Ára: 150,-Ft
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Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák a
sportcsarnokban
2011. december 27.
TAPSI-HAPSI KUPA
Változatos, jó iramú mérkõzéseket hozott a hazai
csapatokat felvonultató találkozó. A Lúzer FC legyõzte a
Nyúl-Dzsörzi csapatát és ezzel a sikerükkel a Bazilok 5.
gyõzelmét segítették elõ.

Mérkõzések:
Spárta
Bada Richárd
Rácz Dávid
Tóth Erik 2

-

Nyúl-Dzsörzi
Percze Gábor 3
Csizmadia Tamás
Vincze Benjámin

-

Lúzer FC
Kis István
Kormány Lajos
Mócsány Gábor

-

Brazilok
Rácz Iván

-

Brazilok
Bangó Norbert 2
Bangó Rómeó 2
Laczkó Zsolt 2

4-6

Nyúl-York
Laczkó Lénárd 3
Pásztor Balázs
Oláh Bence

5-5

Spárta

3-0

Nyúl-Dzsörzi
1-4
Vincze Benjámin
Csizmadia Tamás 2
Jusztin Bálint

Nyúl-York
Pásztor Balázs
Laczkó Lénárd

-

Lúzer FC

Spárta
Tóth Erik 2
Bangó Arnold

-

Nyúl-Dzsörzi
3-7
Vincze Benjámin 4
Csizmadia Tamás
Jusztin Bálint
Horváth István

2-0

Brazilok
Rácz Iván
Bangó Rómeó 2
Bangó Norbert 2

-

Nyúl-York
Laczkó Lénárd
Pásztor Balázs

5-2

Lúzer FC
Kiss Gábor 3
Kormány Lajos
Kis István

-

Nyúl-Dzsörzi
Percze Gábor
Csizmadia Attila
Vincze Benjamin

5-3

Spárta
Nyúl-York
0-3
A Spártai csapat vissza lépet a további küzdelmektõl, így
a 3 pontot Nyúl-York csapata kapta.
Brazilok
Laczkó Zsolti
Bangó Norbert 4
Bangó Rómeó 2
Rácz Iván

-

Lúzer FC
8-4
Kis István 2
Kormány Lajos 2

Végeredmény:
1. Brazilok
2. Nyúl-Dzsörzi
3. Nyúl-York
4. Lúzer FC
5. Spárta

4
4
4
4
4

3
2
2
2
0

0
1
1
0
0

1
1
1
2
4

20 - 14
19 - 14
12 - 10
12 - 13
7 - 19

Gólkirály: Bangó Norbert 8 góllal (Brazilok)
Legjobb játékos: Laczkó Lénárd (Nyúl-York)
Legjobb kapus: Percze Kristóf (Nyúl-York)

„B” csoport mérkõzések:

2011. december 28.
„AMATÕR” RIMÓC KUPA

9
7
7
6
0

Nógrádsipek csapata profi volt az amatõrök között,
egyedül az UNI-CUM Laude Bt tudott döntetlent játszani
velük. A rimóci Favágók nagyszerû teljesítményükkel
ezüstérmet szereztek.

Mérkõzések:
Favágók
UNI - CUM Laude Bt
Nógrádsipek
Szécsény Baráti Kör
Groupe B.
Favágók
Szécsény Baráti Kör
Nógrádsipek
Favágók
Szécsény Baráti Kör

-

Szécsény Baráti Kör
Groupe B.
Favágók
UNI - CUM Laude Bt
Nógrádsipek
UNI - CUM Laude Bt
Groupe B.
UNI - CUM Laude Bt
Groupe B.
Nógrádsipek

4-3
2-2
3-0
5-1
0-5
1-1
5-2
1-1
3-2
3-4

Végeredmény:
1. Nógrádsipek
2. Favágók
3. Szécsény Baráti Kör
4. UNI-CUM Laude Bt
5. Groupe B.

4
4
4
4
4

3
2
2
0
0

1
1
0
3
1

0 13 - 4
1
8-9
2 16 - 11
1
5-9
3 6 - 15

10
7
6
3
1

Gólkirály: Borbás Dorián 7 góllal (Szécsény Baráti Kör)
Legjobb kapus: Csizmadia Attila (Favágók)

Kimondottan jó iramú, változatos és szoros
mérkõzéseken sokszor a szerencse segítette a
csapatokat. Három rimóci kötõdésû csapat is bejutott a
négy legjobb közé, de Jusztin Bálint (Club Classics)
csapata remek játékkal megszerezte az elsõ helyet.

„A” csoport mérkõzések:
-

Drink Team

3-0

-

Pici-csel
Nagy Gergõ

5-1

-

Brazilok
3-2
Bangó Rómeó 2

-

Pici-csel
Nagy Gergõ 3

-

4-3

Brazilok
3-2
Bangó Rómeó 2
Bangó Norbert
Pici-csel
3-3
Nagy Gergõ 2
Bódis Martin

-

Csoport végeredmény:
1. Brazilok
2. Rimóc
3. Drink Team
4. Pici-csel

3
3
3
3

2
2
1
0

0
0
1
1

1
1
1
2

10 - 6
9-6
6-8
6 - 12

-

Szécsény II.
Varga Bálint

6-1

Favorit
Varga László 2
Kelecsényi Tamás
Kelecsényi Gábor

-

Varsány
Virág Zsolt

Szécsény II
Végh Marcel

-

Favorit
1-4
Varga László
Farkas Norbert
Kelecsényi Tamás

Gondolatok az év
fordulóján

Club Classics
Jusztin Bálint
Márton Dávid
Rózsa Bálint

-

Varsány
Fodor Róbert 2
Fábián Róbert
Varga Zoltán

3-4

Club Classics
Jusztin Bálint

-

Favorit

1-0

Szécsény II
Varga Bálint
Sztrigán Krisztián
Rádi Bence

-

Varsány
Fodor Róbert 2

3-2

Amikor felkértek e cikk megírására, azt
gondoltam, hogy könnyû dolgom lesz,
hiszen a szokásos frázisokat én is
csokorba tudom gyûjteni, és könnyedén
formába öntöm a gondolatokat. Aztán
beláttam, hogy nem is olyan egyszerû ez
a feladat, hiszen mindenki arra törekszik,
hogy az, amit leír, más legyen, mint amit
eddig olvasott az ember.
Közeledik az év vége. Ilyenkor az
ember számot vet önmagával, elmélkedik
az elmúlt év eseményein: mi történt a
nagyvilágban, a szûkebb hazájában, és
természetesen a magánéletében is.
Minden egyes tettünk számvetésre
késztet minket, és figyelmeztet arra,
szükséges-e a változás, a változtatás.
Bevallom õszintén, az utóbbi idõben (12 évben) ritkán nézek híradót és hallgatok
híreket, mert mindig megrémisztenek a
világban dúló katasztrófák, háborúk; és a
tévén, rádión keresztül özönlenek a
borzalmak. De most rászántam magam,
hogy utánanézzek, mi is történt 2011-ben.
Kár volt. Amit eddig csak naponta adagolt
a média, most tömegével zúdult rám.
Japánt földrengés rázta meg, majd
atomkatasztrófa következett be náluk;
Brazíliát árvíz sújtotta; Oszama bin Ladent
meggyilkolták, a líbiai zsarnokot, Kadhafit
szintén; a Közel-Keletet felkeléssorozat
rázta meg. Csupa szörnyûség!
És mi történt hazánkban? Januártól
féléven át Magyarország töltötte be az EU
soros elnöki tisztségét; elfogadta a
parlament az új alkotmányt; meghalt a
korábbi köztársasági elnök, Mádl Ferenc;
és meghalt Habsburg Ottó, az utolsó
Habsgurg-trónörökös. Októberben népszámlálás volt, most lehetett elõször az
adatokat interneten is megadni. Külföldi
hitelminõsítõk befektetésre nem ajánlott
szintre minõsítették Magyarország adósságbesorolását.
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Csoport végeredmény:

2011. december 30.
„PROFI” RIMÓC KUPA

Rimóc
Vincze Benjámin
Oláh Ádám
Kuris Péter
Brazilok
Bangó Rómeó 2
Bangó Norbert 2
Rácz Róbert
Drink Team
Gorasz Csaba
Heizer Bálint
Bangó Rómeó (öngól)
Rimóc
Vincze Benjámin 2
Oláh Ádám
Kuris Péter
Rimóc
Oláh Ádám
Vincze Benjámin
Drink Team
Rigó Tamás
Nagy Ádám

Club Classics
Jusztin Bálint 3
Oszvald Ferenc
Márton Dávid
Mócsány Roland

6
6
4
1

1. Club Classics
2. Favorit
3. Szécsény II.
4. Varsány

3
3
3
3

Elõdöntõk:

