Ára: 150,-Ft
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Nem sikerül a gyõzelem felnõtt csapatunknak
8. forduló: 2013.10.05. (szombat) 15:00 Rimóc-Karancskeszi 1-2 (0-2)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Bada V. (Béres K., Dobsonyi L.)
Rimóc: Csampa - Antal (Farkas), Rácz, Váradi, Szép - Jusztin, Bangó
N., Árva, Balázs - Bangó R., Laczkó
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Árva, ill. Znamecz, Leheoczki
Sárga lap: Bóna
Jók: Csampa, Váradi, Rácz, Árva, ill. Racs, Simon
Közepes iramú mérkõzésen jobbára a két 16-os között folyt a játék. Az
elsõ félidõben a vendégek birtokolták többet a labdát és kétszer is
eredményesek voltak. A második félidõben a hazaiak léptek fel
támadólag, de csak szépítésre futotta az erejükbõl.
Sebestyén Szilárd: Ellentétes félidõk alapján az egy pontra
mindenképpen rászolgáltunk volna.
Mátyus László: Helyzetek sokaságát sikerült kihagyni, úgy a végén izgulni
kellett a gyõzelemért. Egy - két játékos elgondolkodhatna a teljesítményén.
9. forduló: 2013.10.13. (vasárnap) 15:00 Érsekvadkert-Rimóc 4-0 (3-0)
Érsekvadkert, 200 nézõ, vezette: Pap I. (Holecska A., Szász K.)
Rimóc: Csampa - Antal, Jusztin, Rácz, Szép - Bangó N., Árva, Balázs,
Bangó A. - Vincze, Bangó R.
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Gerendai, Oravecz, Szabó L., Varga Gy Sárga lap: Paulicsek
Kiállítva: Ficza, ill. Szép Jók: Varga M., Nagy R., Szabó L., Paulicsek,
Varga Gy., ill. Árva, Bangó R., Csampa
A kiállítások csalókának tûnhetnek, ugyanis egy nagyon sportszerû
mérkõzést láthattak a kilátogató szurkolók. A hazai csapat elsõ perctõl
végig uralta a mérkõzést, helyzetek sokaságát dolgozta ki.
Érsekvadkert gyõzelme teljesen megérdemelt volt.
ifj. Holman József: A játék minden elemében jobbnak bizonyultunk
sportszerû ellenfelünknél. Teljesen megérdemelt a gyõzelmünk.
További sok sikert kívánok a rimóci csapatnak.
Sebestyén Szilárd: A kiállítás megpecsételte sorsunkat, a hátralévõ
idõre játékosaink nem tudtak megbirkózni a rájuk váló feladattal.
10. forduló: 2013.10.19. (szombat) 14:30 Nagybátony-Rimóc 2-0 (1-0)
Nagybátony, 120 nézõ, vezette: Baranyi G. (Nagy S., Kazinczi B.)
Rimóc: Csampa - Jusztin, Rácz, Bangó N., Árva - Balázs, Vincze
(Bangó A.), Bangó R., Farkas - Laczkó, Váradi Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Benus (2)
Sárga lap: Ivánfy, ill., Rácz, Bangó R., Váradi
Jók: Mátrai, Almási, Szûcs, Szabó, Benus, ill. Árva
Rimóci helyzettel indult a mérkõzés, de közelrõl még a kaput sem
találták el. Ezután a Nagybátony akarata érvényesült, és néhány
kimaradt lehetõség után Orosz P. nagyszerû beadására Benus jó
ütemben érkezett és a hálóba fejelte a labdát. Aztán egy rosszul sikerült
hazaadást követõen a rimóci csatár egyedül tört a kapu felé, de középre
tartó lövését Roma lábbal hárította. A második félidõben a vendégeknek
semmi esélyük nem volt, a hazaiak végig irányították a játékot, és
növelték elõnyüket a játékot tördelõ, durván játszó vendégek ellen. A
játékvezetõi hármas jól mûködött.
Bazsó Gábor, a Nagybátony elnöke: Javuló játékkal hoztuk a
papírforma eredményt. Gyõzelem teljesen megérdemelt.
11. forduló: 2013. 10. 26. (szombat) 14:30 Rimóc - Héhalom 1-3 (1-2)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Béres K. (Holecska A., Katon L.)
Rimóc: Csampa - Váradi, Farkas, Bangó N., Rácz - Jusztin, Árva,
Balázs, Bangó A. (Botos) - Vincze (Kormány), Bangó R.
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bangó R., ill. Lõrincz, Nagy, Sóss
Sárga lap: Balázs, ill. Kárpáti Jók: Nagy, Lõrincz, Sóss, Szõrös
A gyönyörû õszi napsütésben a vendégek magabiztos játékkal múlták
felül a nem a legszerencsésebb napját kifogó rimóciakat.
Sebestyén Szilárd: Ilyen játékhoz, amit a mai nap nyújtottunk, nem tud
az ember mit mondani, csak gratulálni tudunk a vendégek játékához.
Szilágyi Albert: Helyenként jó játékkal töretlen küzdeni akarással
begyûjtöttük a 3 pontot. Gratulálok a fiúknak.

A felnõtt bajnokság állása:
1. Somos
11 10 1 0 27 -3
2. SBTC
11 8 2 1 43 -7
3. Cered
11 7 2 2 25 -9
4. Nõtincs
11 6 1 4 15 -12
5. Szécsény
11 4 7 0 1 -11
6. Balassagyarmat 10 5 3 2 22 -10
7. Karancslapujtõ 11 5 1 5 24 -20
8. Karancskeszi 11 4 4 3 16 -11
9. Nagybátony
11 4 2 5 17 -16
10. Mátranovák 10 4 2 4 20 -20
11. Pásztó
11 4 1 6 14 -27
12. Héhalom
11 3 1 7 13 -30
13. Berkenye
11 3 0 8 13 -29
14. Érsekvadkert 11 2 1 8 15 -28
15. Rimóc
11 2 1 8 12 -32
16. Palotás
11 1 1 9 32 -27

31
26
23
19
19
18
16
16
14
14
13
10
9
7
7
4

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Szécsény
10 9 1 0 37-10 28
2. Cered
9 5 2 2 29-16 17
3. Érsekvadkert 8 6 2 0 44- 7 16 (-4 pont)
4. Diósjenõ
9 5 1 3 19-27 16
5. Nõtincs
9 6 1 2 28-15 15 (-4 pont)
6. Karancslapujtõ 10 4 2 4 19-22 14
7. Héhalom
8 4 0 4 27-19 12
8. Somos
8 3 1 4 23-28 10
9. Rimóc
9 3 0 6 21-31 9
10. Nagybátony 8 2 1 5 14-21 7
11. Mátranovák 8 1 2 5 14-22 5
12. Palotás
9 1 1 7 12-41 4
13. Karancskeszi 9 1 0 8 18-46 3

Az ifjúsági csapat mérkõzései
8. forduló: Rimóc - Karancskeszi 4-2 (2-1)
Rimóc: Erdõs G. - Kõmûves T., Molnár D., Csizmadia B., Csík Cs. Pásztor B., Percze K., Oláh B., Kormány R. - Bada N., Rácz A.
Gól: Kormány R., Csík Cs., Pásztor B., Bada N. Sárga lap: Molnár D.
9. forduló: Érsekvadkert - Rimóc 8-2 (4-0)
Rimóc: Erdõs G. - Percze K., Csizmadia B., Kõmûves T., Bene R. - Csík
Cs., Percze R., Pásztor B., Kormány R. - Oláh B., Rácz A. (Tihanyi A.)
Gól: Oláh B., Kormány R.
10. forduló: Nagybátony - Rimóc 1-3 (1-2)
Rimóc: Percze K. - Csizmadia B., Kõmûves T., Bene R., Szeles L. - Csík
Cs., Percze R., Pásztor B., Rácz A. - Kormány R., Oláh B.
Gól: Kormány R., Pásztor B (2) Sárga lap: Kõmûves T., Pásztor B., Kormány R.
11. forduló: 14:30 Rimóc - Héhalom 1-5 (0-1)
Rimóc: Erdõs G. - Csizmadia B., Kõmûves T., Szeles L., Percze K - Csík
Cs., Percze R., Bene R., Pászor B. - Oláh B., Bada N.
Gól: Percze R.

Serdülõ csapat mérkõzései
5. forduló: 2013. 10. 04. Rimóc - Héhalom 12-1 (4-1)
Rimóc: Szoldatics M. (Janusek D.) - Juhász G., Puszta E., Szoldatics D.
- Hegedûs B. (Jusztin R.), Tihanyi A. (Bada N.), Csík D., Rácz A.,
Beszkid M. (Sporner A.) - Csík R., Oláh Á.
Gól: Oláh Á. (2), Csík D. (2), Csík R. (4), Bada N., Sportner A. (2), Rácz A.
6. forduló: 2013. 10. 11. Szécsény - Rimóc 10-1 (5-1)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G. (Sporner A.), Puszta E., Beszlid M.,
Szoldatics M. - Tihanyi A.(Hegedûs B.), Csík D., Rácz A., Szoldatics D.
- Oláh Á., Bada N.
Gól: Hegedûs B.
Sárga lap: Puszta E.
7. forduló: 2013. 10.18. Rimóc - Diósjenõ 10-3 (3-0)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G., Puszta E., Szoldatics M., Tihanyi A.
(Hegedûs A.) - Csík D., Szoldatics D., Rácz A., Sporner A. - Bada N.,
Oláh Á.
Gól: Rácz A. (3), Oláh Á., Bada N. (6)
8. forduló: 2013. 10. 25. Érsekvadkert - Rimóc 10 - 2 (4-1)
Rimóc: Szoldatics M. - Juhász G. (Oláh M.), Puszta E., Tihanyi A.,
Szoldatics D. - Hegedûs B., Csík D., Rácz A., Oláh Á. (Sporner A.) Bada N., Csík R.
Gól:. Sporner A., Bada N.
9. forduló: 2013. 10. 30 Rimóc - Buják 2-3 (1-1)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G. (Szoldatics M.), Jusztin R., Puszta E.,
Szoldatics D. - Hegedûs B.(Rácz A.), Csík D., - Tihanyi A., Sporner A.
Csík R., Oláh Á. Gól: Janusek D., Csík R.
Sárga lap: Szoldatics D., Oláh Á.
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,,Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, Legyen akkora hitem,
Hogy hegyeket mozgassak, Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek."
Szent Pál korintusiakhoz írt 1. levelébõl (1Kor 12,30–13,13)

