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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.

2013 DECEMBER

XIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM   FÜGGETLEN FALUSI LAP    Karácsony hava    2013 DECEMBER

Ára: 250,-Ft

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,31

December   8. (vasárnap) Szent Miklós napi templombúcsú és vendégség
00December   8. (vasárnap) 12 Védelmezõ Angyalkáink Kiállításmegnyitó
00December  13. (péntek) 18 IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság

a ,,147-es klubban’’ (12. forduló)
00December  15. (vasárnap) 17 IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság 

eredményhirdetése és nyílt darts verseny 
a ,,147-es klubban’’

December   25-26.   KARÁCSONY
00December   27. (péntek) 10 Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa

(Helyi rimóci játékosok számára. A nevezés díjtalan.)
00December   28. (szombat) 10 Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa

(Nem igazolt, valamint 35 év feletti igazolt játékosok
számára. Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat. Max.: 3 fõ.)

00December   30. (hétfõ)   8 Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa
(Aktív igazolt és nem igazolt játékosok számára. 
Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat.)

00 002014. Január 5. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS (Helye: az általános iskola Hunyadi úti épülete)

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új évet kíván 

a Rimóci Újság szerkesztõsége!

+ 2014-es
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18 éves lett a Rimóci Újság
Idén ünnepelhették a mun-

katársak és szerkesztõk a 
Rimóci Újság 18. születésnapját. 
18 évnyi idõ alatt az ember 
életében is nagy változások 
mennek végbe, hát még egy 
kiadvány esetén! Hiszen az 
újságot egy szerkesztõség 
alakítja, amely szerkesztõség 
idõnként változik, a cikkek is 
mindig új hírekrõl, események-
rõl szólnak, és olykor „külsõsök” 
is írnak cikkeket.

1995. december 9-én, amikor 
a Rimóci Újság elsõ száma megjelent, a címoldalon volt olvasható: „Miért vállalkozik 
néhány ember arra, hogy újságot szerkesszen, és kiadjon Rimócon? A szerkesztõk szeretnének 
mindenkit hitelesen tájékoztatni a község mindennapi életérõl és nem mindennapi eseményeirõl a 
demokrácia írott és íratlan szabályai szerint.” 

Én akkor 8 éves voltam, aligha fogtam fel ezeknek a soroknak a jelentését, de 18 év 
elteltével úgy gondolom, az újság alapító szerkesztõinek (Golopi Károly, Beszkid János, 
Kiss János és Beszkid Andor) célkitûzése megvalósult és a mai napig megállja a helyét. 
Hónapról-hónapra várják az emberek az aktuális Rimóci Újságot, és nem csak a 
rimóciak, hanem elszármazottak, távolabb élõ rokonok és más érdeklõdõk is. A 
szerkesztõség pedig hálásan fogadja a dicsérõ szavakat, a felvetõdött kérdéseket és az 
esetenkénti kritikákat is. A szerkesztõség, amely 18 éve 4 fõbõl állt, jelenleg pedig 14 fõ 
alkotja. Sajnos az újságozásokon, megbeszéléseken szinte sosem tud mindenki 
egyszerre ott lenni. Vannak, akik távolabb élnek, vannak, akiknek kisgyermekei 
vannak, vannak, akiknek a munkája nem mindig engedi. Ezek az okai annak is, hogy az 
idei születésnapi összejövetelen csak öten voltunk. Egy maréknyi ember, akik az egész 
szerkesztõség nevében vágták fel a tortát és kívántak a Rimóci Újságnak még további 
sok-sok sikeres évfolyamot.                                                                       Bablenáné Georgina

Endrõdi Sándor:

A szeretetrõl

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülõföldet, hazát.
Kinek lelkében nincs szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldusabb, 
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövet nélkül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen,
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szeretõ szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyûlöl.