2
2
1
1

0
0
0
0

1
1
2
2

9-5
8-3
5 - 12
7 - 10

6
6
4
4

Végeredmény:

Brazilok
-Favorit
2- 4 1. Club Classics
Bangó Rómeó Kelecsényi Gábor
2. Favorit
Bangó Norbert Galcsik Szabolcs
Szenográdi Péter 3. Rimóc
4. Brazilok
Rimóc
-Club Classics3 -5
5. Szécsény II.
Komár Gábor Jusztin Bálint
6. Drink Team
Árva Róbert
Mócsány Roland
Oszvald Ferenc
7. Varsány
Márton Dávid
8. Pici-csel
7-8. helyért:
Pici-csel
Varsány
0-3
5-6. helyért:
Drink Team
Majer Zsolt
3-4. helyért:
Brazilok
Bangó Rómeó
Bangó Norbert 2
1 - 2. helyért:
Club Classics
Jusztin Bálint
Rózsa Bálint
Rózsa Péter

-

Szécsény II.
Rutai Szilárd 2

1-2

-

Rimóc
Kuris Péter
Vincze Benjámin 2
Oláh Ádám

3-4

-

Favorit
Galcsik Szabolcs
Szenográdi Péter

5-2

Gólkirály: Bangó Rómeó 9 góllal (Brazilok)
Legjobb játékos: Jusztin Bálint (Club Classics)
Legjobb kapus: Csizmadia Ádám (Club Classics)
Különdíj: Oláh Ádám, Oláh Dávid

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!

„Itt van tehát: megjött az Új év, Mint biztató elõlegem; Háromszázhatvanöt napéjre
Halvány reményszínt hoz nekem.”
(Arany János)
Eközben hál' Istennek Rimóc épül és
szépül. Szinte felsorolni sem lehet, hogy
az idén mennyi mindent hoztak létre kis
falunkban. Megnyílt a Fõkötõ Kiállítás, az
ÖNO épületét felújítják, vendégházaink
szépülnek, mélyül a lengyel-magyar
barátság a Dlutow községgel való testvéri
kapcsolatunk révén. Ünnepeink immár
lassan hagyománnyá válnak: a Petõfiszobornál ünnepelhetjük március 15-ét, a
Trianoni emlékmûnél megemlékezhetünk
Magyarország szétszabdalásáról, az 56os emlékmûnél pedig az október 23-i
eseményeket idézhetjük fel.
Az idén átszervezték az iskolát, immár
többcélú kistérségi társulási formában
mûködik. Sajnos nemcsak a pénzhiány, a
gyermeklétszám csökkenése is indokolta
e döntés meghozatalát.
És egy kis statisztika:
Rimócon 2011-ben 6 házasságkötés
volt, 21 gyermek született és 28 haláleset
történt.
Szomorúak ezek az adatok, csökken
községünk népessége. De talán még
szomorúbb, hogy az emberi értékek is
lassan veszendõbe mennek. Egyre
jobban hiányzik az emberekbõl az
egymás iránti szeretet, a tisztelet; életünk
értékmérõjévé a pénz válik. Csupán
rajtunk múlik, hogy milyen értékeket
adunk át a következõ nemzedéknek.
Újévi fogadalmaink között tehát elsõ
helyen szerepeljen: jobban odafigyelek a
másikra, hadd érezzék a környezetemben élõk, hogy fontosak a számomra;
olyan emberré váljak, akinek az értékei
pozitív példát jelentenek a felnövekvõ
nemzedék számára. Akarjunk mindig
jobb emberré válni, mint tavalyi önmagunk volt. Ha ezt sikerül elérnünk,
magunknak is bizonyítjuk, hogy hasznos
tagjai vagyunk családunknak, községünknek, nemzetünknek.
Ezekkel a gondolatokkal és Kányádi
Sándor szavaival kívánok minden kedves
rimócinak meghitt, békés, boldog új évet!

Vinczéné Hurják Mónika

„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud, legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte,
többre vágyjon, s megint többre.
Tiszta szívbõl ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha, soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom, legyen béke.
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!”
(Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntõ újév reggelén - 1956)
Békés álmainkba ne csalódjunk soha
Oltalmazzon minket angyalok mosolya
Lelkünkben béke és szeretet virítson
Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson
Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk
Gazdagság kísérje minden vidám léptünk
Útjaink vigyenek igaz célunk felé
Jövendõnk munkája ne váljon kereszté
Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod
Veled lehessek amikor csak akarod
Egymásra találjon most minden keresõ
Társával éljen minden egymást szeretõ
Közösen tegyük szebbé ezt a világot
Ízleljünk már most mennyei boldogságot
Váljon minden titkos, szép álmunk valóra
Áldott legyen minden együtt töltött óra
Nevetni tudjunk és õszintén örûlni
Odvas idõ fogát messze elkerülni
Keveset mondok végül, de szépet:
Kívánok Boldog Új Évet!

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
Január 5-12. (csütörtök)
Január 8. (vasárnap) 900-1600 VÉRADÁS
(Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)
00
Január 20. (péntek)
18 III. Biliárd- és Pókerbajnokság a Közösségi Házban (1. forduló)
Január 21. (szombat) 1530 MÁRIA MENNYEGZÕJE
(Közös imádság a dr. Manga János Közösségi Házban)
Január 21. (szombat)
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Decemberben két alkalommal is ülésezett a Képviselõ-testület.
A 2011. december 19-én, 19.00-tól megtartott ülésen jelen voltak
Juhász Vincéné, Jusztin Péter Albertné, Beszkid János, Golopi Károly,
Kiss János, Vincze Attila képviselõk, Beszkid Andor polgármester.
A rendkívüli ülésen egy kiemelt napirend került megtárgyalásra. A
képviselõk megismerték az Észak-Magyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt. ivóvíz- és szennyvízhálózat közmû-üzemeltetési
ajánlatát. Bár ugyanezen üzemeltetõ céggel jelenleg is van érvényes
szerzõdése önkormányzatunknak (2012. december 31-ig), az ajánlat
aktualitását a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény parlamenti
elfogadásának küszöbön állása adta. (2011. december 30-án az
Országgyûlés a törvényt el is fogadta.) A törvény elfogadását és
kihirdetését követõen ugyanis a felek már nem állapodhatnak meg
„szabadon”, csupán saját, illetve közös érdekeik mentén, mert nagyon
sok kérdést eleve eldönt a jogszabály. A Képviselõ-testület ezt
követõen 6 igen, 1 nem szavazással elfogadásra javasolta az ajánlatot
azzal a kitétellel, hogy a megkötendõ szerzõdésbe kerüljön bele rendes
felmondás szabályozása, hat hónapos felmondási idõvel, naptári év
végére szólóan.
Az év utolsó ülésére 2011. december 29-én, 18.00-tól került sor.
Jelen voltak Juhász Vincéné, Jusztin Péter Albertné, Beszkid János,
Golopi Károly, Kiss János képviselõk, dr. Simon Mihály jegyzõ,
Beszkid Andor polgármester. Ezen az ülésen a szolgáltatók
elõterjesztése alapján a hatósági árak megállapítása volt napirenden.
Elsõként a 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás díjairól szóló
rendelet elfogadására került sor, majd a 2012. évi szilárd hulladék
közszolgáltatás díjairól szóló rendelet megtárgyalása következett.
A vízdíj megállapításának módszerét kifogásolta Kiss János képviselõ,
aki arra tett javaslatot, hogy a tényleges ivóvíz díja (éves átlagban kb.
1m3/fõ) kerüljön levonásra pl. az utolsó havi vízdíj összegébõl, így az
élethez alapvetõen szükséges ivóvizet mindenki ingyen kaphatná. A
képviselõk egyetértettek a javaslattal és meghatalmazták a
polgármestert, hogy annak bevezetését a szolgáltatónál hivatalos
megkeresésben kezdeményezze.
Jogszabályi változásoknak köszönhetõen a 2013. évi díjak
megállapítása vélhetõen már nem a képviselõ-testület hatáskörébe
tartozik majd, hanem központilag minisztériumi szinten kerülnek
megállapításra a víz, szennyvíz és a szilárd hulladék közszolgáltatási
díjai.
A 2012. évre vonatkozó díjakat tartalmazó elfogadásra került
rendeletek külön írásban teljes terjedelmükben olvashatók ebben a
lapszámban. A korábbi években meghatározott kedvezményekkel a
szolgáltatást igénybevevõk továbbra is élhetnek, az errõl szóló
rendelkezéseket a testület változatlan tartalommal életben tartotta.
Hasonlóképpen megtalálható ebben a számban a 2012. évre
fizetendõ kommunális adó mértékérõl szóló rendeletmódosítás. Az
önkormányzatok általában, így önkormányzatunk is egyre kevesebb
bevételbõl kénytelen megoldani a rárótt kötelezõ és az önként vállalt
feladatait. Ennek ellenére mindössze évi 200 Ft adóemelésrõl
döntöttek a képviselõk, amely döntés mindössze jelzés értékû és egy
késõbbi nagyobb összegû emelés elkerülése okán született.
Miután a tulajdonosok hosszabb idõ óta elhanyagolják, javaslat
született az elhanyagolt belterületi ingatlan (Ady E. út) önkormányzati
birtokba vételérõl is, hogy ne rontsa tovább a településképet.
Zárt ülés keretében 40 db lakásfenntartási támogatásról és 4db
átmeneti segélykérelemrõl döntött a testület.
A munka befejeztével elköszöntek a képviselõk dr. Simon Mihály
jegyzõtõl, akinek december 31-én lejárt a megbízási szerzõdése és
januártól már új munkahelyen dolgozik. A következõ napokban a
törvény elõírásainak megfelelõen meghirdetésre kerül a jegyzõi állás
betöltésére szóló pályázati felhívás.
Az év utolsó ülésének bezárását követõen kötetlen beszélgetés
formában vitatták meg a képviselõk a jövõ (idei) évben a település és az
itt élõk helyzetét is nagyban befolyásoló törvényi változásokból eredõ
teendõket, lehetséges lépéseket.
Beszkid Andor polgármester
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Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák képekben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
12/2011. (XII. 29.) rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004.
(VI. 18.) rendelet módosításáról.
1. §.
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004.
(VI.18) rendelet 3. §-a az alábbiak szerint változik:
- A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke
5.200.- Ft.
2. §.
A rendelet 2012. január 1-tõl lép hatályba.
Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik a helyben szokásos módon.