Újranyílt a Közösségi Ház, mint
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
Hosszú évek munkájának eredményét avathattuk fel október 23-án az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést
követõen.
A Rimóci Kobak Egyesület és Rimóc Község Önkormányzata által felújított
dr. Manga János Közösségi Ház megújulásának és újranyitásának ünnepén számos érdeklõdõ mellett - jelen volt szinte mindenki, aki a beruházásban vagy a
színvonalas átadó megszervezésében részt vett.
A rendezvényen megjelenteket Beszkid Andor polgármester köszöntötte, aki
kiemelte, hogy a 23 éves polgármestersége alatt ez az elsõ olyan önkormányzati
épületen történt fejlesztés, amelynél a beruházó nem az önkormányzat, hanem
egy civil szervezet volt.
Én, mint a Rimóci Kobak Egyesület elnöke, mint a nyertes szervezet
képviselõje ismertettem a kétfordulós, 52 millió forintos pályázati támogatásból
megvalósuló fejlesztés történetét
A 2006-ban átadott szociális blokk bõvítésekor már felmerült a nagyterem
területének növelése, de az akkori költségkalkuláció alapján erre pályázat nem
volt beadható, míg végre 2008-ban a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázata adott egy lehetõséget. Támogatást lehetett nyerni az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére. Az integrált közösségi és szolgáltató
tér fogalmát rövidítjük egyszerûen csak IKSZT-nek.
(folyt. a 4. oldalon.)
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57-8
55-12
54-5
31-12
39-40

22
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15
12

6. Érsekvadkert
7. Héhalom
8. Diósjenõ
9. Bercel
10. Palotás

9
9
8
9
9

4
3
2
1
1

0
0
1
1
0

5
6
5
7
8

38 -64
16 -47
22 -39
21 -56
8 -58

12
9
7
4
3

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 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, Bablenáné Mócsány Georgina, Vincze Barna,
Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja 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!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

Veres Péter: Én nem mehetek el innen
Én nem mehetek el innen soha-sehova,
nekem nincs útlevelem,
nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom,
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom,
ezeknek sorsa az enyém, s az is marad örökre.
Nekem csak térkép a nagyvilág,
talán sohase látom Párizst, Rómát,
sohase látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket;
barnás folt marad számomra a sziklás spanyol föld,
és zöld folt marad a szibériai sztyeppe.
Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy görög bölcs:
„adj egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot.”
Én megtaláltam azt a pontot, legalább is önmagam számára.
Ez a föld, amelyen élünk:
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok
és a zöldelõ dombok földje: Magyarország,
s a tízmillió magyar, aki benne él.
Hogy szép-e a mi hazánk, szebb-e mint másoké,
nem tudom, nem is keresem:
hogy fegyverrel hóditottuk, vagy munkával szereztük,
beköltöztünk-e, vagy földbõl nõttünk:
mindegy ma már - egyek vagyunk vele.
Napunk közös a többiekkel, de a mi csiráinkat is
felébreszti,
a felhõk elszállnak felettünk, de esõjüktöl a mi füveink is nõnek:
a másoké szép és gazdag földjét én hát nem irigylem.
Lábommal bokáig járok a magyar sárban,
arcomat kicserzi az éles pusztai szél,
szememet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény;
gondjaim lehúznak a földre,
vágyaim fölemelnek a felhõk fölé,
nincsen más számomra, mint emésztõ töprengés, forró
vágyak és kemény akarat.
Ide kell hoznunk a nagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes
és amit érdemes.

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. Rátság
2. Buják
3. Szécsény
4. Nõtincs
5. Rimóc

A verset Kaluzsa Mónikától hallhattuk
a Közösségi Ház átadón:

30

November 9. (szombat) 13
00
November 17. (vasárnap) 13
November 15. (péntek)
November
November
November
November
November

22. (péntek)
22. (péntek)
23. (szombat)
25. (hétfõ)
30. (szombat)

1700
1800
1300
1400

Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés
Nõtincs-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje
JUBILÁLÓ VÉRADÓK ÜNNEPSÉGE SZÉCSÉNYBEN
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (11. forduló)
Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés
LOMTALANÍTÁS
Adventi koszorúkészítés a plébánia közösségi termében
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Képviselõ-testületünk 2013. október 11-én 18.00 órakor tartotta
legutóbbi ülését. Az ülésen jelen voltak Beszkid János, Golopi Károly,
Jusztin Péterné, Juhász Vincéné és Vincze Attila képviselõk, Beszkid
Andor polgármester, dr. Verbói Mária jegyzõ.
Elsõként a szociális tûzifa pályázati lehetõségét mérlegelték a
képviselõk. Több hozzászólás és vélemény elhangzását követõen az a
döntés született, hogy ebben az évben is pályázunk. A kötelezõ saját
hozzájárulás figyelembe vételével a pályázat 180 m3 fára lett
benyújtva. Ez 360.000 Ft+ÁFA összeget igényel az önkormányzati
költségvetésbõl.
Második napirend keretében a „Rimóc Község Jó Tanulója” cím
pályázat elbírálására került sor. Nyolc középiskolás és kilenc felsõfokú
intézményben tanuló fiatal kapta meg a kitüntetõ címet. Róluk
újságunk külön írás keretében is megemlékezik. (A díjátadó
ünnepségre október 26-án került sor, az újonnan átadott közösségi
házban.)
Harmadik napirend keretében a „Rimóc Községért” kitüntetõ
díjról szóló rendelet került módosításra. A módosítás pontosítja a
következõket: a benyújtási határidõ minden év augusztus 31-e, a
határidõ elmulasztása jogvesztõ, továbbá a képviselõ-testület a
beérkezett javaslatok alapján a díj odaítélésérõl minden év október 15.
napjáig dönt.
Negyedikként a képviselõk kiegészítették a 2013. évi munkatervet.
Bekerült a munkatervbe a tájékoztató Rimóc település közbiztonsági
helyzetérõl. Erre a novemberi ülésen kerül majd sor.
Ezt követõen a Helyi Esélyegyenlõségi Program (HEP) került
megtárgyalásra és elfogadásra. A HEP tervezete elkészült, rengeteg adatot
kellett összegyûjteni, a jogszabályi elõírások szerinti formát és tartalmat
tartani kellett. A HEP elkészítése Jusztin Istvánnénak köszönhetõ. A
település honlapján olvasható volt a mai napig. A roma nemzetiségi
önkormányzatnak szintén megküldtük véleményezésre, de a mai napig
válasz nem érkezett. Fontos, hogy a településnek legyen elfogadott
esélyegyenlõségi terve, mert ennek hiányában nem nyújthat be pályázatot.
A Rimóci Nyulacska Óvoda vezetõi posztjára nem érkezett
pályázat, így annak megismétlésérõl, újbóli kiírásáról döntött a
képviselõ-testület.
Az önkormányzat a START kazánprogram kapcsán vásárolt
többek között egy aprítékoló gépet. Ez megfelelõ erõgép nélkül nem
tud jó minõségû aprítékot elõállítani, így a képviselõ-testülettõl
felhatalmazást adottr arra, hogy egy mûszakilag mindenben megfelelõ
használt zetor megvásárlásra kerülhessen, maximum bruttó 2.5 millió
forintért. (Ez azóta beszerzésre került és üzembe állt.)
A következõkben az IKSZT beruházást végzõ Kobak Egyesület
részére történõ fejlesztési pénzeszköz átadásról tárgyalt a testület. A
projekt utófinanszírozott, ezért az egyesületnek támogatást
megelõlegezõ hitelt kellett igénybe vennie, melynek nagyobb
hányadát már visszafizette. Annak érdekében, hogy nagyobb összegû
kamattehertõl megszabaduljunk, a képviselõ-testület átmeneti
segítséget nyújt az egyesületnek, így a hitel lezárásra kerülhet és a még
kifizetetlen számlák is ebbõl az átadott fejlesztési támogatásból
kerülnek rendezésre. Az átadott pénzeszköz - a támogatásnak a Kobak
Egyesület részére történõ folyósítását követõen - teljes összegben
visszafizetésre kerül az önkormányzat részére.

Tájékoztató
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról.
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött arról, hogy
a felsõfokú oktatásban résztvevõ rimóci lakosok részére ebben az évben is
meghirdeti a BURSA HUNGARICA szociális ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázat benyújtásának feltételei
az elmúlt évekhez képest az alábbiak szerint változtak:
A pályázat rögzítése csakis elektronikus úton lehetséges. A pályázatot
benyújtani kívánó hallgatók az EPER - Bursa rendszerbe történõ
regisztrációt követõen a pályázati felületen tölthetik ki az ûrlapot, amelyet -
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A képviselõ-testület a továbbiakban megtárgyalta a Rimóci Biztos
Kezdet „Napraforgó” Gyerekház mûködtetésérõl szóló elõterjesztést
és úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalhoz a Biztos Kezdet Gyerekház mûködését segítõ
állami támogatásra, mely további három évre biztosítja annak
mûködést.
Az ülésen megállapításra került, hogy a 2014. évre szóló
költségvetési koncepciót már megtárgyalta és elfogadta a testület,
annak módosítása nem indokolt.
Ezen a napon az ülés 20 óra 35 perckor ért véget.