Véget ért az õszi labdarúgó szezon!
Felnõtt csapatunk a 13., ifistáink a 8.,

serdülõink pedig az 5. helyen végeztek.
12. forduló 2013. 11. 02. (szombat) 13:30 Somos - Rimóc 2-0 (2-0)
Somoskõújfalu, 150 nézõ, vezette: Szederkényi Cs. (Gordos Á., Fekete L.)
Rimóc: Csampa - Farkas, Váradi, Antal, Szép (Vincze) - Rácz, Bangó 
N., Jusztin, Árva - Balázs, Bangó R. (Botos)    Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Sándor, Balázs Sárga lap: Sulcz, Edmar, ill. Váradi, Szép, Balázs
Kiállíva: Alapi    Jók: Híves, Edmar, Sándor, ill. Csampa, Rácz, Farkas, Antal
A mérkõzés elõtt egyperces gyászszünetet tartottak a Somos SE 
fõtámogatójának, Ferenczi Bélának a napokban elhunyt édesapja 
emlékére. Az eddig látott teljesítményükhöz képest gyengébb napot 
kifogó hazai csapat az elsõ tíz percben eldöntötte a mérkõzést, és hozta 
a kötelezõt a tabellán elfoglalt helyükhöz képest jobban játszó 
vendégcsapattal szemben.
Almási Dénes: Annak köszönhetõen, hogy az idõszakhoz képest 
erõsebb heti edzésmunkát végeztünk, vagy talán a túl korán eldõlni 
látszó mérkõzés hatására játékunk enerválttá vált. Rengeteg eladott 
labda, elveszett párharc, dekoncentráltság jellemezte teljesítményünket 
az egyébként jobb sorsra érdemes, motiváltan, erõszakosan futballozó 
ellenféllel szemben. Összességében a mi szemszögünkbõl nézve 
egyetlen pozitívum a három bajnoki pont begyûjtése volt.
Sebestyén Szilárd: Az elsõ negyedóra figyelmetlensége után nagy 
lelkierõrõl tettünk bizonyságot. Csapatunk maximálisan helytállt az 
egyik bajnokesélyes otthonában. Azt hozzá kell tennem, hogy a 
mérkõzéseket folyamatosan tesszük magunknak nehézzé, nincs szükség 
arra, hogy a fekete ruhások minden mérkõzésen rúgjanak rajtunk egyet.
13. forduló 2013. 11. 09. (szombat) 13:30 Rimóc - Mátranovák 3-5 (1-1)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Babcsán Á. (Holecska A., Dobsonyi L.)
Rimóc: Csampa - Szép (Vincze), Váradi, Farkas, Rácz - Laczkó 
(Árva), Jusztin, Balázs (Botos), Bangó N. - Márton, Bangó R.
Edzõ: Sebestyén Szilárd   Gól: Bangó N., Bangó R., Jusztin, ill. Líber, 
Tóth P. (3), Oravecz             Sárga lap: Váradi, Rácz, ill. Szoó, Nánási
Jók: Bangó N, Csampa, Rácz, ill. Oravecz, Líber, Tábori, Tóth P.
Közepes színvonalú, gólokban gazdag mérkõzésen a hazaiak ismét 
elszalasztottak egy lehetõséget, hogy gyõzelmet szerezzenek. 60 
percig jól tartották magukat, aztán 7 perc alatt eldõlt a találkozó. Tóth 
Patrik mester hármasával a vendégek örülhettek a gyõzelemnek.
Sebestyén Szilárd: Nem hittük el, hogy megszoríthatjuk a nováki 
alakulatot. Gyenge, hitehagyott játékunknak csak ez lett az eredménye.
Sipkó Sándor: Jó ritmusban fociztuk végig a 90 percet, s csupán a 
sportszerûen küzdõ házigazdák hálóõrén múlott az, hogy nem nyertünk 
nagyobb arányban.
 14. forduló 2013. 11. 17. (vasárnap) 13:00 Nõtincs - Rimóc 2-1 (0-0)
Nõtincs, 100 nézõ, vezette: Boda V. (Babcsán Á., Béres K.)
Rimóc: Csampa - Farkas, Antal, Szép, Jusztin - Rácz, Bangó N., 
Balázs, Vincze (Bangó A.) - Bangó R., Árva     Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Krajcsek, Szegvári, ill. Bangó R.
Sárga lap: Molnár, ill. Farkas, Antal, Rácz, Balázs, Bangó R.
Jók: Nagy, Krajcsek, Prukker, Földvári, ill. Bangó R.
A remek idõben kilátogató nézõk két fegyelmezett, harcos csapatot 
láthattak. A rimóciak elsõsorban a védekezésre koncentráltak, amit egy 
pontrúgás után az 57. percben Nõtincsnek sikerült megtörnie. A 
helyzetek alapján megérdemelt gyõzelmet aratott a hazai csapat.
Eõry Tibor: Magabiztos gyõzelmet arattunk, gratulálok a játékosainknak.
Bablena Csaba: (Rimóc vezetõségi tag): A mai mérkõzésen játékban 
partiban voltunk ellenfelünkkel, de a második félidõben a nõtincsiek 
határozottabbak voltak a kapunk elõtt.