Tapsi-Hapsi Kupa 1. hely - Brazilok
Bangó Rómeó, Laczkó Zsolt, Rácz Iván, Bangó Norbert,
Czerovszki Antal, Bangó Barna, Bangó Alex

Tapsi-Hapsi Kupa 2. hely - Nyúl-Dzsörzi
Vincze Zsolt, Jusztin Bálint, Percze Attila, Vincze Benjámin,
Csizmadia Tamás, Horváth István, Csizmadia Ádám, Percze Gábor

Rimóc, 2011. december 29.
Beszkid Andor s.k.
polgármester

Dr. Simon Mihály s.k.
jegyzõ

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. december 30-án
Dr. Simon Mihály s.k.
jegyzõ

HIRDETMÉNY
Rimóc Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
tájékoztatja a szociális ellátásban részesülõket, hogy a postai
úton történõ kiutalások költsége jelentõs mértékben megnõtt,
ezért a szociális ellátások - foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
támogatás - kifizetése elsõsorban lakossági folyószámlára való
utalással történik.
Amennyiben a szociális ellátásban részesülõ személy lakossági
folyószámlával rendelkezik, kérjük, haladéktalanul, de
legkésõbb 2012. 01.10-éig bankszámla szerzõdését, vagy
bankszámla kivonatát a polgármesteri hivatalba bemutatni
szíveskedjék.
Amennyiben az érintett személy folyószámlával nem rendelkezik,
lehetõsége van számlanyitásra, ennek hiányában a szociális
ellátás minden hónap második szerdai és csütörtöki napján a
polgármesteri hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.

Év végi nagytakarítás
A KOBAK egyesület és a Polgárõr egyesület év végi nagytakarítást
hirdetett. A délután két órára mit ne mondjak nem sokan gyûltünk
össze, igaz az idõjárás sem nekünk kedvezett. A kis csapat végül
megbeszélte ki merre megy, majd útnak indultunk. Az egyik csapat a
rimóci táblától a fõutat, a második a Bem Apó utat a harmadik a Petõfi
utat járta be. Két fõ pedig a Rákóczi úttól az összes utat fel a
cigánydombig. Ügyesen végeztünk, igaz a falu központja felé
haladva egyre több volt a szemét. Itt szeretném megjegyezni, hogy a
két civil szervezet tagjain (családtagjain) kívül három fõ önkéntes is
megjelent, aminek nagyon örültünk. Nem értem mi az oka a csekély
számú érdeklõdésnek.
Vagy a mai világban ,,ciki” szemetet szedni?
Szerintem ,,ciki” szemetelni.
Azzal a reménnyel zárom soraimat, hogy a következõ akcióban
többen veszünk részt.
Vné. E. Márta

Tapsi-Hapsi Kupa 3. hely - Nyúl-York
Molnár Dániel, Oláh Bence, Laczkó Lénárd, Pásztor Balázs,
Szép Máté, Csizmadia Bálint, Percze Kristóf

„Amatõr” Rimóc Kupa 4. hely - UNI-CUM Laude Bt.
Beszkid János, Homori Zsolt, Holecz Ferenc, Kurucz Károly,
Laczkó Tamás, Szekeres István, Géczi Pál

„Profi” Rimóc Kupa 2. hely - Rimóc
Ifj. Oláh Tibor, Oravecz Gusztáv, Vincze Banjámin, Komár Gábor,
Hodúr Tibor, Oláh Tibor
Kuris Péter, Oláh Dávid, Percze Péter, Árva Róbert, Virág Tamás, Oláh Ádám

„Amatõr” Rimóc Kupa 2. hely - Favágók
Percze István, Pribelszki Tamás, Borbás Tamás, Laczkó Péter,
Ferbert József, Csizmadia Attila

,,Profi” Rimóc Kupa 1. hely - Club Classics
Oszvald Ferenc, Mócsány Roland, Jusztin Bálint, Rózsa Péter
Csizmadia Ádám, Márton Dávid, Dohonyi László, Rózsa Bálint

„Profi” Rimóc Kupa 1. hely - Brazilok
Bangó Norbert, Laczkó Zsolt, Rácz Róbert, Rácz Iván,
Bangó Rómeó, Bangó Barna, Bangó Alex

14

2012 JANUÁR

RIMÓCI ÚJSÁG

IV. korcsoportos (1997-98) Foutsal Torna
Rimócon 2011. december 16.
Eredmények:
A csoport
1. Szécsény - Karancsság
3. Nagylóc - Varsány
5. Szécsény -Nagylóc
7. Karancsság - Varsány
9. Varsány - Szécsény
11. Karancsság Nagylóc
Nagylóc
3 300
Karancsság
3 111
Varsány
3 102
Szécsény
3 012

2-2
2-0
2-5
5-1
3-0
0-4
11-2
9
7-7
4
4-7
3
4-10
1

B csoport
2. Rimóc - Nógrádmegyer
4. Endrefalva - Magyargéc
8. Rimóc - Magyargéc
10. Rimóc - Endrefalva
12. Nógrádmegyer - Magyargéc
Endrefalva
Rimóc
Magyargéc
Nógrádmegyer

3210
3210
3102
3003

12-7
8-4
8-7
2-12

Döntõk:
7-8. Szécsény - Nógrádmegyer
5-6. Magyargéc - Varsány

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

Köszönetnyilvánítás

V

Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, a
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, akik szeretett halottunk

4-1
5-4
2-1
2-2
0-3
7
7
3
0
3-1
2-3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3-1
5-2

Végeredmény:
Nagylóc
Endrefalva
Karancsság
Rimóc
Varsány
Magyargéc
Szécsény
Nógrádmegyer

Gólkirály: Horvát Csaba

,,Számunkra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét áld meg Atyám.
S köszönjük, hogy Õ lehetett az Édesapánk.’’

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

JUSZTIN VINCE
(élt 86 évet)

KANYÓ BALÁZSNÉ
(élt 86 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

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

Gyászoló családok

Gólyahír:

3-4. Karancsság - Rimóc
1-2. Nagylóc - Endrefalva

A hónap képe

Varga Gréta - 2011. 12. 27.
Szülõk:
Kormány Lívia és Varga Zoltán

Akiért a harang szólt...