IKSZT ???
Négy betû. Annak idején is volt egy emlékezetes betûszó. Kicsit
kevésbé fiatalok még emlékeznek a reklámra. Egy keménykalapos
úriember feltûnt a képernyõn, csettintett az ujjaival és annyit mondott:
MÜSZI. Ez is négy betû. IKSZT. Ez is négy betû. Annak sem volt sok
értelme, ennek sincs. Legalább is ebben a formában. Kifejtve a
betûszavakat, jelentésük a következõ:
MÜSZI - Mezõgazdasági, Üzemszervezési,
Számítástechnikai és Informatikai Rt.
IKSZT - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Nos, ebbõl az utóbbiból már Rimócon is van. Van egy olyan tér,
ahol a közösség tagjai találkozhatnak, együtt lehetnek programokon,
széles körû (integrált) szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Régebben is így volt ez, csak klubkönyvtárnak (klub), majd
mûvelõdési háznak (mûvház), legutóbb közösségi háznak (manga)
hívtuk. Ezután talán IKSZT (xté?) lesz a neve.
Mindenesetre köszönet jár mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy falunk egy ilyen szép beruházással gazdagodott. Mindenekelõtt a
KOBAK Egyesület tagjainak köszönöm, hogy a falu érdekét szem elõtt
tartva úgy döntöttek, az önkormányzat helyett pályáznak a fejlesztésre.
Vincze Nikolettnek, az Egyesület elnökének köszönöm, hogy a
kétfordulós pályázatot A-tól Z-ig magára vállalva, magas színvonalon
elkészítette, benyújtotta és ezzel az Egyesület elnyerte a támogatást a
beruházás megvalósításához. Hosszú tervezési, elõkészítési szakaszt
követõen megkezdõdött az épület átalakítása, bõvítése. Mára lassan
befejezõdik a berendezések, eszközök beszerzése. Aki ott volt október
23-án az épület ünnepélyes átadóján, saját szemével is meggyõzõdhetett, színvonalas épülettel gazdagodtunk.
Ez a fejlesztés is egy a sok közül, mégis más. Az elsõ olyan
nagyobb közösségi beruházás, melyet nem az önkormányzat, hanem
egy civil szervezet valósít meg. Reméljük olyan ez, mint tavasszal az
elsõ fecske. Biztosak lehetünk benne, hogy jön utána a többi.
Kívánom, hogy élettel legyen teli az „Xt”, hisz akkor érte el a
beruházás a célját.
Senki nem épít magának házat csak azért, hogy legyen. A dolgok az
embert kell, hogy szolgálják. Bízom benne, hogy a ház sokáig és
eredményesen áll a jövõben a közösség szolgálatára.
Beszkid Andor
polgármester
nyomtatást követõen - nyújthatnak be az önkormányzathoz a kötelezõ
mellékletekkel együtt. A pályázati ûrlapok befogadásánál a rendszerben
ellenõrizni kell a kinyomtatott ûrlapokon található kód segítségével, hogy a
pályázat valóban rögzítve és véglegesítve van-e a rendszerben.
A pályázati ûrlapok kötelezõ mellékletei a korábbi évekhez hasonlóan a
szociális rászorultság igazolására szolgáló jövedelemigazolások, a hallgatói
jogviszonyt igazoló a felsõoktatási intézmény által kiállított dokumentum,
valamint mindazon irat, amelyet a szociális rászorultság igazolására a
jövedelemigazoláson felül a pályázó be kíván mutatni. Csak az EPER Bursa rendszerben regisztrált pályázók tudnak pályázatot beadni!!
A rendszerben nem rögzített, de az önkormányzathoz beadott
pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban! A pályázattal
kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ.
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FIGYELEM!
Folytatódik a
"Forgalmazza REÁL Hungária Kft. ..."
feliratok gyûjtése, mellyel iskolánk tanulói osztálykirándulásra
fordítható támogatást nyerhetnek. Kérünk mindenkit, ne dobják ki a
REÁL-os feliratokat, hanem a szokásos módon gyûjtsék össze és
juttassák el az iskolába! Köszönjük szépen!
Vinczéné Percze Gizella

POLGÁRÕR HÍREK!
A Rimóc Polgárõr Egyesület nevében köszönetemet
nyilvánítom mindazoknak, akik adójuk 1%-val
2013 évben mûködésében támogatták az egyesületet.
Az SZJA 1%-ból származó támogatási összeg:

141.036,- Ft.
Köszönjük!

Péter Zsolt

U13-as labdarúgó csapat mérkõzései
Félpályás, tornaszerû mérkõzések, játékidõ: 1x20 perc, 7
csapat, 8+1-es felállás
Salgótarján tóstrand, mûfüves pálya, 2013. 10. 05. 10:00
Szécsény - Rimóc 2-0
Karancslapujtõ - Rimóc 3-0
Somos - Rimóc 0-2
Salgótarján tóstrand, mûfüves pálya, 2013. 10. 13. 10:00
Szécsény - Rimóc 4-0
Karancslapujtõ - Rimóc 3-1
Rimóc - Somos 5-1
Vizslás - Rimóc 2-1
Cered - Rimóc 0-2
Salgótarján tóstrand, mûfüves pálya, 2013. 10. 26. 10:00
Karancslapujtõ - Rimóc 1-1
Cered - Rimóc 0-3
Vizslás - Rimóc 3-1
Karancskeszi - Rimóc 5-0

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét,hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság
decemberi számában a
2013-ban házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi fényképeit.
Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék,
hogy esküvõi fotójuk megjelenjen
2013. november 23-ig adják le azokat a
Polgármesteri Hivatalban, vagy küldjék el e-mailben
a rimociujsag@gmail.com címre. Köszönjük!

KIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜLÜNK
A Gondozási Központ decemberben is
megrendezi már hagyományos
téli kiállítását, idén:
Védelmezõ Angyalkáink címmel.
Kérjük a lakosságot, akinek a tulajdonában Angyalt ábrázoló szobor, falikép,
levelezõlap, szentkép van, segítse vele kiállításunkat.
A kiállításra szánt tárgyakat várjuk a Gondozási
Központba, illetve kérésre házhoz megyünk érte.
Elérhetõségünk: Telefon: 06-30-620-1243
Segítségüket elõre is megköszönve:
Bablena Péterné intézményvezetõ

FELHÍVÁS
A Gondozási Központ vezetõjeként szeretném megkérni a
lakosságot, akik gépkocsit vezetnek, hogy autójukkal még
hétvégéken vagy ünnepnapokon se állják el a Gondozási
Központ kapubejáróját.
Az Intézményben igen gyakran hétvégén és ünnepnapon is
folyik munkavégzés, a kapubejáróba beálló autók pedig
nagymértékben megnehezítik munkánkat.Kérem ezért a tisztelt
gépjármûvezetõket, hogy a KRESZ elõírásait mindenkor tartsák
be és hagyják szabadon a Gondozási Központ bejáratát.
Megértésüket és segítségüket megköszönve:
Bablena Péterné intézményvezetõ

Rimóc: Bada Norbert, Rácz Zsanett, Balázs Adrián, Bangó
Norbert, Bene András, Rácz Máté, Mócsány Patrik, Gál Enikõ,
Víg Erik (Nagylóc), Pintér Zsolt (Nagylóc)

Szabó Jánost és
Szabó Jánosnét

50.
házassági évfordulójuk
alkalmából szívbõl köszönti családja.

,,Kéknefelejcs kéknefelejcs, engem soha el ne felejcs.
Mert, ha engem elfelejtesz, elnyílik a nefelejcs.’’

Egykampós
derecskei cserép
és kúpcserép eladó!
Jusztin Anzelmné
Rimóc, Szécsényi út 20/A.
Telefon: 06/30-971-7667

Gólyahír:

Baranyi Viktória - 2013. 10. 06.
Szülõk:
Baranyi Richárd és Szeles Szabina

Pusuma Dávid - 2013. 10. 16.
Szülõk:
Pusuma Dávid és Balázs Ágota

Rácz Zsófia - 2013. 10. 20.
Szülõk:
Rácz Norbert és Bada Ramóna

Akiért a harang szólt...