   15. forduló  2013. 11. 23. (szombat) 13:00 Rimóc - Pásztó 1-0 (0-0)
Rimóc, 70 nézõ, vezette: Gordos Sz. (Szedehelyi Cs., Nagy S.)
Rimóc: Csampa  Farkas, Antal, Szép, Rácz  Laczkó, Árva, Jusztin, 
Bangó N. - Márton (Botos), Bangó R. (Bangó A.),  
Edzõ: Sebestyén SzilárdGól: Márton
Sárga lap: Szép, Rácz, Bangó N., ill. Ráduly, Tancsik, Bakos, Miczki
Jók: Márton, ill. Ráduly, Munkácsi, Tancsik, Kurcsik
Alacsony színvonalú mérkõzésen az elsõ félidõben nem igazán tudtak 
helyzeteket kialakítani a csapatok, jobbára a vendégek voltak 
mezõfölényben. A második félidõben mindkét kapu elõtt több 
lehetõség is adódott, végül a 82. percben Márton Dávid csukafejes gólja 
eldöntötte a mérkõzés sorsát. 
Sebestyén Szilád: Gyõzelemmel zártuk a szezont, ez most a 
legfontosabb. Küzdöttük, hajtottunk és kiszenvedtük a gyõzelmet. 
Köszönöm a játékosok hozzáállását, mert szinte mindig foghíjasok 
voltunk, de mindig volt tartásunk a folytatáshoz. Sok sikert kívánok 
Pásztónak a következõ szezonra.
Nagy Tamás: Gratulálok a hazai csapat gyõzelméhez. Egy gólos 
mérkõzésen õk rúgták a gólt. A játékosoknak pedig köszönöm, hogy 
akárhogy is de végig kínlódtuk ezt a félévet.

A felnõtt bajnokság õszi végeredménye:
1. Somos 15 14 1   0 39-  5 43
2. SBTC-Puebla 15 12 2   1 59-  7 38
3. Cered 15 10 2   3 35-16 32
4. Nõtincs 15   9 1   5 21-14 28
5. Szécsény 15   7 7   1 24-19 28
6. Mátranovák 14   8 2   4 36-29 26
7. Karancslapujtõ 15   7 1   7 31-30 22
8. Karancskeszi 15   6 4   5 27-19 22
9. Balassagyarmat 14   6 3   5 25-18 21
10. Nagybátony 15   5 2   8 20-23 17
11. Héhalom 15   5 1   9 22-39 16
12. Pásztó 15   4 2   9 14-33 14
13. Rimóc 15   3 1 11 17-41 10
14. Berkenye 15   3 1 11 16-40 10
15. Érsekvadkert 15   2 2 11 18-38   8
16. Palotás 15   1 2 12   7 -40   5

Az ifjúsági bajnokság õszi végeredménye:

1. Szécsény 12 11 1 0 43-10 34

2. Érsekvadkert 12 10 2 0 64-  9 28(-4 pont)

3. Nõtincs 12 8 2 2 41-16 22(-4 pont)

4. Diósjenõ 12 7 1 4 25-32 22

5. Cered 12 6 2 4 40-22 20

6. Héhalom 12 6 1 5 33-30 19

7. Karancslapujtõ 12 5 2 5 22-25 17

8. Rimóc 12 4 1 7 25-37 13

9. Mátranovák 12 3 3 6 22-26 12

10. Nagybátony 12 2 3 7 15-26 9

11. Somos 12 3 3 6 26-37 7(-5 pont)

12. Karancskeszi 12 1 0 11 18-59 3

13. Palotás 12 1 110 13-58 1(- 3 pont)

Az ifjúsági csapat mérkõzései

12. forduló: Somos - Rimóc 0-3 (0-0)
Rimóc: Erdõs G. - Percze K., Csizmadia B., Bene R., Kõmûves T. - 
Pásztor B., Csík Cs., Percze R., Rácz Á. - Szeles L., Kormány R.
Sárga lap: Kormány R.