V

V

Kanyó Balázsné
Vincze János
1925-2011
1928-2011
Bertók László
Déska Krisztián Virág Jánosné
1940-2011
1973-2012
1928-2012

Gondolatok:
Jó szerencsét!
Szilveszter napján üt az utolsó óra. Ám a nap, amely így
kezdõdik, egy kicsit más, mint a többi. Vagy mégsem?
Búcsúzunk az óévtõl, köszöntjük az újat. Mintha másnap már
valóban másik nap sütne le ránk. Pedig ugyanaz az idõ pereg
tovább. Megállítani nem lehet, de nekünk jól jön, ha a naptárra
nézve kicsit szusszanunk, s körbenézünk. Hisz az idei számvetés a
jövõ évi aratás záloga. December 31. magunk szabta határkõ, saját
kezünk faragta jelzõoszlop. Megfontolásra, újrakezdésre bíztat.
Esélyt ad a változtatásra. Mert az idõt magunknak mérjük, hogy
múlása továbblépésre ösztönözzön. Elsõként számot vetünk hát
azzal, ami eltelt. Számot adunk magunknak, osztályozunk,
mérleget készítünk. Mi van mögöttünk? Meddig jutottunk? Mi van
elõttünk? Az elmúlton keseregni kár. Az év végi asztalnál jobb hálát
adni, mintsem halat. Ez utóbbival ugyanis elúszhat a szerencse!
Márpedig az újesztendõre épp õ a legfõbb kívánalom. Hiszen
gyakran van úgy, hogy nem elég a szorgalom, az igyekezet, az
akarat, a kitartás és a józanész. Csoda hát, ha két kézzel
kapaszkodunk a röfi kunkori farkába! Megszívlelendõ azonban,
hogy aki a maga szerencséjének kovácsa akar lenni, az ne emeljen
kezet, az aranytojást tojó tyúkocskára. De egy tál lencséért sem
érdemes mindent odadobni! Mert az, hogy megérte-e, úgyis a
következõ számadáskor derül ki. S ürítsük a kupánkat, mert van,
amit feledni kéne, és mert minden kezdet nehéz. De csínján, mert a

A Rimóci Kobak Egyesület által meghirdetett madáretetõ-készítõ versenyre érkezett
egyetlen "pályamû" (befogó méretei: 30 mm x 20 mm x 30 mm). Készítõje: Talpai Zsanett

pohár fenekén nincs megoldás. A mélyére nézve csak a másnapot látjuk a
jövõbõl. És legalább az ne legyen sötét. Hisz ami az újév elsõ napján
történik, hatással van az egész esztendõre.
Ne fogadjunk meg semmit, mert úgysem tartjuk be.
A balsors helyett a jó szerencse kísérjen.
U.I: Az élet könyörtelen komédia, és éppen ebben rejlik a tragédia.
CD Ajánló:
Vas és vér. Magyar népdalok és katonadalok extrém, metal stílusban.
1. Mabthera: Hidegen fújnak a szelek a csitári hegyek alatt
2. Niburta: Nap és Hold (Napot is szeretem)
3. Evil's Tears: Valahol távol tõled
4. Legenda: Fel-fel vitézek
6. Anakron: Hulljatok levelek
7. Kyron: látom a szép napot
8. Kerecsensólyom: Népdalok
9. Baskiria: Erdély induló
10. Rege és Maniac: Nem úgy van most
11. Adversor: Elindultam a szép hazámból
12. De Profundis: Indulj el egy úton
13. Witcher: Katona vagyok én
14. Funebre: Drága élet semmivé lett
Februártól kapható a CD boltokban.
Könyvajánló: Biblia
Lõrik Sándor
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Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2011. (XII.29.) rendelete
az önkormányzati tulajdonú vizi közmûbõl szolgáltatott
hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna szoltáltatás lakossági
és közületi díjáról
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 1993 évi
CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény alapján a
következõ rendeletet alkotta:
1. §
Rimóc település területén az Észak-Magyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt által végzett ivóvíz-szolgáltatás 2012. évi díja:
a) Lakossági fogyasztók, valamint az önkormányzat szociális és
gyermekétkeztetés biztosító intézményei, nevezetesen:
Gondozási Központ, Rimóc, Hunyadi út 9.
Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár következõ telephelyei:
Rimóc, Hunyadi út 8.
Iskola
Rimóc, Szécsényi út 4.
Iskola
Rimóc, István király út 32. Óvoda részére: 420.- Ft/m3+Áfa
b) Közületi fogyasztók részére:
504.- Ft/m3+Áfa
2. §
Rimóc település területén az Észak-Magyarországi Regionális
Vízmûvek Zrt által végzett szennyvíz-csatornaszolgáltatás 2012. évi díja:
a) Lakossági fogyasztók részére:
357.- Ft/m3 +Áfa
b) Közületi fogyasztók részére:
357.- Ft/m3 +Áfa
A csatornaszolgáltatási díjat terheli a külön jogszabályban
meghatározott számítás szerinti vízterhelési díj, amely 2012. évben
12,20 Ft/m3 + Áfa.
3. §
A fenti hatósági ár 2012. január 1-tõl érvényes.
E rendelet a 2012. január 1 napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
2010. évi vizi-közmû szolgáltatás hatósági ár megállapításáról szóló
7/2010./XII.15./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Rimóc, 2011. december 29.
Beszkid Andor
Dr. Simon Mihály
polgármester
jegyzõ
Kihirdetési záradék.
A rendelet kihirdetve: 2010. december 30-án.
Dr. Simon Mihály
A kiadmány hiteléül:
jegyzõ

Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2011. (XII.29.) rendelete
a közterület tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet módosításáról.
1. §.
a közterület tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló 13/2003.
(XI.01.) sz. rendelet 2. sz. mellékletének 2. pontja az alábbiak szerint
változik:
a./ A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott tartály ürítési díja:
1 db 120 literes tartály heti ürítésének havi díja: bruttó: 1.175.- Ft
1 db szemeteszsák (a szolgáltató által biztosított) bruttó:

260.- Ft

amely a hulladék gyûjtésének, ártalommentes elhelyezésének díját
tartalmazza.
b./ A lakosság által 2012. évben fizetendõ szolgáltatási díj bruttó:
1.175.- Ft/hó.
c./ A rendelet 7.§. (1) bekezdése alapján biztosítható kedvezmény
mértékét a 2. sz. melléklet (2) bekezdésének a./ pontjában
meghatározott havi bruttó ürítési díj figyelembe vételével kell
meghatározni.
2. §.
A rendelet 2012. január 1-tõl lép hatályba.
Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik a helyben szokásos módon.
Rimóc, 2011. december 29.
Beszkid Andor s.k.
polgármester

Dr. Simon Mihály s.k.
jegyzõ

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2011. december 30.
Dr. Simon Mihály s.k.
jegyzõ
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Karácsonyi Koncert - 2011

NYULACSKA HÍREK
„Ég a gyertya ég, el ne aludjék,
mesetündér, jöjj el hozzánk,
mondj egy szép mesét!”

A ,,cseresznyés’’ anyukák próba közben

,,Apóka húzta a répát, anyóka húzta apókát...’’

Véget ért a mese mára...

Az óvodai életünkben kiemelt jelentõséggel bír az, hogy a gyerekek
mindennap „találkozhassanak a mesetündérrel”, azaz, hogy mindennap
halljanak tõlünk mesét. Ezáltal spontán fejlõdik a nyelvi
kifejezõkészségük, a szókincsük, a fantáziájuk, az erkölcsi érzékük és
még sorolhatnám a mese pozitív hatásait. Egy-egy mese
feldolgozására, átadására sok lehetõség kínálkozik, pl. kesztyûbábbal
vagy papírból készült síkbábbal elevenednek meg a szereplõk illetve mi
magunk leszünk azok, egy-két jellemzõ ruhadarab, fejbáb
használatával. Így tesszük ezt az élményt még maradandóbbá és
érdekesebbé a gyerekek számára. Tavaly elõször gondoltunk arra,
hogy a szülõket is bevonjuk ebbe a „varázslatba” és velük együtt,
közösen adunk elõ egy-egy mesét. Mivel ezt a kezdeményezésünket
örömmel fogadták és egy emlékezetes délutánná vált mindenkinek.
Ezért idén is megszerveztük a szülõi mesedélutánunkat december 2án. Mindhárom csoport más-más mesével készült és azokat különbözõ
technikával adták elõ a közönségnek. A kezdeti bizonytalanságot és
félénkséget a próbák során mindenki leküzdötte és már csak arra
gondolt, hogy ezzel milyen örömet fog szerezni az ovisoknak és fõleg a
saját gyermekének, aki büszkén mondja majd, hogy az én anyukám
vagy apukám is bábozott. Hamar összeálltak a csapatok és
elkezdõdött a munka. Az „almás” anyukák a „Vajaspánkó” címû mesét
adták elõ kesztyûbábbal, a „cseresznyések” a „Nagytakarítás a
Napnál” címû mesét bábozták el síkbábbal, a „körte” csoportosok
pedig a „Répa” címû mesét dramatizálták. Az elõadást több próba
elõzte meg, aminek a megszervezését és a lebonyolítását mi vállaltuk.
Felhívtuk a figyelmüket a gyakorlás fontosságára és bíztattuk,
lelkesítettük õket, mikor nehézségeik támadtak a szerepük
megformálásában. Mindegyik mese remekül sikerült, igazi
szórakozást nyújtottak a gyerekeknek. Dicséret és elismerés illeti a
résztvevõ szülõket, hogy vállalkoztak erre a feladatra és segítettek
elképzelésünk megvalósításában.