V

Lõrik Sándorné
István király út
1924-2013

Kanyó Béla
Nefelejcs út
1929-2013

V
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A GONDOZÁSI KÖZPONT HÍREI
KIRÁNDULTUNK MI NYUGDÍJASOK
Jól esett kimozdulni itthonról a végtelennek látszódó mindennapi
teszem-veszem munkából, ami mindig újra termelõdik és egyre
fárasztóbb. Október 10-én egy csütörtöki nap összejött a rimóci
kisbuszra 11 fõ nyugdíjas valamint szervezõink a Gondozási
Központból és elindultunk a balassagyarmati múzeumba egy kis
kirándulásra. Gyorsan oda is értünk Balassagyarmatra, hisz a sofõrünk
Szabó Jancsi volt.
Amikor beléptünk a Palóc Múzeumba legelõször a viseletek fotóit
láthattuk, köztük a rimóci menyecskék, hollókõi és más falvakból való
régi fotók tárultak a látogatók elé. Tovább haladva a nagy folyosón
sokféle fõkötõt láthattunk, köztük volt igen régi, de új típusú is. Volt
olyan is, amelynek a készítõirõl tudjuk, hogy rimóci emberek voltak.
Közben megtudtuk, hogy a balassagyarmati múzeum az ország
harmadik néprajzi múzeuma, amely a Nógrád megyei emberek életét
örökítette meg a születéstõl a halálig, megörökítve a régmúltat, elénk
tárva a paraszti életmódot. Sétánk során el is értünk a szülõszobáig,
ahol a bölcsõ vászon lepedõvel két oldalról el volt takarva, ez volt a
mostani baldachinos ágy régi változata. Ez azért volt szükséges, hogy
nehogy a gonosz boszorkány ártson az újszülöttnek, amíg meg nem
keresztelik. Tovább haladva megláthattuk az elsõáldozási ruhákat, amit
az én korosztályom viselt a 40-es években. Ez a fénykép Kiss
Andrásnét (Vincze Máriát) örökítette meg, melyet Mikola Mari néni
vitt be jó régen a múzeumba. De jó volt megnézni a menyasszonyvõlegény, kislány- kisfiú palóc viseletét is.
Elcsodálkozva emlékeztünk vissza õseink konyhai és egyéb
használati eszközeit látva, mindenkinek volt valami emléke, véleménye a kiállítási tárgyak láttán, és ezen a részen igen lassan haladt a
csoportunk. Bizony még könny is szökött a szemünkbe látva, hogyan
élt régen a parasztság, a mostani gépesített konyhákhoz hasonlítottuk
nagyanyáink életmódját. Közben elhangzott lépjünk nagyobbakat,
mert dél felé jár az idõ és sok még a látnivaló.
Elértünk a nemesi családból származó Nagy Iván fából faragott
családi címeréhez, melynek alsó részén az alábbi idézet áll: „A
múltadból tanulj a jelenben pedig a jövõnek élj” (1594. aug. 30.) Nagy
Iván 1898 októberében halt meg, felbecsülhetetlen értékeket hagyott
ránk, sokat köszönhet neki az utókor.
Kifelé jövet az épületbõl a 94 éves cérnagrafikus alkotó mûvész
munkáit láthattuk, aki jelenleg is varrógépen különleges ügyességgel
hímzi alkotásait. Megcsodáltuk, hiszen sportoló, táncoló, pipázó
emberi figurákat, állatokat és egyéb mûveket elevenít meg munkája
során, és ezek az alkotások kizárólag cérnából készülnek.
Az udvaron a kisablakú parasztház helyiségeit látva (konyha,
kamra, istálló) újra lelassult a csoportunk. A szobai berendezés láttán
elszorult a szívünk, igen silány volt, elcsodálkoztunk õseink fekhelyén,
nem igazán volt kellemes látvány hát még feküdni rajta….
Csak megemlíteném a kis ablakú, zsúptetõs parasztházat, amelyet
az 1850-es években hat ökrös szekéren szállítottak a helyszínre azóta
már a zsúpfedelet cserélték rajta.
Ezek után a Szûz Anya szandai kis káponkájának másolata elõtt
imádkoztunk, visszaemlékeztünk, hogy amikor szentelték, milyen sokan
voltunk jelen a nagy melegben, tele volt a liget a hívõ emberekkel.
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A palóc múzeum után a Szalézi Szent Ferencrõl elnevezett nem rég
felújított templomba mentünk. Becsengettünk és pár perc múlva Hartai
Gábor Atya fogadott minket. A padsorokba beülve kis imaszöveg
buzdított imádságra minket, amelyet Sándor István Szalézi testvérért
mondtunk el. Sándor István boldoggá avatása ez év október 19-én volt,
Õneki azért kellet meghalnia 1953-ban, mert a fiatalokat tanította, és
nem engedelmeskedett az akkori rezsimnek. 39 évesen agyonlõtték.
Hartai Gábor Atya elmondta a templom történetét, melynek
mennyezete kazettás, az ablakokat egyik oldalon a magyar szentek
díszítik, a másik oldalon pedig a külföldi szentek. Az oltár mellet a
kórusnak is van hely. Hétközben két reggel és este, vasárnap pedig 3
misét mondanak a templomban. Sajnos össz. magyar jelenségként a
fiatalok egyre kevesebb számban járnak itt is templomba.
Csoportunk csendben imádkozott még, majd tovább indultunk,
gondolatainkban kérve a szenteket és a jó Istent, legyenek velünk utunkon.
Mohorára indultunk a Tolnay Klári Emlékházba, ahol életének
minden korszakából sok szép fotó és rengeteg személyes tárgya van
kiállítva. Minden irata a munkakönyvétõl a vezetõi engedélyen át a
takarékkönyvéig, de láthattuk kisbaba cipõjét, óráit, gyöngyeit, nyakláncait is. A mûvésznõ fellépõ ruhái is kiállításra kerültek, köztük a falusi
jellegû fehér cakkos köténye, másik színházi estélyi ruha jellegû, amelyet
80 éves korában készíttetett. Látható még az emlékházban férje, Darvas
Iván által készített festménye is „ilyen leszel ha megöregszel” címmel,
hogy miért pont ilyet festett? Ezt csak õ tudhatja. Tolnay Klárinak a
Kossuth díjat Rákosi Mátyás személyesen adta át, és megkérdezte tõle,
hisz-e Istenben. A mûvésznõ azt válaszolta: „Igen, hiszek”. Rákosi
csúnyán ráválaszolt „Majd elmúlik”. De csak a Rákosi korszak múlt el,
Tolnay Klári hívõ ember maradt élete végéig. Tolnay Klári nem végzett
színi iskolát, mégis méltán lett Magyarország színészi büszkesége.
Hazafelé Balassagyarmaton megálltunk az Orchidea cukrászdába,
megvásároltuk kedvenc süteményeinket, majd utána betértünk a
TESCO-ba és megnéztük milyen korunkban egy nagy bevásárlóközpont, hiszen volt, aki még nem volt benne.
Ennyi volt kirándulásunk, élményekben gazdagodva és feltöltõdve
tértünk haza. Köszönjük szervezõinknek és polgármester úrnak, hogy
lehetõvé tette számunkra ezt a kirándulást.
Tisztelettel: ÁRVA FERENCNÉ (Rimóc, Varsányi út 40.)
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„Rimóc község jó tanulói”
A hagyományokhoz híven Rimóc Község
Önkormányzatának képviselõ-testülete az
idén is pályázatot hirdetett a 2012/2013-as
tanévben jó tanulmányi eredményt elért,
közép- és felsõfokú tanintézményben
nappali tagozaton tanuló diákok támogatására. Pályázni a középfokú tanintézményben elért 4,2, míg felsõfokú
tanintézményben a 4,0 vagy annál jobb
tanulmányi eredménnyel lehetett. Az
önkormányzat díjazza továbbá azokat a
diákokat is, akik országos tanulmányi
versenyen az elsõ tíz helyezés valamelyikét nyerik el.
A pályázat nyerteseit 2013. október 26-án a
felújított közösségi házban egy kis mûsorral köszöntötték a helyi általános iskola diákjai, majd ezt követõen Beszkid Andor polgármester
és Juhász Vincéné alpolgármester átadták a „Rimóc Község Jó Tanulója” elismerõ oklevelet a megjelent díjazottaknak és a hozzá járó szál
virágot, a gravírozott tollat és az egyszeri pénzbeli támogatást. Összesen 8 fõ középiskolás diákot és 9 fõ fõiskolás hallgatót jutalmazott
így az önkormányzat. A rendezvény végén a díjazottak nevében Kiss Flóra hallgató megköszönte a képviselõ-testület támogatását és
kiemelte, hogy minden rimóci diák számára ösztönzõ ez az elismerés.
Vincze Nikolett
Álló sor balról jobbra:
Rigó Péter, Percze Gábor,
Percze Kristóf,
Kõmûves Tamás
Ülõ sor balról jobbra:
Pálmány Melinda,
Kiss Flóra,
Jusztin Bianka,
Vizoviczki Lolita,
Jusztin Katalin,
Kõmûves Anikó,
Vanya Bernadett
(A képrõl hiányzik:
Bagó Fruzsina,
Dax Dániel, Dax József,
Balázs László,
Bobály Anna,
Valkó Zsuzsanna)

Csoportkép Balassagyarmaton

A mûsort adó iskolások

Elégedetlenek vagyunk?

Tolnay Klári emlékházban Mohorán

A Szalézi Szent Ferenc templomban

Mikor ezt a cikket írom, még csak közeledik a halottak és mindenszentek napja, amikor virágba borul a temetõ. Emlékeim szerint október végén
és november elsõ napjaiban az idõjárás évrõl-évre más. Volt már ilyenkor esõ, sár, hó, fagy, most pedig - október utolsó napjaiban - napsütés van.
A temetõben a sírokat tisztogató emberek mondatait hallgatva elgondolkodtam, vajon milyen idõjárás tetszene nekünk ilyenkor? Ha…
- esik, nem jó, mert sár van.
- fúj, nem jó, mert feldönti a vázákat, ráfújja a faleveleket a sírokra, elfújja a mécseseket.
- fagy, hideg van a temetõben álldogálni a sírok mellett és lefagynak a virágok.
- hideg van, nem nyílnak ki a virágok.
- meleg van, túlnyílnak a virágok.
Az idõjárás csak a mi tetteinkre reagál. Belegondoltunk már, mennyit változtak az évszakok, a hõmérséklet-ingadozások, az esõs-aszályos
idõszakok? Vajon miért???
Az azonban mégis pozitív, hogy legyen bármilyen idõ, az embereket nem tartja vissza és felkeresik hozzátartozóikat a temetõben.
Vincze Nikolett
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(folyt.az 1. oldalról.)
A pályázati folyamat nem volt egyszerû, hiszen 2008-ban
körvonalazni kellett a terveinket és csak ezt jóváhagyva juthattunk
el a pályázat 2. fordulójához. 2009-ben azonban már kész építési
tervek, árajánlatok, elképzelések, megkötött szerzõdések kellettek
azokkal a szolgáltatókkal, akiknek majd helyet ad ez az épület. A
több hónapos munka, utánajárás, képzéseken, tájékoztatókon,
ellenõrzéseken való részvétel, szakmai szervezetekkel történõ
megállapodások megkötése után végül 2010-ben eredményt
hirdettek és megkaptuk a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal támogató határozatát, amelyben értesítettek minket, hogy
52.141.304 Ft-ot nyert egyesületünk.
Hogy miért is a Rimóci Kobak Egyesület pályázott egy
önkormányzati épület felújítására?
A számos ok mellett az egyik legfõbb érv az volt, hogy a civil
szervezeteknek 100 %-ban finanszírozzák a nyertes elképzelést,
míg az önkormányzatoknak nem. Így hát a képviselõ-testület
felkérte Egyesületünket, hogy vegyünk részt közösen a pályázaton.
Az együttmûködés lényege, hogy a képviselõ-testület hozzájárult
az önkormányzati ingatlanon történõ felújításhoz, a beruházás
befejezését követõen, a mûködtetési kötelezettség idejére átadja az
intézmény használati jogát az egyesületnek.
Ennek fejében a Kobak Egyesület elkészítette mindkét fordulóra
a pályázatot, megvalósította a beruházást, beszerezte az eszközöket
és vállalta, hogy 5 évig mûködteti az intézményt. Természetesen
mivel az érdek közös volt, az önkormányzat a beruházás és a
kötelezõ 5 éves mûködtetés során is „ott állt és ott áll majd az
egyesület mögött”. Ennek a lépésnek köszönhetõen több mint 10
millió forintot takaríthattunk meg az önkormányzat számára.
Mi is valósul meg ebbõl a pénzbõl?
- Nettó 33.945.921 Ft értékben az épület bõvítése,
korszerûsítése, felújítása.
- Nettó 1.519.588 Ft értékben kisléptékû infrastruktúra
kialakítása, a tereprendezési munkálatok, a térkõburkolat, a
kerítésig tartó parkoló, kerékpár és babakocsi tárolók.
- Nettó 5.703.534 Ft értékben eszközbeszerzés (irodai bútorok,
200 db szék, asztalok, TV állvány, pelenkázó asztal, dohányzó
asztal, polcok, konyhai eszközök, hûtõgép, mikrohullámú sütõ,
fõzõlap, sütõlap, vízforraló, teafõzõ, kávéfõzõ, számítógépek,
laptop, szoftverek, hangosító berendezés, hangfalak, hangkeverõ,
fénymásoló, fax, telefon, cd lejátszó, digitális fényképezõgép,
LCD tv, takarító gép, az épület és a színpad függönyözése, stb.)
- Nettó 544.00 Ft értékben eljárási díjakat sikerült
megfinanszírozni, mint például a terveztetés, közbeszerzési
hirdetményi, engedélyezési, hatósági díjak.
Összesen 52 millió forintnyi érték került településünkre,
gyarapodott községünk, önkormányzatunk, egyesületünk és
remélem, hogy ha belépnek a berendezett épületbe, úgy érzik majd,
ezzel a közösségi térrel mindannyian gazdagabbak lettünk.
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Tudom, hogy a munka még nem ért véget, az épület elkészült, az
eszközöket megrendeltük, nagy részük már helyére is került,
azonban vannak még hiányzó vagy összeszerelésre váró bútorok,
eszközök. Vár még ránk az utolsó adminisztrációs munka, a
januárban esedékes pénzügyi elszámolás és természetesen a
legnagyobb feladat, a közösségi színtér üzemeltetése a vállalt
kötelezettségekkel. A feladatok nagy részét a pályázati kiírás
tartalmazta, de lehetett önként is programokat vállalni. Így ad majd
otthont a ház a közösségi internetezésnek, a könyvtárnak, a civil
szervezeteknek, lehetõségek szerint a különbözõ szolgáltatóknak.
Itt is szeretném megköszönni elsõként a Kobak Egyesület
minden tagjának, hogy 8 év óta együtt vagyunk, hogy sikerült újra
nagyot álmodni és megvalósítani, köszönjük a rimóci
önkormányzat képviselõ-testületének hozzáállását,
partnerségét, hisz a testület nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
fejlesztés. Köszönjük mindazon emberek munkáját, akik
elõsegítették, hogy ma itt állhatunk. Bolgár János tervezõ úrnak,
Horváth Róbert mûszaki ellenõrnek, Valkárné Kail Mónika
könyvelõnek, a Diagonál Épker Kft vezetõjének, Szabó Vilmos
kivitelezõnek, Bablenáné Mócsány Georginának az
adminisztrációban és megvalósításban nyújtott sok segítségét, a
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet munkatársainak,
Csordás Ágnesnek a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
munkatársának a szakmai segítségnyújtását, az önkormányzat és
a hivatal minden dolgozójának, akik segítették a beruházás
megvalósítást és a rendezvényünket. A felsorolásban két embert
hagytam a végére. Külön köszönjük Kolosiné dr. Percze
Zsuzsanna közbeszerzési szakértõ munkáját, aki minden
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejét feláldozva vállalta az egész
beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatását, így ennek több
százezres - költsége nem terhelte sem az egyesületet, sem az
önkormányzatot. Zsuzsának nem elõször mondhatunk köszönetet,
hiszen már több rimóci beruházás köztük például a rimóci
templom felújításának - megvalósítását segítette hasonló módon,
minden ellenszolgáltatás nélkül. Köszönjük, hogy bár már nem
Rimócon él, mindig rimóciként fogad minket, ha segítséget kérünk
tõle.
Végezetül az egész felújítás során, egészen az ötlettõl, a 2008-as
pályázat leadásától, napjainkig, a 2013-as megvalósításig az egész
folyamatot egy ember vezényelte, irányította és kísérte végig. Õ
volt, aki a hiányzó árajánlatokért szaladt, aki a tervezõ úrral
éjszakába nyúlóan ült a rajzok felett, aki a pályázat költségvetését
sorról-sorra átszámolta, aki a közbeszerzésben Zsuzsát segítette,
aki a beruházást felügyelte, aki a hitelkérelmeket és a pénzügyi
folyamatokat irányította. Bármilyen területen lehetett rá számítani
a beruházás során, hiszen minden mozzanatot végigkövetett. A
legtöbb idõt erre a közösségi színtérre, községünk polgármestere
áldozta, így köszönöm Beszkid Andor polgármester úr munkáját,
hiszen nélküle ez a fejlesztés nem jött volna létre.
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Mióta pislog a rimóci nyúl? - már 1749-ben említik! -