13. forduló: Rimóc - Mátranovák 1-1 (1-1)
Rimóc: Erdõs G. - Percze K., Csizmadia B., Jusztin R., Kõmûves T. - 
Kormány R., Percze R., Bada N., Rácz A. - Pásztor B., Oláh B
Gól: Rácz A.                                      Sárga lap: Percze K., Kormány R.

14. forduló: Nõtincs - Rimóc 5-0 (1-0)
Rimóc: Erdõs G. - Percze K., Csizmadia B., Bene R., Szeles L. - Csík 
Cs., Pásztor B., Percze R., Bada N. - Rácz A., Oláh B.
Sárga lap: Csizmadia B., Bene R., Pásztor B., Percze R.

A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) õszi végeredménye:
  1. Rétság 9 8 1 0 67 - 9 25
  2. Szécsény 9 7 0 2 54 - 9 21
  3. Nõtincs 9 7 0 2 36 - 7 21
  4. Buják 9 6 1 2 50 - 13 18 (-1 pont)
  5. Rimóc 9 4 0 5 39 - 40 12
  6. Érsekvadkert 9 4 0 5 38 - 64 12
  7. Héhalom 9 3 0 6 16 - 47 9
  8. Diósjenõ 9 2 1 6 23 - 49 5 (-2 pont)
  9. Bercel 9 1 1 7 21 - 56 3 (-1 pont)
10. Palotás 9 1 0 8 58 - 50 2 (-1 pont)
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Pincze Ágnes és Mócsány Roland

2013. augusztus 24.

Pálmány Bernadett és Kiss Csaba  2013. július 27.

Kabda Andrea és Gudics Gergely  2013. augusztus 10.

Percze Zsuzsanna és Filkor Tamás  2013. július 20.

,,Jó érezni azt, hogy szeretlek,

nagyon és egyre jobban.

Ott bújkálni két szemedben,

rejtõzködni mosolyodban.

Érezni, hogy szemeim,

már szemeidben élnek és néznek.

S érezni azt, hogy szép Veled,

és csak Veled teljes az élet.”

Illyés Gyula 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete által Ülésterembõl
alkotott helyi adó rendeletek: a helyi iparûzési adóról, a 

Képviselõ-testületünk legutóbbi ülését 2013. november 14-én 
magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi 

tartotta. Az ülésen részt vett Golopi Károly, Jusztin Péter 
adóról.Albertné, Juhász Vincéné, Kiss János, Vincze Attila és Beszkid 
A helyi iparûzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata ebben az J nos képviselõk, Bárányné Márton Melinda a jegyzõ 
évben megtörtént. helyetteseként, Dr. Ludvai Dezsõ alezredes, rendõrkapitány, 
Az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet felülvizsgálva Bablena Péterné a Gondozási Központ vezetõje, Csemer Károly 
megállapítható volt, hogy módosítás nem szükséges, mert a a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Beszkid 

Andor polgármester. jogszabályi feltételeknek megfelel.
Az elõzõ ülés óta eltelt idõszak fõbb eseményeinek ismertetését A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 
követõen a képviselõk Ludvai Dezsõ rendõrkapitány beszámo- felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy apró módosításokra 
lóját hallgatták meg a rendõrség munkájáról. szükség van. A módosítással kikerült a rendeletbõl az a rész, 
Több kérdés és vélemény elhangzását követõen alezredes úr amit törvény szabályoz, hiszen a törvény szövegének helyi 
reagált a felvetésekre. A napirend lezárásaként a testület egy- rendeletbe való átemelését tiltja a jogalkotásról szóló törvény. A 
hangúlag elfogadta a beszámolót.

rendelet módosításával nem történt változás az adó mértékében, 
Második napirend keretében Rimóc Község Önkormányzatá-

