak elégségesnek a kolostor biztonságos
fenntartásához, s elhatározták, hogy - vétel útján - gyarapítják a
birtokaikat. Így került a képbe Mátraverebély és Szentkút is.
1701-ben köztudomásúvá lett, hogy a verebélyi birtok akkori
tulajdonosa: Keczer András, a császári udvar felé a Rákóczi
szabadságharcban való részvételével a „hûtlenség” bûnébe
esett, s ezért elkobozzák vagyonát. De csak 1727-ben szállt a
kincstárra a birtok, talán akkor is inkább azért, mert nem volt, aki
örökölje. Az akkori pásztói apát, Mály József rögtön kifejezte
vételi szándékát, de mivel többen is szerették volna
megvásárolni a birtokot, ezért elhúzódott a megvásárlás ügye.
1733. november 9-én írták alá a szerzõdést: huszonöt évig a
pásztói ciszterci rezidencia birtokolja és kezeli Mártaverebélyt
és Szentkutat. A szerzõdés értelmében fennmaradt a kincstár
joga arra, hogy a birtokon aranyat mosathat és a szolnoki híd
fenntartására szükséges fát továbbra is vágathatja. Benkovics
Mihály ebben az idõszakban volt Szentkút lelkésze, gondozója.
Még nem telt el a huszonöt év, de Almásy János vételi szándékát
jelezte Szentkutat illetõen. Szerzõdést kötött a pásztói
apátsággal, hogy különbözõ feltételek teljesítését is vállalja,
csak engedjék át neki Szentkutat. 1757. november 28-án írták
alá a megállapodást, 1758. január 1-én adták át a birtokot
Almásynak. Õ pedig felépítette a jelenlegi szentkúti templomot,
a kegyhelyet pedig a ferencesek gondozására bízta.
A következõ lapszámban Benkovics Mihály életmûvét járjuk körül.

A szentkúti forrás 1886-ban - Esztergom, Prímási Levéltár
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Hajrá, Robika!!!

Továbbtanulás…

Talán ez a legtöbbet emlegetett mondat feléje a focipálya szélérõl. Aztán õ is a focipálya szélérõl kiabálta a
tanítványainak. Sportoló, edzõ, pedagógus, helyi aktivista. Most megerõsítést kapott: az idei évben a Rimóc Községért
Elismerõ Oklevél tulajdonosa: Árva Róbert.

Elkezdõdött egy új tanév, de már hamarosan vége is a
második hónapnak.
Már év elején beszélgettünk a gyerekekkel és szüleikkel,
hogy hová is szeretnének középiskolába járni 2012
szeptemberétõl.
Van, akinek nehezen megy a döntés, van aki kitart
elképzelése mellett, van akinek idõ közben tetszik meg
valamilyen iskola vagy éppen foglalkozás.
Úgy gondolom nehéz eldönteni, hogy mivel is szeretné
keresni a kenyérrevalót az ember. Nehéz a döntés, de a
középiskolák és mi pedagógusok, és természetesen a szülõk
mindent megtesznek azért, hogy jó irányba tereljéktereljük a gyerekeket.
A középiskolák folyamatosan fogják küldeni ajánlataikat,

Névjegye: 1976-ban született.
Általános iskolai tanulmányait Rimócon végezte, az
érettségit a Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakközépiskolában szerezte meg.
Fõiskolai tanulmányait Egerben végezte, jelenleg az
egyetemi tanulmányokat folytat a Testnevelési Fõiskolán.
Szakképzett teniszoktató és labdarúgóedzõ.
Munkahelyei: néhány évet
dolgozott testnevelõ tanárként a
helyi általános iskolában, jelenleg
Szécsényben a Lipthay Béla
Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola
és Kollégium testnevelõje, a
kistérségben pedig gyógytestnevelõi feladatokat lát el.
14 éves kora óta igazolt labdarúgó, a Sportegyesület, a Polgárõrség és a Kobak aktív tagja.