„Édes, kedves Mikulás, köszöntünk most téged,
eljöttél az idén is, ahogy megígérted.”
A gyerekek minden évben nagyon várják azt a napot, amikor találkozhatnak a
Mikulással. Erre az alkalomra szerettünk volna mi is ajándékkal kedveskedni neki, ezért a
csoportok kis verssel, dallal készültek az elõzõ hetekben. Az óvodánk ünnepi díszbe
öltözött és a gyerekek egyre izgatottabban kérdezték, hogy hányat kell még aludni, hogy
jöjjön a Mikulás. December 6-án csengõszóval, nagy puttonnyal érkezett meg hozzánk és
minden ovisnak csomagot illetve játékokat hozott, amikkel az óvodában játszhatnak.
Köszönjük Bakos László tanár úrnak a közremûködést, aki elfogadta a felkérésünket és
ezzel az eddigi leghitelesebb „Mikulás-élményt” nyújtotta a gyerekeknek.
Virágné Csábi Adrienn

,,Itt van végre a Mikulás!’’

2003 decemberében néhány ember kezdeményezésére
létrejött egy karácsonyi koncert, mellyel hagyomány
teremtõdött. Ezen alkalomból minden év december 26-án
összejövünk a templomban, hogy együtt ünnepeljünk.
Így történet ez 2011 karácsonyán is. Igaz, kissé késõn
kezdõdött a szervezés, de nagy örömömre szolgált, hogy akiket
megkerestem, mindannyian igent mondtak a felkérésre. Így állt
össze a szereplõgárda: Kanyó Evelin népdalt énekelt; Vincze
Mónika, Bablena Dorina, Bagoly Gábor, Petrovics Anna és
Beszkid Mátyás zongoráztak; Percze Roberta, Nagy Doloresz és
Bablena Blanka elõadásában citerajátékot hallhattunk; Pásztor
Andrea, Holecz Zoltán, Kürtösy Fanni, Csámpai Dorina, Molnár
Balázs, Jusztin Edina, Kiss Anita, Beszkid Máté és Dallmann Fanni
egy-egy verset adott elõ. A prózai mûfajban Virág Kitti, Jusztin
Katalin és Kaluzsa Mónika jeleskedett. A mûsor záró részében
Varga Bálint, Vincze Barna és Beszkid József énekét élvezhettük
ez utóbbitól saját szerzeményét is hallhattuk. A mûsor
konferálását Kiss Flóra vállalta magára. A mûsor összeállításában segítõtársam volt Vinczéné Percze Gizella.
Pár nappal a mûsor elõtt másfajta készülõdés is folyt,
mégpedig mézeskalácsot sütöttünk, hogy meglephessük vele a
közönséget. Az ünnepség után a fellépõket egy kis agapéra
vártuk a közösségi teremben, ahol mézeskalácsot, szaloncukrot
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és meleg teát kínáltunk. Ebben Péter Gabriella és Fruzsina,
Jusztin Béláné, Czupkóné Jusztin Edina, Vizoviczki Lolita és
Vizoviczkiné Virág Andrea voltak segítségemre.
Hálásan köszönöm ennek a lelkes kis gárdának, hogy
munkájukkal szebbé és meghittebbé varázsolták ezt a délutánt.
Bár nem voltunk sokan - vélhetõen a kései szervezésbõl és a
kellemetlen idõjárásból adódóan -, de akik ott voltunk,
maradandó emlékekkel tértünk haza.
Köszönet mindenkinek!
Beszkid Jánosné
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Egy csipetnyi irodalom az ünnepek elõtt
Egy szeles, hideg, téli estén kicsiny falunk néhány tagja
összegyûlt, hogy az estét meghitt hangulatban töltse el.
Ennek apropója a már VII. alkalommal meghirdetett Felnõtt
és Ifjúsági vers-és prózamondó verseny volt.
A terem kellemes homályba burkolózott, ami a benne
lapuló embercsoport nyugalmát ringatta ide-oda. Sajnos
csak kevesen, mindössze öten éreztek magukban tettrekészséget, hogy részt vegyenek ezen a versenyen…
Reméljük legközelebb többen megcsillogtatják majd
tehetségüket!
Az elhangzott mûvek egytõl-egyig szép elõadásban
szólaltak meg, nemesítve a hallgatóság lelkét. Volt, aki
kedvenc költõjétõl hozott egy számára különleges verset,
más mesekönyvbõl merített, sõt volt, aki saját életébõl vett
történetet mesélt el nekünk népmesei köntösben elõadva.
Mindezzel igazán kellemes perceket okoztak a közönségnek.
Míg a zsûri (Molnár Lászlóné, Kiss János, Juhász Enikõ)
elvonult, hogy meghozza döntését, addig Barna bacsi községünk nagy mesemondója- szórakoztatta a nagyérdemût.
Végül a zsûri kihirdette a verseny eredményét:
megosztott helyezések kerültek kiosztásra. Elsõ helyen:
Tóth Tibor és Vincze Barna végzett, megosztott második
helyen pedig Golyánné Juhász Edina, Jusztin Péterné és
Beszkid Márk.
Ezúton is még egyszer gratulálunk nekik és köszönjük,
hogy megajándékoztak, megajándékoztatok bennünket az
írott szó kimondott varázsával, ahol a mindenkori szöveg
találkozik az emberrel. Az írott szó kincs, kimondva pedig azt hiszem - még nagyobb hatalom.
A gépek zajától eltompított világunkban fontosak és
hasznosak az ehhez hasonló programok és pillanatok. Ne
hagyjuk, hogy a kultúra alul maradjon a rohanó élettel
szemben. Szenteljünk több idõt egymásra, szervezzünk
közös programokat, hozzunk össze minél több embert,
hódoljunk az igényességnek és a mûveltségnek.
Remélem jövõre találkozunk!
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2011. december 17-én megrendezésre került a VII. Felnõtt és
ifjúsági vers- és prózamondó verseny a rimóci közösségi házban.
Már az elõzõ években is szerettem volna részt venni ezen az
eseményen, de sajnos valami minden évben közbejött. Idén végre
sikerült! Az igazat megvallva egy kicsit csalódás volt, ahogy
beléptem hat óra elõtt öt perccel a terembe, egy körülbelül 15 fõs
társaság fogadott. Egy kicsit több érdeklõdõre számítottam. Õk
voltak a zsûri, a szervezõk, a versenyzõk és a nézõk. Végül öten
indultunk különféle verssel és mesével. Elsõnek Jusztin Péterné
Hédi nyûgözte le a közönséget egy népmesével, majd Beszkid
Márk egy Ady Endre verset adott elõ. Tóth Tibor, Ravasz István
verse után Golyánné Juhász Edina repített el minket meseországba,
végezetül Vincze Barna szórakoztatta a közönséget különleges,
sajátos kis meséivel. A zsûritagok (Juhász Enikõ, Molnár Lászlóné
Irénke néni és Kiss János) döntése alapján három második és két
elsõ helyezés született. Másodikként értékelték Jusztinné Hédi,
Beszkid Márk és Golyánné Juhász Edina teljesítményét. Az elsõ
helyezést Vincze Barna és Tóth Tibor érdemelte ki. Szándékosan
nem nyertesekként tüntettem fel magunkat Barna bacsival, hiszen
ebben a versenyben mindenki nyertes, mert a mindannyiunk által
megkapott értékes ajándékok mellett mindannyian gazdagodtunk
egy kellemes élménnyel. Azt hiszem nem csak nekem remek érzés
az, hogy másoknak elõadhatjuk egy-egy kedvenc írónk vagy
költõnk alkotását. Remélem az elkövetkezõ években még többen
kedvet kapnak a szavaláshoz és részt vesznek a versenyen. Én
biztos ott leszek.
Tóth Tibor Bence

Juhász Enikõ

Az idei misztériumjáték szereplõi
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TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
„Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”

Hírek a "Napraforgó" Gyerekházból
Decemberben minden család és nevelési intézmény
napjai a mikulásra, karácsonyra való készület jegyében
telnek.
Így volt ez a Gyerekházban is.
A Mikulás ünnepségünket, december 6-án tartottuk, a
gyerekházi mikulás az egyik apuka volt, aki örömmel
fogadta felkérésünket, köszönjük neki a szerepvállalást.
A szülõk elõzõleg megvarrták a mikulás kis
csizmácskákat, melyet a helyi Szociális Bolt és a Hajni
Vegyesboltja által felajánlott édességekkel, gyümölccsel
töltöttünk meg. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
nekik az adományokért.
A hónap elején elkészítettük a falu táblájánál sokáig
pihenõ Mikulást, mely alaposan kiállta és tûrte az idõjárás
viszontagságait.
Az év utolsó hónapjában lehetõsége volt a szülõknek
karácsonyi díszek készítésére is. Készültek hungarocell
gömbök, gipszbõl díszek, gyertyatartók, tojástartóból
angyalkák, papír láncfüzérek. Közben megvitattuk ki mit
fog készíteni az ünnepi asztalra, milyen édességet süt, folyt
a recept csere-bere.
Újból megbízást kaptunk a faluközpontban felállított
élõ nagyságú Betlehem bábjainak elkészítésére, melyek
Sári néni irányításával el is készültek. Méltó emléke ez
Jézus születéstörténetének.
Feldíszítettük a gyerekház kis karácsonyfáját a közösen
készített díszekkel. A pici gyerekszemek csodálkozva
nézték a feldíszített fenyõt, melyre az egyik anyukánk
szaloncukrot is hozott, köszönet érte.
December 21-én az erre járók orrát mézeskalács illata
csaphatta meg, hiszen sültek a különbözõ formájú
kalácskák, melyet aztán cukormázzal díszítettek a szülõk.
Hamar eltelt ez a 2011-es év, az új évben is színes
programokkal várunk minden érdeklõdõt!