10 évvel ezelõtt, 2003-ban, a Rimóci Újság augusztusi számának
hasábjain jelent meg egy írásom „Pislog-e még a rimóci nyúl?”
címmel a rimóci helynevekrõl, amelyben az említett mondás
legrégebbi elõfordulásáról, illetve eredetérõl is szó volt. Az akkori
írás váza a Pesty Frigyes 1864-ben minden településre eljuttatott
kérdõíve volt, amelybõl egy úgynevezett „országleírás” készült
volna. A kérdõív helynevekre vonatkozó kérdést is tartalmazott. Az
akkori rimóci jegyzõ, Gonda (Gonrar?) János „értelmes öreg
emberek meghallgatása után” válaszolt a kérdésekre. A helynevek
felsorolásánál találkozhatunk a rimóci nyúl pislogását tartalmazó
mondás eredetével is:
„Vadaskert, hajdan gyönyörû gyümölcsös, jelenleg eliszapolt
hely; itt élt hajdan az a szerencsétlen nyúl, melly nagy hó
alkalmával a ház tetejére menekülvén; innen a padlásra esett; a
padlásról a füst lyukon a szobába, s ott a belül fûtõ kemenczébe;
mint hogy pedig a kemencze elõtt akkor is tûz égett, a kemencze
sötétségében csak szemei fénylettek ki. Innen azon országosan
elterjedt rimóczi nyúl pislogása vette eredetét.” Akkor azt írtam,
hogy ekkor (1864.) találkozhatunk a híres mondás elsõ
említésével.
Az azóta eltelt idõ alatt újabb adatok kerültek elõ. Átnéztem több
szólás-, és közmondásgyûjteményt, valamint folyóiratcikket,
melyek eredményeit az alábbiakban ismertetem.
2009-ben jelent meg Szemerkényi Ágnes tollából az eddigi
legrészletesebb magyar szólás- és közmondásgyûjtemény.
(Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások, Osiris Kiadó,
Budapest) A szerzõ nemcsak felsorolja a mondásokat, hanem meg
is magyarázza jelentésüket, s eredetüket is megpróbálja felkutatni.
Természetesen szerepel benne a „Pislog, mint a rimóci nyúl” is,
amelyet a könyv szóláshasonlatként ismertet. Megjegyzi, hogy
„zavartan” viselkedõ emberre mondják. A könyv szerint „a szólás
eredetét azzal magyarázzák a rimóciak, hogy a „kemencébe tévedt
állatnak csak a szeme világított.” A szerzõ átvizsgálta a legrégebbi
szólás- és közmondás-gyûjteményeket, s a „rimóci nyulas” szólás
legrégebbi elõfordulását 1851-re helyezi, s amelyet „Erdélyi János:
Magyar közmondások könyve” címû gyûjteményében közöltek
akkor. (6578. „Pislog mint a rimóczi nyul.”)
Ez az adat nem pontos, mert már 31 évvel korábban, Dugonics
András: MAGYAR PÉLDA BESZÉDEK ÉS JELES MONDÁSOK
(Szeged, 1820) címû munkájában, is feltûnik „Pislog, mint a'
Rimóci nyúl a' kandallóban.” formában.
A szólásgyûjteményeken kívül is elõfordult, többek között Vahot Imre: Restauráczió címû, 1841-ben írt, s 1845-ben megjelent
négy felvonásos vígjátékában Bosta Pál szájából hangzik el a mondat: „Azonban Dályogi szíve és esze ollyan üres, mint a
lopótök, ravaszsága miatt szeme sem áll isten igazában. ugy pislog, mint a rimóczi nyul a kandallóban.”
Természetesen nem lehet célom az, hogy az összes XIX. századi elõfordulást felkutassam, de a véletlen vezetett egy, az eddig
ismert legrégebbi (1820.) forrásnál 71 évvel idõsebb könyvhöz, amelyben szintén pislog a rimóci nyúl, még pedig 1749-ben!
Egy internetes adatbázisban történt utalás után kezdtem el keresni a könyvet, s csak egyetlen példányt találtam belõle az
országban, mégpedig az Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtárban. A könyv címe: Egyedöl valoság az az: Magános istenes, és
szent beszelgetések, mellyek az örökké-való üdvösség gondviselésére a’ Szent Irásnak ezen ébresztö czékelyéböl
alkalmaztattak. Szerzõjét nem ismerjük, latin nyelvbõl fordította egy szerénységbõl „nevetlen” ferences szerzetes. Kada Anna
Asszony költségén történt a nyomtatás, özvegy Nottensteiné
Veronika adta ki Budán, 1749-ben. A könyv 119. oldalán található
a rimóci nyúl eddig ismert elsõ említése az alábbi
szövegkörnyezetben: „Ah melly igen távozunk az igaz úttól
keresztények! midõn a szamárunkat, kopónkat, ökrönket, és más
afféle oktalan állatunkat, a lelkünknél föllyeb [följebb] böcsüljük,
és ezt a szar hajtó, ártalmas, vakmerõ bátorsággal tellyes [teljes]
tévelygésünket észre veszszük ugyan, de még-is szunnyadozunk, mint a Rimóczi
Nyúl pislogunk, és minden
érzékenségünk kivánságinak szabadosan engedünk, hoszszú
életet ohajtunk, hogy az kincs tartó ládánk drága jószággal
feldomborodjék…” stb.
Eddig ez az elsõ… Lehet, hogy lesz régebbi? Nem tudhatjuk.
Érdemes lenne felkutatni azt a latin nyelvû könyvet, amibõl a
fordítás készült. Viszont büszkeséggel tölthet el mindenkit, hogy
a”rimóci nyulas” közmondás már 264 évvel ezelõtt is ismert volt.
Nagyon szépen köszönöm Mechler Katalin könyvtáros, az
Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár munkatársának segítségét!
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Köszönet
Két évente, minden páratlan esztendõ õszén egy hétvége
erejéig összesereglik az amatõr néptáncosok nagy családjának
néhány száz táncosa, hogy megméresse magát a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Nagykálló városában. A híres Kállai
Kettõs hazájában. Így történt ez idén is. Tíz néptáncegyüttes
versengett a XXVI. Kállai Kettõs Néptáncfesztiválon október
4-6 között. Köztük elsõ ízben a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes is, mások mellett a Rimóci Rezesbanda és id. Bablena
Ferenc közremûködésével.
A Palóc Néptáncegyüttes vezetése a csoport fennállásának
15 esztendõs jubileuma és a Palóc kutatás - jövõre idõszerû - 195
éves évfordulója elõtt tisztelegve egy szerkesztett félórás
folklórmûsorral mutatkozott be a patinás hírû nyírségi
fesztiválon. A cél egy olyan autentikus hangvételû program
összeállítása volt, melyben a Palóc néprajzi csoport kulturális
anyanyelvének lehetõ legtöbb összetevõje megmutatkozik. Így
a mûsor szerkesztõi nem csak viselet, tánc és zenei anyag,
hanem zenekari kíséret szempontjából is törekedtek a
sokszínûségre.
A mûsor nyitányaként a Hatvantól néhány kilométerre
délre található Boldog falujának táncanyagából készült
koreográfiát láthattak a nézõk és az öttagú zsûri. Ónodi Béla és
Hudákné Farkas Sára táncpedagógusok munkáját a Rimóci
Rezesbanda kiváló zenei kísérete és Varga Ivett szécsényi énekes