Két nagy ,,szerelmérõl” a sportról meg a tanításról
kezdem faggatni. Testnevelõ tanár lett, így ez a két dolog
összefonódott az életében. Nem akar olimpiai bajnokokat
nevelni, csak olyanokat, akik 40 évesen azt mondják,
szeretnek sportolni. Akik megismerik évek múlva is,
integetnek neki, megkérdezik, hogy van, mert akkor
tudni fogja sikerült neki valamit adnia a tananyagon kívül
is: emberséget, valódi értékeket.
Ez az életének a fõ iránya:
valamit adni magából a sport, a
tanári pálya által. Egy idézetet is
kapok tõle, ami sokat jelent neki.
,,Az élet csatáit, nem mindig az
erõsebb, gyorsabb nyeri, és
elõbb-utóbb az gyõz, aki hogy
gyõzhet elhiszi.”
- Szóval vagy tettel? kérdezem. Természetesen tettekkel. A példa a legfontosabb.
Beszélgetésünk elején rögtön
- ,,Hiába mondom a diákokmegkérdeztem, mit szóltak a
barátok a jó hírhez. Kissé zavarnak, hogy ne cigizz, ha engem
ban van, mert tulajdonképpen õ
dohányozni látnak.” Õneki is
még nem is mondta senkinek, aki
ilyen példaképei vannak: a
tudja az nem tõle hallotta. Pedig
szülei. Nekik köszönheti, hogy
sok a barátja, nem haver, barát,
olyan, és az lett, aki most itt áll
akikre számíthat. Meg akik rá is
velem szemben. Az õ életük a
bármikor. A barátság az egyik
példa Robi számára. Igen Robi,
legfontosabb az életében. Az igazi
most te is példa lettél! Ha
nem a Facebookon köttetik.
akartad, ha nem. Mert rajtad
Árva Róbert kapta a ,,Rimóc Községért’’ elismerõ oklevelet keresztül láthatják a fiatalok:
Nevet, õ nincs is jelen ezen az oldalon. Minek. Akinek lehet egyszerûen, szerényen is boldog és teljes életet élni.
fontos, szánjon rá idõt, hívja fel, beszélgessen vele, õ is így Nem kell hozzá sok pénz vagy fergeteges, irigyelt karrier,
teszi ezt másokkal. A polgármestert is rögtön fölhívta, nyûzsgõ, hangos temperamentum. Kíváncsiságból
mikor értesült az elismerésrõl. ,, Csak nem valami díjat megkérdezem, mit csinálna, ha annyi pénze lenne, hogy
akarsz nekem adni? - De - mondta a polgármester úr. - Én soha többé nem kellene dolgoznia. ,,Akkor is azt
meg rögtön megkérdeztem, hogy vissza lehet adni?” csinálnám, amit most.” -válaszolja.
Szerényen megjegyzi, úgy gondolta, vannak, akik
- És hogy látod magadat 20 év múlva?
régebbtõl, és többet tettek a faluért, nem is érti miért rá
Hát ezen gondolkodnia kell. Most már érettnek tartja
esett a választás. Megnyugtatom, talán pont ezért: amit
magát, hogy családja legyen. De ehhez még kell néhány
tett, tesz, természetesnek és egyértelmûnek érzi.
tényezõ. Kevés az ideje mostanában: munka, egyetem,
Mosolyog. Csak az a körítés ne lenne: fényképek, meg
foci, meg az egyesületeknél is helyt kell állni. Már
tömeg, és felmenni a színpadra… Nem szereti a felhajtást.
hónapok óta horgászni sem volt. Vannak álmai, de nagy
Így nevelték a szülei.
célok távol állnak tõle. Sok kicsi van. ,,Az ember öreg, ha
-A szüleid gondolom nagyon büszkének érzik
nincsenek céljai” -mondja bölcsen.
magukat?
Egy biztos: bárhová is veti az élet, Rimócon vannak a
-Igen, persze, örülnek. Látom rajta, mintha azt gyökerei, a falu a ,,szíve csücske” marad.
mondaná a szemével: de hisz eddig is azok voltak, egy
Kedves Robi! A Rimóci Újság szerkesztõi nevében
oklevél igazán nem is számít! De azért kikerül majd a falra.
gratulálok neked, és kívánom, mindig legyél ilyen
Mert kell az embernek a vállon veregetés. Ez viszi elõre,
optimista, jókedvû és tettre kész amilyennek ismerünk!
hogy újabb lendületet kapjon a nehezebb idõszakokban. ,,
Megerõsít, hogy jó úton járok, helyes irányba tartok.”
Kaluzsa Mónika

7

RIMÓCI ÚJSÁG

hogy náluk mit is lehet tanulni. Kaptunk már levelet
Békéscsabáról, Budapestrõl is.
A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium volt nálunk az
Arany János Tehetséggondozó Programról tájékoztatót
tartani a nyolcadikosoknak szeptember 21-én.
2011. szeptember 30-án az iskolatípusokról tartott
elõadást Mikleczné Czudor Mária itt helyben az iskola
szécsényi úti épületében.
2011. november 16-án Salgótarjánba fogunk utazni, és ott
megtekinteni, hogy a környéken milyen iskolák is vannak.
Ezután szokott sor kerülni az iskolák meglátogatására nyílt
napok keretei között.
Minden kedves nyolcadikos diákomnak sikeres évet
kívánok és bölcsességet a döntés meghozatalához : Mi leszek,
ha nagy leszek?
Golyánné Juhász Edina

Emlékezzünk!