Boldog új évet kívánnak a Gyerekház dolgozói!
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II. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság
2011.
Decemberben nemcsak az év, hanem a 12 fordulós
versenysorozatunk is véget ért. A második pontszerzõs
bajnokság alkalmával összesen 24 versenyt szerveztünk,
havonta egy biliárd- és egy pókerversenyt, és összesen több, mint
40 érdeklõdõnek nyújtottunk ezalatt kikapcsolódási, kihívási
lehetõséget. Ugyan az egész év alatt akadt 1-2 olyan alkalom is,
amikor problémák adódtak, leginkább a szabályok betartására
felszólító megjegyzések nem tetszettek egyeseknek, de
összességében egy nagyon jókedvû programsorozat valósult meg,
aminek a végére mindenki megértette és alkalmazta, sõt figyelte
a szabályokat. Ennek köszönhetõen jövõre ugyanilyen
lelkesedéssel szeretnénk megszervezni a bajnokságot. Év
közben felhívták a figyelmünket olyan törvényi szabályozásokra is, amelyeket jobban figyelembe kellett vennünk, mint
korábban, így alakult ki a nevezéssel kapcsolatos szabályunk is,
hogy csak a Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjai vehetnék részt a
versenyen, õk teljesen ingyen. Le kell még írnunk, hogy a
versenynek semmilyen pénzdíjazása nem volt, és nem is
terveztünk ilyet, tárgyi nyereményekben részesültek az arra
érdemesek. (Hogy a nevezés zártkörû, ingyenes és pénzdíjazás
sincs, azzal tulajdonképpen meg is felelünk a törvényi
elõírásoknak.) A nyeremények összértéke azonban közel 80.000
Ft volt, amibe beletartozik a két trófea, ajándékcsomagok az elsõ
három helyezettnek, oklevelek, minden forduló gyõztesének
kisebb ajándék és oklevél, és tárgynyeremények (a biliárdbajnoknak egy értékes dákó, a pókerbajnoknak egy kártyaõr, és
mindkettejüknek egy-egy egyedi bajnok-póló). A jövõ évi
bajnokságra reméljük még több versenyzõt tudunk csalogatni,
hiszen nem sok olyan versenysorozat van, ahol a tagság
vállalásával egy évben 24 versenyen lehet ingyen részt venni
(játszani) és ilyen értékû nyereményt lehet nyerni.
A második biliárdbajokság 12 fordulója alatt összesen 4 tagnak
sikerült gyõzelemhez jutnia.
Név szerint Csizmadia Tamás 1, Szoldatics Jácint 1, Vincze Zsolt
5 és Horváth István szintén 5 alkalommal vihette haza a forduló
gyõztesének járó oklevelet és ajándékot. A decemberi forduló
eredménye azt a helyzetet szülte, hogy Horváth Istvánnak és
Vincze Zsoltnak egyenlõ pontszámuk (50-50) lett és egyenlõ
számban nyertek fordulókat is. Így õk egy 35 frame-es (18
gyõzelemig játszott) döntõt vívtak az utolsó forduló utáni pár
napban, melybõl 18-14 eredménnyel Horváth István jött ki
gyõztesen, ezzel õ érdemelte ki a II. Rimóci Biliárdbajnok címet,
második lett Vincze Zsolt, harmadik pedig Szoldatics Jácint.
Gratulálunk nekik az egész éves teljesítményükhöz.
Biliárd ponttáblázat (elsõ 10 helyezett)

A pókerbajnokság 12 fordulója alatt 6 tagnak sikerült fordulót
nyernie.
Kormány Richárd, Bablena Ferenc és Vincze Zsolt 1, Horváth
István és Percze Gábor 2, Csizmadia Ádám pedig 3 alkalommal.
A pontverseny lényegébõl adódóan természetesen nem csak a
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gyõzelmek számítanak, hanem a többi helyezésért kiérdemelt
pontok is, így az elsõ három helyezés a következõképpen
alakult: 3. helyezett Bablena Ferenc, 2. helyezett Percze Gábor, a
II. Rimóci Pókerbajnok pedig Csizmadia Ádám lett.
Gratulálunk nekik kitartó játékukhoz!
Póker ponttáblázat (elsõ 10 helyezett)

Benkó Péter:

100 évvel ezelõtt nyerte el
a rimóci templom mai formáját!
Jeles évfordulóhoz érkezett 2012-ben Rimóc közössége: 1912-ben,
pontosan 100 esztendõvel ezelõtt készült el templomunk bõvítése.
Ekkor toldották hozzá a két kereszthajót, valamint a szentély irányában
is meghosszabbították. Jelen írásomat figyelemfelkeltõnek szánom,
hiszen a pontos évforduló csak októberben lesz, de már most fontosnak
tartom, hogy tudatosítsuk e tényt, hiszen ritkán ünnepelhetünk ilyen
szép, kerek, kedves évfordulót.
100 évvel ezelõtt, 1912 októberében szentelték újra kedves

A templom napjainkban

templomunkat a bõvítés után. Az épület történetében ez az egyetlen

szentelési dátum, amelyet pontosan ismerünk. Az árpád kori templomot 1688-ban rossz-,
leégett állapotban mutatja be az akkori Canonica Visitatio. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi
templomot pontosan mikor építették fel. 1837-bõl van egy nagyobbítási adatunk, aztán a
következõ, illetve az egyetlen az, hogy 1912. október 20-án szentelték fel a templom-épületet.
A jeles eseményrõl beszámolt az akkori Nógrád vármegyei újság, a Nógrádi Hírlap. A
vasárnaponta megjelenõ újság már október 13-i számában jelezte, hogy: „Rimóczon jövõ
vasárnap lesz az ujonnan restaurált templom felszentelése.”
Az október 20-i eseményrõl aztán a 27-én megjelent lapszámban közöltek egy terjedelmesebb
összefoglalást:
„A rimóczi templomszentelés. A nógrád-megyei palócz községet ritka ünnepi hangulat lepte el
a mult vasárnap. A tavaly még romladozó rom. kath. templomot dr. Frank István plébános
fáradhatatlan utánajárásából szerzett pénzbõl a nyár folyamán Szeghõ Lajos építész
kibõvítette két oldalhajóval. Ezen megerõsített templomrész benedikálására jelent meg dr. Rott
Nándor praelatus kanonok, központi semináriumi rektor. A praelatus kanonok fogadására a
falu délczeg legényeinek banderiuma
indult szombaton délután a szécsényi
állomásra, hol a rimóczi plebános és a
szécsényi barátok guardiánja üdvözölték.

A nyereménnyek összértéke elérte a 80.000 Ft-ot

A szentelést végzõ dr. Rott Nándor

A biliárdbajnokság díjazottjai balról jobbra: III. Szoldatics Jácint,
II. Vincze Zsolt, I. Horváth István
A pókerbajnokság díjazottjai jobbról balra: III. Bablena Ferenc,
I. Csizmadia Ádám, II. Percze Gábor

Horváth István 2010-ben póker, 2011-ben biliárdbajnok lett.