és az adható kedvezmény tekintetében sem. 
nak az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési 

Mivel az adómentességet illetõen javasolt átgondolni, hogy díjak megállapításáról szóló 11/2008. (X.08.) rendeletének 
kapjon-e mentességet az az ingatlantulajdonos, aki családi módosítására tett elõterjesztést tárgyalták a képviselõk, melyre 
lakóház építésére alkalmas építési telkét szociális indok miatt a jogharmonizáció megteremtése érdekében volt szükséges. 7 
nem építette be, ennek tárgyalását a soron következõ testületi igen szavazattal a testület jóváhagyta a rendelet módosítását.
ülésre napolták el a képviselõk. Ezt követõen a Gondozási Központ szervezeti és mûködési 

szabályzatának valamint munkarendjének elfogadására került sor. Az új jogszabályi elõírások alapján szükségessé vált az 
A negyedik napirend a Rimóc község hulladékgazdálkodásáról nkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata.   
és a közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet Tekintettel a jelentõs jogszabályi változásokra célszerûbb volt 
megalkotására irányult. egy új szabályzat megalkotása, melyet a testület a szükséges 
Az új, 2013. január 1-tõl hatályos hulladékgazdálkodási törvény döntéshozói kör meghatározását követõen egyhangúlag 
(Ht.) az önkormányzatokra, a közszolgáltatóra, illetve a elfogadott.
hulladéktermelõkre, így a lakosságra és gazdálkodó szerve-

Egyebekben jóváhagyták a képviselõk a Szécsényi Kistérség 
zetekre vonatkozóan sok esetben a korábbi szabályozást 

Önkormányzatainak Többcélú Társulásának megszüntetésérõl 
gyökeresen felülíró új szabályozást vezetett be, ezért új 

szóló megállapodást és a vagyonfelosztási szerzõdést. Ennek önkormányzati rendelet megalkotására van szükség.
eredményeként Önkormányzatunk 1 millió 800 ezer forintra A Ht. 2014-tõl állami hatáskörbe utalja a hulladékgazdálkodási 
vált jogosulttá a társulás vagyonának értékesítését követõen.közszolgáltatási díjak meghatározását, a díjalkalmazás 
Támogatta a testület a „Rimóc Községért” Alapítvány feltételeit és a díjmegfizetés rendjét is, az önkormányzatok 
mikrobusz beszerzésére irányuló pályázatát.díjmegállapító hatásköre 2013. január 1-tõl megszûnt.
Ezt követõen Rimóc község képviselõ-testülete a Magyar A korábbi szabályozást felváltva a Ht. 39. § (1) bekezdésének 

rendelkezése szerint: „Az ingatlantulajdonos az érintett Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (Salgótarján, Játszó út 
ingatlan területén képzõdõ települési hulladékot gyûjti, és azt a 2.) támogatási kérelmét tárgyalta meg és 25.000.-Ft támogatás 
közszolgáltatónak rendszeres idõközönként átadja.” E törvényi megítélése mellett döntött.
szabályozással elkerülhetõ az a korábbi állapot, hogy a A képviselõ-testület jóváhagyta a szociális célú tûzifa 
települési hulladékokat nem csak a közszolgáltató szállítja el az beszerzésre tett intézkedéseket, miután a helyi önkormányzatok 
adott település gazdálkodó szervezeteitõl.

2013. évi tûzifa vásárlásához kapcsolódó költségvetési 
Az elõterjesztett új rendelet tervezetet a képviselõk kisebb 

támogatás igénylésével összefüggõ, a helyi önkormányzatok 
módosításokkal elfogadták.

szociális célú tûzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM. rendelet alapján 
Fõosztálya az önkormányzati adóztatás területének átfogó megszületett Dr. Pintér Sándor belügyminiszter r döntése, 
ellenõrzését tervezi, ezért javasolta, hogy az önkormányzatok mely szerint Rimóc település 1.133.856.- Ft támogatást kapott.
valamennyi adórendeletüket vizsgálják felül, és szükség szerint Végezetül tájékoztató hangzott el a Novohrad – Nógrád 
módosítsák.