Aki hallja, adja át!
Szándékosan használtam ezt a figyelemfelkeltõ
szófordulatot, hiszen az is a célom: felkelteni a figyelmet és
ráirányítani egy mostanában elindult kezdeményezésre.
Október 19-én és 26-án (szombati napokon) igazi keresztény
és gyerekközpontú program várta a kisgyerekeket és
szüleiket a plébánia közösségi termében: játékos
feladatokkal egybekötött ,,filmklub”, mely ezeken a
napokon a teremtéstörténetet dolgozta fel a kicsikhez
mérten egyszerûen és szórakoztató formában. Az egyik
délután az ovis korosztályt, a másik pedig a kisiskolásokat
hívta és várta. Nem voltunk ugyan túl sokan, de akik
eljöttek azt gondolom - nem bánták meg. A
foglalkozásokat Koczkáné Melinda szervezte és vezette, és
még fogja is: november 9-én a bérmálkozás elõtt állókat
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hangja tette emlékezetessé. A folytatásban Lehoczki Béla citerán
játszott dallamaira táncolt kazári verbunkot az együttes férfi
tánckara, Szabó János néptáncpedagógus szerkesztése alapján. A
mûsor egyik legnagyobb létszámú koreográfiája a Varga Norbert
és Varga Kornélia füleki táncoktató házaspár munkájának
eredményeként színpadra állított medvesaljai lánytánc és
csárdás. E felvidéki anyaghoz a zenei kíséretet a Terék József
tárogatóssal és Benkó Fruzsina Borbála énekessel kiegészült Folt
zenekar szolgáltatta. Medvesaljáról Okos Tibor duda muzsikája
segítségével hamar Nógrádmegyeren találhatták magukat a
mûsor nézõi. A megyeri juhásztáncot megelevenítõ három
táncos Kukucska Ernõ és családja emlékének adózott. Az Ars
poetica névre keresztelt Palóc mûsor záró koreográfiáját
Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert állította színpadra
'Halljátok-e ti rimóci legények?' címmel. A Folt zenekar
játékával és id. Bablena Ferenc énekével kísért rimóci karikázó és
csárdás helyezte keretbe a fesztivál második napján bemutatott
versenyprogramot, mely a zsûri döntése alapján a Martin
György Néptáncszövetség különdíját érdemelte.
A Palóc Néptáncegyüttes ezúton mond köszönetet
mindazon Rimóciaknak, akik bármilyen módon segítették a
felkészülést és a részvételt. Név szerint: id. Bablena Ferenc,
Beszkid Andor, Déska Bertalanné, Szabó János, Percze Renáta
valamint a Rimóci Rezesbanda tagjai, úgy mint Bablena
Ferenc, ifj. Beszkid Andor, id. Beszkid József, ifj. Beszkid József,
Beszkid Márk, Homoki Tamás, Kabda István, id. Kanyó János,
Petrovics Dávid, Varga Norbert.
pn

várja, illetve még e hónapban a kicsiknek is lesz szombat délutáni
foglalkozás. Tehát: aki tud róla, az szóljon másoknak is, hogy
mindenkihez eljusson a hír. Aki pedig tud róla, az jöjjön el
legalább egyszer, hogy lássa valóban jó dolog együtt lenni!
Kaluzsa Mónika
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Beszédemet követõen a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési
és Vidékfejlesztési Intézet Közösségi Fejlesztések Osztályának
képviseletében Budinszki István, az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Terek (IKSZT) programkoordinátora mutatta be az
IKSZT-ék feladatait, jelentõségét, majd ezt követõen vele és a
polgármesterrel együtt átvágtuk a szalagot, hogy megnyissuk a
település új közösségi terét.
Az épületet Urus Attila plébániai kormányzó megáldotta, aki szintén kiemelte, hogy a lelki
megújulás mellett a szellemei megújulás is
nagyon fontos napjainkban.
Az átadással egyidejûleg megnyitottunk két
kiállítást is, hogy ezzel is jelképezzük a
közösségi ház új életszakaszának kezdetét.
Simon András grafikusmûvész képei, versei,
gondolatai sokakat meghatottak és minden
jelenlévõ szívesen beszélgetett el a mûvész
úrral a kiállítás megnyitása után. Simon Andás
az a mûvész, aki egy vonallal képes olyan
érzéséket megjeleníteni és átadni, melyrõl mások órákig lennének
képesek beszélni, vagy több oldalon keresztül tudnának csak
megfogalmazni. Ahogy azt dr. Sinóros-Szabó Katalin
mûvészettörténész megfogalmazta: „Simon András egyvonalas
képeivel elérte azt, amire mindig is vágyott: keze alatt megszületett
a csoda. A gondolat, az érzelem, a kimondhatatlan szó vagy hang
képi megfogalmazása, kifejezése és közvetítése. Hangtalan jelek a
sima papíron. Beszédes jelek a fejben, szívben és lélekben azoknak,
akik nyitott szemmel nézik. Üzenet a mûvészet médiumán keresztül:
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lélektõl lélekig egy vonallal. Csoda az is amit létrehozott, és az is,
ahogyan megalkotta merõben új képi világát. Manapság ugyanis
meglehetõsen ritka, kiváltképp a grafika mûfajában, hogy valaki új
stílust teremtsen. Ez a grafikai stílus, az egyvonalas rajzok
egyszerû ritmikája és többrétegû szimbolikája csakis Simon
András sajátja. Stílus, egyfajta védjegy, amelynek alapján mûvei
bárhol, bármikor felismerhetõk, mással össze nem téveszthetõk.”
A rendezvényt végül Balázs Dorka Csukás
István: Sün Balázs címû versével zárta, mellyel
egyben megnyitotta az erre az alkalomra
szervezetett õszi sün kiállítást is. Az egyesület
tagjai által összegyûjtött sünik a legkisebbeknek
nyújtottak maradandó élményt. A két kiállítás
november végéig tekinthetõ meg a felújított
közösségi házban a Szécsényi út 6. szám alatt.
Fontos, hogy legyen egy hely, ahol az emberek a
mai felgyorsult világban egymásra idõt szánnak,
egymásra odafigyelnek, egymás társaságban
tartalmas, változatos és értékes idõt töltenek el.
Kell egy hely az otthonunkon kívül, ami akár a második otthonunk
is lehet, ahová kikapcsolódni mehetünk. Ezért is volt a pályázatunk
címe, hogy „Nálunk otthonra találsz”.
Reméljük, sokan fogják ezt így érezni és sokan érzik majd ezt
a közösségi teret is otthonuknak. Csak rajtunk múlik, hogy
mennyire tudunk élni majd azzal a lehetõséggel amelyet ez az
új, nagyobb és felszereltebb közösségi ház nyújt nekünk!
Mindehhez kívánok mindenkinek sok sikert és römet!
Vincze Nikolett
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2013-ban már 20 éve annak, hogy Rimócon sportcsarnok
mûködik!
1993-ban pályázati támogatás tette lehetõvé, hogy
Rimócon sportcsarnok épüljön, s mûködjön.
Ez idõ alatt rengetegen szaladtak benne, sportoltak,
versenyeztek. A legtöbben a bõrt rúgták, de szép számban
teniszeztek kosárlabdáztak, s egyéb sportot ûztek.
Helyet ad az iskolai testnevelésnek és délutáni
sportfoglalkozásoknak, este pedig nem csak a településen
élõk, de a környékrõl (Szécsény, Varsány, Nógrádsipek,
Nógrádmegyer, Endrefalva, Litke, stb.) érkezõ sportolók is
rendszeres bérlõi a sportcsarnoknak. A legkedveltebb
sportok mellett lehetõség van kézilabdázásra, floorballozásra, lábteniszezésre, esetleg röplabdázásra, de többször volt
már aerobik és fitness edzés, jelenleg pedig minden pénteken
zumbázni lehet az érdeklõdõknek. A sportolás mellett pedig
több rendezvény is lebonyolításra került már ezen falak
között. A legnagyobb, minden évben ismétlõdõ esemény a
jótékonysági bál, aztán a tanévzáró ünnepség, de volt már
falugyûlés és táncház is, s különbözõ kiállítások és
bemutatók. A téli idõszakban karácsony és szilveszter között
pedig a már hagyománnyá vált „Két ünnep közötti
teremlabdarúgó tornák” kerülnek megrendezésre, melyre
igen szép számmal neveznek a résztvevõ csapatok. Többször
volt már labdarúgó gyerektorna, melyen nem csak a
településen élõ gyerekek, hanem a környékbeliek is részt
vesznek.

2013 NOVEMBER

A hosszú évek alatt többször festették az épületet, cserélték
a kirúgott ablakokat, gondozták a körülötte lévõ teret,
folyamatosan korszerûsítették a világítását, összességében
véve karbantartják és szépítik. Tervben van a padló
korszerûsítése is, de jelenleg még nincs meg rá a megfelelõ
anyagi forrás.
A sportcsarnok kihasználtsága idõjárásfüggõ. Szeptembertõl júniusig az iskolai testnevelések foglalják le a délelõtti
és a kora délutáni helyeket. A késõ délutáni és esti bérlõk a
„rossz” idõ beálltával szeptember-októbertõl veszik igénybe
a sportcsarnok szolgáltatásait, s egészen május-júniusig
rendszeresen használják. A nyári, meleg idõszakban a
felforrósodott légtér miatt kevesebb sportoló veszi igénybe,
ilyenkor edzõtáborozók használják, több esetben aludtak
már az épületben szivacsokon is. Egy 2010-es statisztikát
alapul véve az õszi szezonban 2000 fõ körül van a havi
használók száma a sportcsarnoknak, ebben benne vannak az
iskolai testnevelések, a délutáni sportfoglalkozások, az esti
bérlések és az esetleges tornák, rendezvények. A téli
idõszakban ez a szám elérheti a havi 2700 fõt is. Az áprilismájus-június idõszakban ismét havi kb. 1800-2000 fõ, júliusaugusztusban lényegesen kevesebb, havi kb. 150-180 fõ
használója van. Ha átlagot számolunk, akkor a téli (csúcs)
idõszakban egy hónapban körülbelül 90-en használják a
sportcsarnokot minden nap. (Csúcsidõben szombat és
vasárnap is reggeltõl estig üzemel a sportcsarnok.) Ha egész
évre akarjuk kivetíteni, akkor ez a szám körülbelül 60
fõ/nap, ami köszönhetõ a nyári gyengébb hónapoknak.
A térségben legközelebb Balassagyarmaton és Salgótarjánban található sportcsarnok, melyek bérleti díjai jóval a
miénk felett vannak, Nagylócon van még egy kicsivel kisebb
méretû épület. Sportcsarnokunk kedvezõ fekvése miatt a
környezõ településekrõl érkezõk ki is használják Rimóc
közelségét és a megfizetik az alacsonynak mondható bérleti
díjat.
Ez az építmény már 20 éve a rimóciak szolgálatában áll, s
ha ez még nem volna elég, a rimóci bérlõk 500 Ft
kedvezménnyel vehetik igénybe óránként.
Köszönjük tehát a fenntartónak, s az épületet kívülrõl és
belülrõl gondozóknak, hogy rendelkezésünkre áll immár 20
éve, s bízunk benne, hogy az elkövetkezõ év(tized)ekben
továbbra is a rimóciak szolgálatában fog állni sportcsarnokunk!
B-VÁ
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NYULACSKA HÍREK
Õszi program a Nyulacska Óvodában
-