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekház hírei
Idén második alkalommal rendeztünk meg 2011.
augusztus 25-én a gyerekházba csalogató napunkat, melynek
,,Rimócon innen - óperencián túl” nevet adtuk. A gyerekházba
csalogató nap a TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014 azonosítószámú, „Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon” címet viselõ
pályázati projekt keretében valósult meg.
Ezen a napon a gyerekek és szüleik bepillanthattak a
gyerekház életébe és kipróbálhatták a gyerekház kinti és benti
játékait. A programot Percze Renáta gyerekház vezetõ
beszéde nyitotta meg. Ezen kívül még a nap programjai közé
tartozott az arcfestés, a kerekítõ, a karaoke, a szülõk versenye
és az apa foci.
Ezúton mondunk köszönetet a Rimóci Tanoda munkatársainak, aki segítettek a gyerekházba csalogató nap
megszervezésében és lebonyolításában. Gyerekház munkatársai

Október, november hónapokban kijutott nekünk bõven az
emlékezni valókból. Október 6-a, 23-a és az azt követõ
események, Mindenszentek, Halottak napja. Amikor
emlékmûsort, beszédet hallunk, mindig központi kérdés: vajon
tudjuk-e, hogy mire emlékezünk, miért, és mi a vetülete a saját
mai magyar, életünkre. Az említett napok közül a
Mindenszentek napja érint meg mindenki valóságosan.
Mindannyiunknak van valakije, aki már nincs köztünk, és akire
nem úgy emlékszik, mint könyvben olvasottakra, hanem
valóságra, saját emlékre. De tudjuk-e honnan ered az ünnep, és
valóban mit is ünnepelünk. Mert ünnepelünk, még ha a mai
értelmezés ezt már csak az emlékezés napjaihoz sorolja is.
A Mindenszentek napja minden olyan üdvözültnek az
ünnepe, akikrõl a naptár nem emlékezik meg, vagy nem avattak
szentté. Ezen a napon az egyház tanítása szerint az élõ és a
meghalt hívek titokzatos közösséget alkotnak Egyetemes
ünneppé IV. Gergely pápa tette, 844-ben. Az ünnep, és az azt
követõ Halottak napja fokozatosan általános népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetõbe,
meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok
krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek
gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek.
Mindkét napot a néphagyományban számos hiedelem övezi. A
néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak. Sokfelé úgy
tartották, hogy mindenszentek és halottak napja közti
éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang
szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben
lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban.
Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad
mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a
ház népére. E hiedelmek ma már kiveszõben vannak, de mindkét
nap városon és falun ma is egyaránt a halottakra való emlékezés
ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetõk, s a virággal borított
hantokat körülállják a távolra szakadt hozzátartozók is.
Hazahívja õket a szülõföld, a családtagok sírja.
Élõk az élõkkel, holtak a holtakkal! Emlékezés közepette a
gyertyák mellett, ne csak az elvesztett szeretteinkre
gondoljunk, hiszen nekik ,,ott” már jó. Gondoljunk azokra, akik
körülöttünk, velünk élnek. Akiknek ,,itt” már nem mindig olyan
jó. Törõdjünk velük, gondozzuk õket, töltsünk velük több
idõt, többet, mint a sírjuk mellett.
Kaluzsa Mónika
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HELYI FIATALJAINK - XII. rész
A Rimóci Újság korábbi számaiban, a felsõoktatásban tanuló rimóci fiatalok bemutatásával foglalkozó interjúkban már
sokféle irányú tanulmánnyal találkozhattunk. Olyanra viszont még nem volt példa, hogy egy hallgató egyszerre két
különbözõ intézmény tanulója legyen. Az alábbiakban Virág Bálint válaszain keresztül az ilyen helyzet által felvetett
kérdésekre is választ kaphatunk.
Milyen szakokon tanulsz pontosan?
- Párhuzamos képzésbe járok levelezõ
tagozaton a Kaposvári Egyetem
állattenyésztõ-mérnök szakán és az
Óbudai Egyetem környezetmérnök
szakán. Mindkettõ alapképzés (Bsc),
Kaposváron ez az ötödik félévem, az
Óbudain a harmadik.
Miért kezdted el a második képzést?
- Állattenyésztõ-mérnökként jóval
kevesebb lehetõsége van az embernek
elhelyezkedni, mint például egy közgazdásznak. Fõleg a mi környékünkön.
Ezért arra az esetre, ha mégsem találnám
meg a számításaimat ezzel a szakkal,
legyen mellette egy olyan, amivel
esélyesebb az elhelyezkedés. Bár
Magyarország a környezetvédelem
területére még nem nagy hangsúlyt
fektetett, de úgy gondolom, a jövõben
egyre nagyobb jelentõséget fog kapni ez
a terület.
Nem nehéz, nem sok együtt vinni a kettõt?
- Az elsõ közös félév még izgalmasnak tûnt, hogy milyen,
amikor egy suliból a másikba rohan az ember, és hogy
hogyan alakul a vizsgaidõszak, a második már inkább
nehéznek… Levelezõsöknél minden leszûkül a konzultációs
idõpontokra, elõfordult, hogy 3-4 ZH-t írtunk egy nap, olyan
is volt, hogy egybeesett a két konzultációs idõpont.
Miért választottál mezõgazdasághoz kapcsolódó szakot?
- Alapvetõen befolyásolta a választásomat, hogy a majdani
munkám változatos legyen, mobil, szabadban tölthessem,
rugalmas idõbeosztással, mivel nehezen viselem a
kötöttségeket, a bezártságot. Nálam nagyon fontos
szempont, hogy érdekeljen az, amit tanulok. Az állatokat
egyébként is gyerekkoromtól fogva szeretem, persze azt
akkor még nem, hogy késõbb ilyen szinten foglalkozzak
vele.
Milyen más pályák jöhettek még szóba, mikor választani
kellett? Utólag hogy érzed, jól döntöttél?
- Nagyon szerettem volna orvos lenni. Érettségi után
„itthon” is maradtam egy évet, mivel nem volt meg minden
feltétel a jelentkezéshez. Aztán amikor megtudtam az az évi
ponthatárokat, esélytelennek láttam a bejutást, így
lemondtam róla. Azóta persze sokszor eszembe jut, hogy
meg kellett volna próbálnom és lehettem volna kicsit
kitartóbb…
Mennyire voltak segítségedre a középiskolában tanultak?
- Balassi Bálint Gimnázium Arany János Tehetséggondozó
Programjába jártam, így semmilyen szakmát nem tanultam,
viszont még ott megszereztem a nyelvvizsgát, így nagy
könnyebbség, hogy most nem kell ezzel foglalkoznom.
Biológiából emelt szinten érettségiztem, ami további plusz
pontot jelentett a felvételikor.
Milyen érezted az elsõ egyetemi évet?