A falu elején a diszkapunál Tóth Bertalan községi jegyzõ intézett lelkes
szavakat az illustris vendéghez, hangoztatva a politikai és egyházi község
egyetértõ mûködését.
Megérkezte után mindjárt a templom megtekintésére indult a fõpap, már itt
nyilvánult minden iránt érdeklõdõ, az ügy szeretetétõl áthatott finom lelke,
minden szavából az igazi Krisztusi szeretet áradozik. Másnap õ benedikálta a
templomot és õ pontifikálta a nagymisét, az ünnepi beszédet Radnay Viktor
ludányi esperes tartotta.
A templom nem volt képes befogadni a környékrõl összesereglett hívõket.
Nemcsak a falu népe jelent meg ünneplésdíszben, hanem hintó hintót ért. Az
uri vendégeket mise után vendégül látta a plébános, a 36 terítékû asztalnál
üdvözölte a szives házigazda vendégeit, kiknek sorában volt a praelatus,
Majláth Géza gróf, Nagy Mihály alispán, Scitovszky Béla, Balás Barna, Baross
Árpád, Balás Ferencz, Máthé Géza, Szente Kálmán, s a környéki papság.
Az elsõ felköszöntõt vendégeire mondta a házigazda, majd a praelatus
kanonok ürítette poharát a politikai hatóságnak az egyháziakkal való
egyetértésére, az alispán a praelatusra, Scitovszky a kerületi papságra, kiknek
nevében Pollák István karancssági esperes válaszolt, Lõrik Béla a távolabról
jött papságot éltette.”
Hosszasan lehetne elemezni a közölt írást, hiszen megtudhatjuk belõle az
építõmester nevétõl fogva az ünnepség részletes leírásán keresztül a
vendégek lajstromát is, azonban ezt októberre hagyom.
Viszont fontosnak tartottam, hogy ez az írás már a 2012. év elsõ újságjában
megjelenjen, hogy méltóképpen fel tudjunk készülni a kerek évfordulóra.

Tervrajz része - 1912.
A szentély a sekrestyével (Rimóci Plébánia irattára)
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Karácsonyi ünnepség az idõseknek
A Gondozási Központ még csak félkész állapotban van (a belsõ
vakolások, szerelések folynak) így az idei évben a Közösségi
Házban szerveztük és rendeztük az idõseknek a karácsonyi
ünnepséget, melyre 2011. december 16-án de. 10 órakor került sor.
Az idõseket a rimóci busszal hoztuk és vittük, de mivel az
idõjárás jó volt sokan jöttek gyalog. Meghívtuk még a régi
dolgozóinkat is, akik már szintén nyugdíjas korúak s örültünk
annak, hogy eljöttek, jó volt velük újra találkozni, kicsit
beszélgetni.
Az óvodások betlehemes játékkal a kisiskolások pedig
karácsonyi mûsorral kedveskedtek a vendégeknek. A gyerekek
elõadása láttán meghatódva, könnyes szemekkel, tapsoltak.
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Örömmel nyugtázták, hogy ilyen kis gyerekeket is meg lehet
tanítani a betlehemes játékokra.
A mûsor végén a gyerekek saját készítésû karácsonyfadísszel
ajándékozták meg a jelenlévõket. Mi pedig meleg teával,
süteménnyel, szaloncukorral vendégeltük meg a szereplõket és az
idõseket. Kicsit még elbeszélgettek egymással majd mindenki
békésen hazatért.
Köszönjük az óvó néniknek és az óvodásoknak a szép betlehemes
játékot.
Köszönjük a tanító néniknek és a kisiskolás gyerekeknek az
idõsekhez szóló szép verseket, a karácsonyi mûsorukat, a
karácsonyfa feldíszítését, hangulatos karácsonyi zenét.
Végezetül köszönjük az idõseknek, hogy eljöttek és közösen
ünnepelhettünk, mint egy nagycsalád.
Pásztor Antalné

Csizmadia Ádám fölényes pontelõnnyel érdemelte ki
a pókerbajnoki címet

Új szabályok
A 2012-re tervezett III. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság a másfél
éves gyakorlatnak köszönhetõen már kiforrott szabályokkal
indulhat útnak, próbáltunk minden szabályt egyértelmûen
lefektetni, hogy mindig határozott döntést tudjunk hozni. Ezeket
a szabályokat a Közösségi Házban meg lehet tekinteni, át lehet
nézni, hogy mik a helyi sajátosságai a játékoknak, mielõtt bárki
nevezne. Egyik legfontosabb szabály természetesen maga a
nevezés, miszerint csak tagok nevezhetnek, így ha bárki játszani
akar, elõsször meg kell ismerkednie az egyesület alapszabályával,
azt el kell fogadnia, jeleznie kell szándékát a belépésre, majd
miután a vezetõség jóváhagyta, ki kell fizetnie a tagdíjat. Az
egyesület tagdíjának kifizetésére egyébként december 15. a
határidõ, de azok a tagok, akik a bajnokságon szeretnének részt
venni, elsõ versenyük elõtt be kell, hogy fizessék a tagdíjat.
Értelemszerûen, erre a költségek fedezésére, illetve a
kellemetlen helyzetek elkerülése miatt van szükség. Akik az
elõzõ évben nem fizették ki a teljes tagdíjat, azokat az egyesület
vezetésének döntése alapján, az adott évben nem vesszük fel a
tagok közé, így nem nevezhet a bajnokságra sem.

Ezt írtuk...
1 éve
Betlehem és Szentcsalád kiállítás
...minden jelenlévõ megnézhette a kiállítást.
Nagyon sok elismerõ és biztató szót kaptunk,
gratuláltak a kiállítás megrendezéséért. Nem
is gondolták volna az emberek, hogy ennyi
sok értékes tárgyat sikerül összegyûjteni a
faluban. Közel 100 db Betlehemet és szobrot,
60 db képet, képeslapot és 30 db rajzot,
(melyet az iskolás gyerekek készítettek)
sikerült összegyûjteni.
Egyik látogatónk szavait idézzük: „Az
emberek panaszkodnak, hogy milyen
szegények vagyunk, de úgy látom, hogy ami itt
elénk tárul ez drágább az aranynál.
Köszönjük ezt az élményt, amiben
részesültünk.”

5 éve
...Az elmúlt év eseményeibõl kiemelném
Rimóc 777 éves ,,születésnapjának’’
megünneplését. A rendezvények nagyon jól
sikerültek, érdekes és örömteli élményt

A bajnokság 12 fordulós, minden hónapban tartunk egy-egy
versenyt mindkét jétákban, a bajnokságot az nyeri, aki a legtöbb
pontot összegyûjti a 12 forduló alatt.
Minden fordulót próbálunk az adott hónap 10-e utáni elsõ
péntekén szervezni, de a pontos idõpontot jobb megkeresni a
hirdetõtáblákon és a Közösségi Házban kihelyezett plakátokon,
a kábeltévé adásán valamint az egyesület tagjai számára nyílt
facebook-csoport falán. A fordulókra a nevezés a megadott
napon 18.00-tól lehetséges a verseny-felügyelõknél. 19.00-tól
kezdõdik a biliárd verseny, majd ennek végeztével a
pókerverseny. A bilárdbajnokság helyi szabályaihoz olyan
pontokat is kötelezõ jelleggel illesztettünk hozzá, amik
egyébként a fair-play alapjai, de a gyakorlat szerint tisztább a
játék, ha konkrét szabályokat adunk meg. A pókerbajnokság
fordulóiban a zsetonszámot megdupláztunk (40.000 zseton /
fõ), a vakidõt 30 percre emeltük, a vakszinteket pedig mindig
duplázzuk. A biliárdbajnokság pontozását változatlanul
hagytuk, tehát az elsõ 6, a második 4 a harmadik 3 a negyedik 2
az ötödik helyezett pedig 1 pontot kap. A pókerben azonban
egyértelmûen és könnyen megoldható az összes helyezés
meghatározása, így minden játékos kap pontot: az elsõ kiesõ 1
pontot, és minél késõbb esik ki valaki annál többet az elsõ
helyezett tehát annyi pontot kap, amennyi játékos az adott
fordulóban indul, még ehhez adódik a harmadik helyezettnek
+2 pont, a másodiknak +4 pont, az elsõnek pedig +8 pont,
valamint minden kiesõ után az a játékos kap +0,5 pontot aki az
adott játékost kiejtette. A pókerversenyeken bevezetünk egy
bizonyos ültetést is: ha több asztalos játékkal indulunk, akkor ha
az egyik asztalnál a játékosok száma hárommal több a másik
asztalnál ülõkénél, akkor a több fõs asztaltól a nagyvak
pozícióba kerülõ játékosnak át kell üllnie a másik asztal nagyvak
pozíciójába.
A bajnokság helyi szabályzatát tehát jobb átnézni, erre lehetõség
is van a klubban. A szabályok egyébként játék közben
egyértemûbben értelmezhetõk, alkalmazhatók, ha így elolvasva
kicsit bonyolultnak tûnnek is.
Reméljük az egyesület tagjai közül minél többen vesznek részt
majd a versenyen, illetve a versenyre való nevezés miatt egyre
többen lépnek be az egyesületbe!
Bablena Feri

nyújtottak számomra. Különösen megragadott Györe Zoltán professzor úr által elkészítet
Rimóc Geneológiája címû kiadványa. Ez a
szellemi termék is Rimócot, a rimóci embereket gyarapítja.