„Tök-jó nap”

-

„Csúcsforgalom a Nyulacska Óvodában”

-

Színhét

-

Mesenap

Az õszi programok sora, az idén már nem elõször
megrendezett „ Tök-jó nappal” indult. Ilyenkor az óvoda
udvarán felállított madárijesztõ a gyerekeket nem elijeszti,
hanem még inkább hívogatja. A mulatságba csalogatás a
Kaláka együttes zenéjére, mindenkit jókedvre derített és
együtt roptuk a táncot „Tökfilkó” örömére.
A nevében is benne van, hogy ezen a napon a tök a
központi eszköz, így hát volt tökgurítás, tökvivés, tökevés,
szóval minden, ami ezt a napot tök jóvá tette. Amikor a
gyerekeket megkérdeztük, hogy mi tetszett a legjobban a
napban, a válasz az volt:

lebonyolította. Ezzel a segítséggel a pálya elkészítése 220
ezer forintba került, így a fennmaradó összegbõl
lehetõségünk nyílik a jármûparkunk bõvítésére. Vásárolhatunk még például rollereket, kismotrokat és „szaladósokat” .
Hogy honnan a név? Természetesen ennek is gyerekszáj
háttere van. Egyik nap odajött hozzánk az egyik kisfiú és azt
kérdezte: „A szaladósokat miért nem hozzátok ki?” Kis
idõbe telt még kitaláltuk, hogy a futóbiciklikrõl van szó.
Az újonnan birtokba vett közlekedési pályánkon egyik
délelõtt, változatos játékokat szerveztünk.
Volt „vonatozás”, „buszozás”, kerékpárverseny stb.
Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy a játékban
jogosítványt szerezhettek. Felvehették a láthatósági
mellényeket, a bukósisakokat, amivel gyakorolhatták a
biztonságos közlekedés szabályait és azok betartását.
Na, ekkor volt csak igazi csúcsforgalom a Nyulacska
Óvodában!

„Amikor a dinnyét ettünk !”
Erre a napra ugyanis egy olyan hatalmas dinnyét (ez volt
a kakukktojás a tökök közt) kaptunk Hajni nénitõl, amibõl
mindenki kóstolhatott a nap végén.

„Csúcsforgalom a Nyulacska Óvodában”
Idén régóta áhított tervünk vált valóra, ugyanis az óvoda
udvarának hátsó részén sikerült kialakítani egy olyan
lebetonozott területet, ahol a kismotorokkal, futóbiciklikkel
kedvükre száguldozhatnak persze a szabályokat betartva a
nagy mozgásigényû gyermekeink. Így a homokozó és a
hintázó terület a nyugodtabb játékokat kedvelõ gyermekeknek is lehetõségeket ad.
A pályaszakasz megvalósulását azoknak a jótékony
szülõknek köszönhetjük, akik az elmúlt években részt
vettek az óvodai jótékonysági farsangi bálunkon. Több éves
báli bevételbõl 320 ezer forint gyûlt össze, amibõl ezt
megtudtuk valósítani. Köszönet az Önkormányzatnak is,
hogy a kivitelezést megszervezte és a munkálatokat

Színhét
Ilyenkor az egyes színek tudatosítása a célunk. Nagyon
jól bevált ez a program, ennek köszönhetõen sok
gyermekben kialakul a színek fogalmának ismerete. A
csoportszobák erre a hétre teljesen átalakulnak a választott
színnek megfelelõen. A gyerekek és a szülõk aktívan gyûjtik
az éppen megfelelõ színû eszközöket, játékokat stb. A hét
utolsó napja vendégséggel zárul, amikor a csoportok
megvendégelik egymást, természetesen olyan színû enni és
innivalóval, ami a választott szín volt. Idén a kiscsoport a
pirosat, a középsõ a barnát, a nagycsoport pedig a sárga
színeket választotta.
Az õszi programjaink sora a szülõkkel közösen
megrendezendõ mesenappal zárul, amirõl a következõ
számban természetesen beszámolunk.
Pásztorné Percze Gyöngyi óvodapedagógus

Hová tartunk? - Évrõl-évre csökken a véradók száma
Megdöbbenve hallottam, hogy Rimócon - vagyis azon a településen, amely 2009-ben az ország
legbuzgóbb véradó települése címet is elnyerte - az utolsó véradáson, 2013.10.06-án, vasárnap összesen 36
személy jelent meg, hogy vért adjon. Sajnos közülük is 6 fõt kiszûrtek.
Talán akkor gondolkodik el az ember ezen igazán, ha látja a számokat, és megállapítja, hogy 4 év alatt
közel negyedére csökkent településünkön az októberben véradók száma. Mi lesz velünk, emberekkel,
településünkkel pár év múlva? Lesznek még, akik vérüket adják másokért? Hol vannak a fiatal véradók? Hol
vannak a szülõk, akik elviszik magukkal gyermekeiket vért adni? Ki adja értünk vérét majd, ha baj lesz, ha
balesetet szenvedünk, ha betegen az egészségesek vérére lesz szükségünk? Kire számíthatunk, ha nem
egymásra? A vért nem lehet „legyártani”, „elõállítani”, de még megfizetni sem. Önzetlenül lehet adni és kapni.
Ez a titka. Ha ezt nem értjük meg, ha nem ösztönözzük egymást a véradásra, ha nem teszünk még most valamit,
akkor lehet, hogy késõbb már nem fogunk tudni tenni. A véradással nemcsak másoknak segítünk, adunk és
kapunk is. A Vöröskereszt 500 Ft-os étkezési utalvánnyal, az önkormányzat dolgozóinak szabadsággal
próbálja a véradást segíteni, de lassan már így sem lesz kinek véradást szervezni, hisz az adatok alapján, most
még elsõ véradó sem volt.
A legidõsebb véradó Beszkid Józsefné (Kossuth út 6., 46-szoros véradó), míg a megjelentek közül a
legtöbbet vért adó, Kurtán Attila Mihály (Bem A. út 51., 65-szörös véradó) volt. Õk állítanak igazán jó példát
mindannyiunk számára. Reméljük, legközelebb többen követik õket!
Vincze Nikolett

Év

Az októberi
véradáson
megjelentek
száma (fõ)

2009

123

2010

64

2011

56

2012

49

2013

36

2014

?

A közlekedési szabályokat betartva közlekedünk az új pályán

,,Tökfilkó’’ és az ,,ALMA’’ középsõ csoportosok
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”
Rimóc Község Önkormányzata 2013 januárjában pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az Észak
Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, az
Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvalósuló „Egészségügyi alapellátás,
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címû ÉMOP4.1.1/A-12 számú pályázati felhívásra, „Az egészséges és
biztonságos Orvosi Rendelõért Rimócon” címmel. A benyújtott
pályázat pozitív elbírálásban részesült, befogadási kódja:
ÉMOP-4.1./A-12-2013-0122. Közremûködõ szervezet a Magyar
GazdaságFejlesztési Központ Zrt. (www.magzrt.hu).
A pályázat célja, hogy a lakosság számára helyben legyen
biztosítható a megfelelõ szintû infrastruktúrával ellátott
alapvetõ egészségügyi szolgáltatás.
A pályázat eredményeként az önkormányzat 48.099.408 Ft
vissza nem térítendõ támogatásban részesül, mely a pályázat
teljes költségvetését fedezi. A fejlesztéshez így önerõt nem
szükséges nyújtani.
A projekt során a fenti összegbõl az orvosi rendelõ bõvítése,
hõ- és vízszigetelése, komplex akadálymentesítése, illetve az
udvar rendbetétele és részben parkolóvá alakítása valósul meg.
Az építési költségek több mint nettó 34 millió forintot tesznek
ki, mely a törvény értelmében közbeszerzési kötelezettséget állít
az önkormányzattal szemben. A támogatási szerzõdés aláírását
követõen a napokban folyik a közbeszerzési eljárás elõkészítése.
A projekt költségei között szerepel eszközbeszerzés is: ennek
során a háziorvosi és a védõnõi praxis kap új eszközöket,
bútorokat.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után még idén
decemberben sor kerülhet a vállalkozói szerzõdés megkötésére a
nyertes ajánlattevõjével, melyet követõen 2014 tavaszán
megkezdõdhetnek az építési munkálatok.
A projekt fizikai megvalósulásának, és egyben az épület
átadásának tervezett idõpontja 2014 októberének eleje.
Beszkid Veronika