- Mint minden kezdet, persze ez is nehéz
volt, megszokni egy új környezetet,
hogy a tanulmányok menete, az elõadók
mentalitása teljesen más, mint a
középiskolában. A szakon viszonylag
kevesen vagyunk, ezért már az elsõ
idõszaktól kezdve megismertük
egymást, így kollektíven tudtuk intézni
az ügyeinket és a problémákat
megoldani.
Melyek voltak a nehezebb tantárgyak?
- Mindkét suliban az elsõ két félévet
nagyrészt az alaptárgyak töltötték ki:
matek, kémia, biokémia, fizika. Nem
vagyok túlságosan mûszaki vonalú,
úgyhogy ezek a tárgyak voltak
számomra nehezebbek.
Melyek voltak a könnyebb, vagy
kedvesebb tárgyaid?
- A szakmai tárgyak, amelyeket késõbb
a gyakorlat vagy a munkám során is
hasznosítani tudok: a különbözõ
állatfajok tenyésztése (szarvasmarha, juh, ló sertés, nyúl,
stb.), a környezeti elemek védelme (víz, zaj, levegõ…),
földmûveléstan, talajtan, növénytermesztéstan. De tanultunk
filozófiát, Európai Uniós agrárpolitikát is.
Milyen szakirányok felé indultál?
- Kaposváron a gazdasági állatok tenyésztése specializációt
választottam, az Óbudain majd most a harmadik félév után
kell választani három szakirány közül: könnyûipari,
villamosipari és környezetinformatika. Még nem tudom,
melyiket fogom választani.
Vannak gyakorlati óráitok?
- A 7. félévben lesz gyakorlat, arról még egyelõre bõvebbet
nem tudok. Az 1. félévben volt néhány alkalom
„kedvcsinálóként” amin kipróbálhattunk 1-2 érdekesebb
dolgot. Tehenet fejtünk, mesterségesen termékenyítettünk
nyulat, csirkét vágtunk, stb.
A szak képzése mennyire épít a gyakorlatra?
- Sajnos mindkét szakról azt tudom mondani, hogy az elõbb
említetteken kívül szinte nulla a gyakorlat. Rengeteg
információ hangzik el az elõadásokon, még többet
olvashatunk a tankönyvekbõl, de sokkal hasznosabb lenne,
ha gyakorlatban is látnánk, hogyan is mûködik. Bár én csak
levelezõsként mondom ezt, nappali tagozaton gondolom
több a gyakorlat, de úgy érzem, ez az egész Bolognairendszernek hiányossága. Elvégezve a fõiskolát, egyetemet,
pályakezdõként semmilyen gyakorlattal nagyon nehéz az
elhelyezkedés.
Mirõl fogod írni a szakdolgozatodat?
- Még csak a Kaposvárin kezdtem el foglalkozni vele, a
következõ félévben kell majd megírnom. A témája:
különbözõ genotípusú húsmarhák növekedési mutatóinak
vizsgálata. Szeretnék a késõbbiekben is húsmarhákkal
foglalkozni, de még meglátjuk, mit hoz a jövõ.
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Vannak az intézményeknek saját, egyedi ünnepei,
hagyományai?
- Minden év szeptemberében megrendezik a Kaposvári
Állattenyésztési Napokat, amire az ország minden részérõl,
valamint külföldrõl is érkeznek tenyészetek képviselõi,
különbözõ kiállításokat, tenyészértékbecslést, küllembírálatot
és szakmai konferenciákat rendeznek.
Milyen a mindennapi élet Kaposváron, illetve Budapesten?
- Kaposváron a diákok igazi kis közösséget alkotnak,
családias a hangulat. Minden héten van buli, tartanak
egyetemi beszélgetõs estéket, vannak színházi esték is, amit
a mûvészeti karon tanulók rendeznek. A Campuson belül
vannak a kollégiumok, jegyzetbolt, könyvtár, élelmiszerbolt,
étterem. Az egyetem kinn van a város szélén, az ember
teljesen vidékiesen érzi magát, a diákok reggelente
tehénbõgésre ébredhetnek.
Az Óbudai Egyetem a város különbözõ részein van elhelyezve,
a kollégiumok is más helyen, így bár ide sokkal többen járnak,
mint Kaposvárra a diákok nem alkotnak egy egységet. Én a
Bécsi úti épületbe járok, de elõfordult, hogy vizsgázni teljesen
máshová kellett menni. Véleményem szerint az egyetemi élet
visszafogottabb, mivel Budapesten rengeteg egyéb más
szórakozási lehetõség is van, illetve sokan albérletben laknak
vagy helybeliek. Én személy szerint sokkal jobban szeretem
Kaposvárt, nehezen viselem a pesti nyüzsgést.