10 éve
Nemzeti Atlétika Program Rimócon!
Az 1999/2000. tanévben indította a Sportminisztérium a programot, melynek célja az
atlétika, mint sportág megszerettetése az
iskolás korú gyermekek körében. A rimóci
iskola a 2000/2001-es tanévtõl tagja ennek a
programnak. Az országban 600 ilyen iskola
mûködik. Minden éveben 5 körzeti atlétikai
versenyen kell részt venni, illetve ha a
lehetõségek adottak, akkor rendezni. Az öt
versenybõl (mivel nincs az iskolának
futópályája) egyet tudunk megrendezni, ez
pedig a tavaszi futóverseny. Iskolánk tanulói
minden korcsoportban nagy kedvvel, gyõzni
akarással vettek részt ezeken a versenyeken.
Az eredményesség elég változatos képet
mutat. Az aranyéremtõl a bronzéremig
mindent begyûjtöttünk.

15 éve
...A látogatásnak nem titkolt célja volt, hogy a
rimóci képviselõk betekintést nyerhessenek a
parlament munkájába, a ,,nagy politika
csinálás’’ mikéntjébe. Dr. Serfõzõ András
bemutatta az ORSZÁGHÁZ épületét elõbb
maketten, majd belülrõl. Rövid, de velõs
építészettörténeti elõadást hallgathattak meg a
képviselõk. Tájékoztatást adott a parlamenti
mandátumok megoszlásáról, a politikai
pártokra nézve.
Árva Ferenc képviselõ párszavas interpellációt adott át Serfõzõ úrnak. Mely
tartalmában a kistermelõk siralmas helyzetét
taglalja a mai mezõgazdaságban. Valamint a
külföldiek földtulajdonhoz való jutásának a
megakadályozásáról szólt. A képviselõ úr
igéretet tett, hogy ez a vidék ne kerüljön még
hátrányosabb helyzetbe a tõle telhetõt
megfogja tenni a választói érdekében is.
Parlamentben való tartózkodásuk alatt a
rimóci képviselõk nem jutottak olyan
helyzetbe, hogy szavazataikkal befolyásolni
tudták volna a költségvetés 97. évi alakulását.
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ISKOLAI HÍREK
„Itt van a szép víg karácsony”
A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz a
legközelebb. Izgatott készülõdés elõzi meg. Így történt ez az
iskolában is, amikor a hagyományokhoz híven december
elején elkezdtünk készülõdni a karácsonyi ünnepségre. Ezt
megelõzõen a karácsonyi projekt keretében különbözõ
tevékenységeket valósítottunk meg. Ajándékokat készítettünk a szülõknek, nagyszülõknek. Az iskola folyosóját, az
osztályokat karácsonyi díszbe öltöztettük a gyerekek által
készített díszekkel. Az ajándékok készítése mellet
természetesen készültünk mûsorral is.
Iskolánkban már az is hagyomány, hogy az idõseknek és
az óvodásoknak mûsorral kedveskedünk. Az idõseket a
Közösségi Házban látogatták meg az alsó tagozatosak. A
gyerekek szívet melengetõ mûsorát, nagy örömmel fogadták
a megjelent vendégek. A mûsor után egy kis karácsonyi
ajándékkal kedveskedtünk a megjelenteknek, és természetesen minket is megvendégeltek teával, süteménnyel,
szaloncukorral.
Az idõsek után az óvodában folytattuk az ünneplést. Az
óvodások már izgatottan vártak minket. Mûsorunkban a téli
ünnepkörbõl kikerülõ versek, dalok segítségével
megelevenedett a Télapó, a karácsonyi adventi idõszak, a
fenyõfa kiválasztásának, állításának, Jézus születésének
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története. A gyerekek érdeklõdve figyelték a mûsort. Mûsor
után a gyerekek szaloncukrot kaptak tõlünk ajándékba, az
iskolás gyerekek pedig megkóstolták az óvodások által
készített karácsonyi mézeskalácsot.
Rövid beszélgetés után elbúcsúztunk egymástól.
Reméljük, hogy kis mûsorunkkal sikerült emelni a
karácsonyi készülõdés színvonalát.
Kissné Dudok Gabriella
Vinczéné Percze Gizella

Karácsonyi készülõdés
A Szent István Általános Iskola tanulói az idei tanévben is
a hagyományok szellemében- közös ünnepéllyel
készülõdtek a karácsonyra. December 20-án 16 órakor a
Közösségi Házban gyülekeztek a szereplõk és a kíváncsi
nézõsereg. A program a citerások fellépésével kezdõdött. Az
alsó tagozatos gyerekek irodalmi összeállítást adtak elõ.
Versek, dalok, mesék elevenedtek meg a közönség elõtt. A
felsõ tagozatos tanulók a Megváltó születésének klasszikus
történetét állították színpadra. A betlehemi történet
végeztével közös éneklés következett. A rendezvény a
tombolasorsolással ért véget, a legszerencsésebb résztvevõ
az iskola feldíszített karácsonyfáját vihette haza. Az
iskolások számára ezzel elkezdõdött a várva-várt, s reméljük
megérdemelt téli szünidõ.
Bárány Árpád

A csizmadia
-

írta: Percze Roberta

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csizmadia. Ez a
csizmadia Nekeresdfalván élt. Egyszer bement hozzá
egy gazdag ember és azt mondta neki, hogy készítsen
számára három pár piros csizmát, de azt is hozzátette,
hogy három nap múlva érte megy, és ha nem lesz kész
addigra, akkor megbünteti valamivel.
A csizmadia gondolkodott, hogy három pár csizmát
hogyan fog tudni elkészíteni ennyi idõ alatt. Elment
hát az erdõben élõ varázslóhoz hogy segítséget kérjen
tõle a három pár csizma elkészítéséhez. A varázsló egy
varázsdobot adott neki, hogy az majd segít rajta. A
csizmadia hazaballagott a dobbal és azon gondolkodott, hogyan is mûködhet, de sehogyan sem tudott
rájönni. Visszament hát az erdõbe, hogy megkérdezze
a varázslót, de az nem volt otthon.
Már eltelt egy fél nap a háromból, és a csizmadia még
hozzá sem fogott a munkához. Nagyon szomorkodott,
hogy nem lesz készen a csizmákkal. Másnap reggel
azonban kopogtak az ajtaján. A csizmadia ajtót nyitott,
hát ott állt a varázsló. Kérdi a csizmadiától, hogy miért
kereste. A csizmadia elmondta neki, hogy próbálgattapróbálgatta a dob varázserejét megtudni, de sajnos
nem sikerült neki, és azért kereste, hogy megkérdezze
tõle, hogyan mûködik. A varázsló elmondta neki,
hogy háromszor kell megütnie a dobot és el kell
mondania a kívánságát. Ahogy ezt elmondta a
varázsló abban a pillanatban el is tûnt.
A csizmadia azonnal kipróbálta, azt tette, amit a
varázsló mondott, háromszor megütötte a dobot,
elmondta a kívánságát: a maradék két nap alatt
készüljön el a három pár csizmával.
Letelt a kiszabott három nap, meg is érkezett gazdag
ember. Nagyon tetszettek neki a csizmák, jól
megfizette a csizmadiát. Mindketten boldogok voltak,
hogy jól jártak: a gazdag embernek gyönyörû csizmái
lettek, a csizmadia pedig jó fizetséget kapott és nem
büntetést.
Hogyha valaki eljut Nekeresdfalvára, lehet, hogy
találkozni fog a csizmadiával!

Tiszta lappal
Keresgéltem, találtam és most megosztom az olvasókkal
Dorothy Law Noite: Ha... címû versét. Így év elején
merjünk mindent tiszta lappal kezdeni.

Ha egy gyerek szidalmakban él,
Megtanulja az ítélkezést.
Ha egy gyerek haragban él,
Megtanulja a harcot.
Ha egy gyerek félelemben él,
Megtanulja a rettegést.
Ha egy gyerek szánalomban él,
Megtanulja az önsajnálatot.
Ha egy gyerek gúnyban él,
Megtanulja a szégyent.
Ha egy gyerek féltékenységben él,
Megtanulja az irigységet.
Ha egy gyerek bíztatásban él,
megtanulja az önbizalmat.
Ha egy gyerek megértésben él,
megtanulja a türelmet.
Ha egy gyerek dícséretben él,
megtanulja az önbecsülést.
Ha egy gyerek helyeslésben él,
megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él,
megtanulja, hogy jó, ha célja van.
Ha egy gyerek önzetlenségben él,
megtanulja az önzetlenséget.
Ha egy gyerek tisztességben és õszinteségben él,
megtanulja mi az gazság és a becsület.
Ha egy gyerek biztonságban él,
megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben.
Ha egy gyerek barátságban él,
megtanulja, hogy jó a világban élni.
Ha egy gyerek nyugalomban él,
megtanulja megtalálni a saját békéjét.
A te gyermeked miben él?
Szeretettel: Kaluzsa Mónika