A õszi programok az elmúlt hónapban is sok család számára
nyújtottak színes élményeket. Október hónapban volt a
fotópályázat eredményhirdetése, melyben „Rimóc legédesebb
babája” címet K. Kornél nyerte meg. A különdíjakat D. Dorián,
V. Mirjam, V. Patrik, Sz. Márk, M. Gabriella, B. Zsombor,
O. Gábor, B. Dezsõ, B. Milán, B. Dorina, H. Hanna, Cs.
Viktória, F. Dávid, és R. Beatrix vehette át.
Elkezdtük új fõzõversenyünket, melyben új recepteket
tanulhatnak egymástól az anyukák. Töklámpást készítettünk,
melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Mindenszentek
alkalmából koszorút készítettünk. Kézmûves foglalkozáson a
szülõk gyermekeik számára névtáblát hímeztek, õszi levelekbõl
rózsát kötöttek. A gyerekházban készült tárgyakat
szeptembertõl decemberig folyamatosan érdemes gyûjteni,
mert a legtöbb kézmûves eszköz tulajdonosa karácsony elõtt
ajándékban részesül. A gyógytornász nemcsak a gyerekeknek
segített, a szülõk mozgásszervi problémáinak kezelésére is
mutatott tornagyakorlatokat. Babamasszázs és Kerekítõ
foglalkozáson vehettek részt a családok ebben a hónapban is. A
Kerekítõ és mozgásfejlesztõ foglalkozásokba az elmúlt
hónapban helyi és Rimócra hazalátogató családok is
bekapcsolódtak. Örömmel vesszük, ha a szülõk megosztják
velünk a nagyvárosokban, hasonló foglalkozásokon szerzett
élményeiket és a gyerekházban is nyújthatunk számukra néhány
szolgáltatást.
Novemberre tervezett fõbb programjaink:
- Folytatódik a fõzõversenyen
- Adventi koszorút készítünk
- Megünnepeljük a születésnapokat.
- Elkezdjük a Mikulászsákok varrását.
- Babamasszázsra november 29-én.
Kerekítõ és mozgás-fejlesztõ foglalkozásokra minden héten
várjuk az érdeklõdõket.
Szitáné Mócsány Zsuzsanna
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Elismerés az utánpótlás területén végzett áldozatos munkáért!
A Magyar Labdarúgó Szövetség
2013. október 6-án vasárnap rendezte
meg a szokásos OTP Bank Bozsikprogram Tanévnyitó Gyereklabdarúgó
Fesztivált az MLSZ edzõközpontjában,
Telkiben. A 2010 óta minden évben
megrendezésre kerülõ fesztiválon idén is
több száz gyerek érkezett az ország egész
területérõl óvodások és iskolások
egyaránt. A jó hangulatú tornán a
legkisebbek (150 ovis és kisiskolás)
Grassroots-fesztiválon (A MLSZ tájékoztatása szerint a Grassroots jelentése:
„Minden labdarúgó tevékenység, ami
nem professzionális.”) ismerkedtek a
focival, míg a nagyobbak több csoportban
körmérkõzéseket játszottak az elsõ
helyért. Az Intézményi Programban a fiúk
és a lányok is három-három korosztályban játszottak, míg az Egyesület Programban U11-es és U13-as fiú tornát rendeztek. (A Bozsik-programon belül Egyesületi- és Intézményi Program keretein
belül vesznek részt az utánpótlás focisták
a különbözõ tornákon, bajnokságokon,
edzéseken alközponti, megyei és országos szinten egyaránt.)
A fesztivált Nyilasi Tibor, az MLSZ
Sportigazgatója nyitotta meg, de megtisztelte jelenlétével az eseményt két

korábbi legendás focista, Buzánszky Jenõ
és Mészöly Kálmán, valamint Sito
Rivera, a futsalválogatott spanyol
szövetségi kapitánya is. A programokat
Borbély Zoltán, az MLSZ volt jogi
igazgatója és szóvivõje konferálta fel.
E fesztivál keretein belül került sor a
Bozsik-programban kiemelkedõ munkát
végzõ szakemberek (pedagógusok,
edzõk, szervezõk) elismerésének is.
Országos szinten 160 szakember részesült
kitüntetésben megyei bontásban. A
nógrádi kiemeltek között Vincze Barna is
átvehette az emlékplakettet. Az elismeréseket Nyilasi Tibor, 70-szeres válogatott labdarúgó, az MLSZ Sportigazgatója
és Majoros Attila a Bozsik Intézményi
Program vezetõje adta át. A vezetõk
köszönetüket fejezték ki a díjazottaknak,
hiszen nélkülük nem mûködhetne ilyen
jól és hatékonyan országos szinten ez a
program, valamint azt, hogy munkájukkal
hozzájárulnak az utánpótlás korú labdarúgók neveléséhez, a labdarúgás iránti
szeretetük és elkötelezettségük elmélyítéséhez.
A Rimóci Újság szerkesztõsége ezúton
is gratulál Barna bacsinak a kitüntetéshez
és kíván neki a továbbiakban is sok erõt,
egészséget és kitartást munkájához! B-VÁ

OTP Bank Bozsik-program torna a rimóci sportpályán
Rimóc több utánpótlás csapattal is részt vesz az OTP Bank Bozsikprogramban, ahol az óvodásoktól a kisiskolásokig U7, U9, U11 és
U13-as korosztályokban vesznek részt a gyerekek a programban kiírt
eseményeken.
Az õszi szezonban megrendezésre kerülõ 3 torna közül az elsõ 2013.
szeptember 28-án Szécsényben került lebonyolításra, s a szezonzáró
harmadik pedig november 9-én szintén Szécsényben lesz megtartva.
2013. október 19-én tartották a rimóci sportpályán a program második
tornáját az U7-9-11-es korosztályok számára. Közel 170 gyerek
érkezett Szécsénybõl, Nagylócról, Varsányból, Endrefalváról,
Magyargécbõl és Rimócról. Az utánpótlás játékosok sportszerûen
küzdöttek a mérkõzéseken, ügyesen végezték el a meghatározott
feladatokat, összességében egy jó hangulatú tornán vettek részt.
Minden gyerek kapott egy sport csokit a részvételért, a csoportokból és
a korosztályokból egyéni kiemelkedõ teljesítményt nyújtók pedig
elismerõ oklevelet és egy tábla csokit kaptak. Az õszi szeles-nyirkos
idõben pedig mindenkinek jól esett egy pohárka forró tea.
Az U7-es korosztály csapatai összetett csapatok voltak, egy csapatban
minden településrõl volt játékos. Az így kialakított négy csapat négy
forduló feladatsorait hajtották végre. A végrehajtandó feladatok:
labdás koordináció, labdás koordináció kapura lövéssel, labda nélküli

Vincze Barna és Nyilasi Tibor
az elismerés átadásakor

koordináció és 1x10 perces mérkõzés (3-3 ellen). Amint az egyik
csapat minden tagja végzett az adott feladattal, indulhattak a
következõhöz, s így tovább.
Az U7-es korcsoportban részt vett rimóci játékosok: Bangó Bendegúz,
Bada Gábor, Czerovszki Tibor, Bada Tamás, Horváth Adrián
Az U9-es korosztály körmérkõzéseket játszottak 7 fordulóban:
20x40m-es pályán, 3x2m-es kapuval, 1x15 percben, 4-4 ellen + kapus
Az U9-es korcsoportban részt vett rimóci játékosok: Pásztor Kristóf,
Bangó Róbert, Balázs Brendon, Bada Dániel, Szûcs Máté, Bangó Mónika
Az U11-es korcsoportban szintén körmérkõzéseket játszottak a
települések csapatai itt is 7 fordulóban: 35x35m-es pályán, 5x2m-es
kapuval, 1x20 percben, 6-6 ellen 3 kapus.
Az U11-es korcsoportban részt vett rimóci játékosok: Bangó Dávid,
Golyán Zsolt, Bangó, Renátó, Bangó Dominik, Rácz Szabolcs, Balázs
Lajos, Kormány László, Erdélyi Szabolcs, Rácz Zsanett, Gál Enikõ
A tornán a gyerekek jól érezték magukat, pozitív élményekkel tértek
haza, még akkor is, ha nem sikerült a tervezett gólokat teljesíteni, az
esetleg gyõzelmet elérni. Köszönöm a torna megvalósításában részt
vevõk segítségét, az öltözõ és a pályák elõkészítését, a játékvezetést, a
tornára érkezõ szakemberek pozitív hozzáállását és mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzájárult, hogy a torna sikeresen
megvalósuljon!
Vincze Barna

"Jézus téged is hív!" Keresztény Ifjúsági Játék
és Filmklub a plébánia közösségi termében.
November 09-én: Felsõ tagozatos és bérmálkozásra
készülõ gyerekeket várunk.
November 16-án: Óvodásokat várunk.
November 23-án: Alsó tagozatosokat várunk.
December 07 -én: Felsõ tagozatos és bérmálkozásra
készülõ gyerekeket várunk nagy szeretettel.

Megnyitó

Az U11-esek szabadrúgást védnek

A legkisebbek (U7) a csapatba sorolásra várnak
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Képriport az elmúlt idõszak eseményeirõl

Október 23.
Az idei évben is rövid mûsorral és koszorúzással emlékeztünk
meg az 56-os forradalomról.
A polgármester úr megemlékezõ beszédét követõ mûsorban
közremûködött Beszkid Veronika, Vincze Szandra, Percze
Kristóf, Jusztin Bianka, Szép Máté, Jusztin Péterné, Bablena
Ferenc, Jusztin Roland, Bárány Zoltán és Pásztor Bence.
Az emlékmûnél koszorút helyezett el Rimóc Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a Szent István
Általános Iskola, a Rimóc Polgárõr Egyesület, a Rimóci Kobak
Egyesület és a Rimóci Nyulacska Óvoda.
Ezt követõen minden jelenlévõ gyújthatott egy mécsest.
Bablena Feri

Ünnepi mûsor az 56-os hõsök emlékére
Összefogással épült a plébánia hátsó kerítése

A felújított hollókõi úti kápolna
Rimóci Férfiszövetség tagjai a salgótarjáni Kálvária szentelésen
Vincze Szandra mûsorközlõ

Az emlékezõk koszorúi és mécsesei

Kitüntették

Péter Zsoltot,
Polgárõr Egyesületünk
elnökét
Nemzeti ünnepünk, október
23-a tiszteletére az Országos Polgárõr Szövetség a
hagyományokhoz híven központi ünnepséget
rendezett. Ebben az évben az ünnepségre Honvéd
Kulturális Központban került sor, 2013. október 18-án 10
órakor.
Az ünnepségen átadásra kerültek az Év Polgárõre, az
Év Polgárõr Egyesülete, az Év Polgárõr Pedagógusa, a
Polgárõrség Sajtódíja és a Kopácsi Sándor Polgárõr
Érdemrend kitüntetések.
A Nógrád megyei polgárõrök közül községünk
polgárõr egyesülete elnökének, Péter Zsoltnak ítélték
oda az év polgárõre kitüntetést. A rendezvényen
ünnepi beszédet mondott Szalai Ferenc országgyûlési
képviselõ, Szolnok város polgármestere, ünnepi mûsort
adott Mága Zoltán hegedûmûvész és két állandó
kísérõje.

Megemlékezõ beszédet mondott
Beszkid Andor polgármester

Elnök Úrnak a képviselõ-testület, a község lakói és a
magam nevében is szívbõl gratulálok a rangos
kitüntetéshez. További munkájához jó egészséget és
népes polgárõr sereget kívánok!
Beszkid Andor
polgármester

A Rimóci Szent József Férfiszövetség négy tagja a kállói lelkigyakorlaton

Lengyel tetstvértelepülésünk - Dlutow - egyik ajándéka
a rimóci római katolikus templomnak

Az ,,Év Polgárõre’’ kitüntetés

Az önkormányzat most vásárolt erõgépe

A rimóci képviselõ-testület a kupuszinai Szent Anna templomban

9