Hogy érzed, lesz jövõd ezzel a végzettséggel?
- Úgy gondolom, hogy mindkét szaknak lesz jövõje, ha csak
abból indulok ki, hogy a globálisan növekvõ népesség
növekvõ élelmiszerigényét ki kell elégíteni. Magyarország
ebbõl a szempontból jelentõs szerepet tölthet be, hiszen a
nálunk termelt mezõgazdasági termékek kiváló
minõségûek. A környezetvédelem terén Magyarország még
igen gyerekcipõben jár, de hazai és uniós szinten is egyre
nagyobbak lesznek az elvárások. Véleményem szerint már
most sokkal nagyobb jelentõséget kellene tulajdonítani a
környezetvédelemnek. Az emberekben tudatosítani azt,
hogy legalább azt a szûk környezetet védje meg, amiben él.
Hol szeretnél dolgozni, vagy vannak már tervek,
lehetõségek?
- Még pontosan nem tudom hogyan alakul a jövõm, hogy
melyik szakkal tudok elhelyezkedni (esetleg mindkettõvel),
állattenyésztõként szóba jöhet egy saját vállalkozás is, de
kipróbálnám magam egy nagyobb állattartó telepen is.
Környezetmérnökként valamilyen multinacionális cégnél
vagy állami szervnél tudnám magam elképzelni.
Rimóc vagy környéke szóba jöhet munkahelyként?
- Igen, bár a lehetõségek korlátozottak.
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre! Sok
sikert kívánunk a következõ évekre!
Mócsány Georgina
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