Geopark Nonprofit Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum 
A fõosztály felhívta a figyelmet, hogy a felülvizsgálat során 

tér 1.) információs tábla kihelyezésével kapcsolatos  
figyelemmel kell lenni Magyarország gazdasági stabilitásáról 

kérelmér l. A tábla kihelyezéséhez való hozzájáruláshoz a szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában foglaltakra  
képviselõk kérték a mûszaki paraméterek pontosítását.miszerint „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre 
Az egyéni kérelmek megtárgyalását követõen 21 órakor az ülés kötelezettek körét bõvítõ, a fizetési kötelezettség terhét növelõ, a 
véget ért. kedvezmény, mentességet megszüntetõ vagy korlátozó 

Beszkid Andorjogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 
polgármesternapnak el kell telnie. „ 

á

ö
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Bõvítették a Szociális Boltot
Az elmúlt idõszakban 

biztosan több vásárló is 
megkérdezte a „Szociban” a 
dolgozókat, hogy miért van 
elfóliázva a gyümölcsös polc 
melletti falszakasz (legalábbis 
a helye). A munkálatok ered-
ménye mára már látszik, 
hiszen az újonnan kialakított 
üzletrészt már használatba is 
vette a bolt. Ami azonban a 
vásárlók részérõl nem látható, 
hogy az új eladótér mellett 
hûtõkamrákat is kialakítottak 
az épülethez. A bolt eredeti 
épületét hátrafelé megtoldva 3 

db hûtõkamra került kiépítésre, amelyek nagyobb helyet 
biztosítanak a zöldség, tej- és húskészítmények frissen 
tartására. Az új eladótér kialakításának célja, hogy helyi 
termelõk által elõállított friss, illetve feldolgozott termékek is 
kerülhessenek a boltba. Így sem a termelõknek, sem a 
vásárlóknak nem kell feltétlenül a piacra menniük, ha házi 
terméket szeretnének vásárolni.

Mindez a fejlesztés az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás által jött 
létre, amelynek keretében a Rimóc Községért Alapítvány 
3.510.944 Ft összeget nyert a beruházásra. Az Alapítvány 
2011. decemberében nyújtotta be pályázatát, melyre 2012 
májusában érkezett meg a támogató határozat. A beruházás 
utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy a keletkezett számlák 
kifizetése után lehet kifizetési kérelmet benyújtani a 
támogatóhoz, és ha azt jóváhagyják, akkor kapja meg az 
Alapítvány a támogatás összegét. Jelenleg is ez a folyamat 
zajlik.

Reméljük, a fejlesztés a tervezett cél szerint még sokáig 
fogja szolgálni a Szociális Boltot, és miután tisztázódnak a 
helyi termékek árusításával kapcsolatos kérdések, sok és 
sokféle helyi terméket lehet a Szociban árusítani és vásárolni.

Bablenáné Georgina

Új eladótérrel bõvült a Szociális Bolt

3 db hûtõkamra is kialakításra került

Megemlékezés

Mély fájdalommal emlékezünk

arra a tragikus 9 évvel ezelõtti napra,

december 18-ára, amikor

Kabda Tamás és Balás Bernadett

szíve utolsót dobbant.

Szüleitek és szeretteitek

Elmentetek tõlünk oly távol, oly messzire, de szívünkben, 

gondolatiankban itt éltek velünk örökre.

Gólyahír: Laczkó Linda - 2013. 11. 08.
Szülõk:

Laczkó Zsolt és Szõrös Anasztázia

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

Jusztin Bertalanné
István király út 67.

1924-2013

Bada Paulina - 2013. 11. 14.
Szülõk:

Bada Béla és Bada Ibolya

Bada Kinga - 2013. 11. 18.
Szülõk:

Balogh Márió és Bada Magdolna

V V
Rigó Sándorné
Szécsényi út 33.

1929-2013

hogy a legszebbnek mondott ünnep az is legyen. ajándék. S miközben törjük a diót, daráljuk a 
Gondolatok: S bár a lázas készülõdésben sokszor szem elõl mákot, morzsolgatjuk a kérdést:  mitõl lesz a 

tévesztjük a lényeget, görcsös erõfeszítéseink puszta hagyományból megélt élmény az ünnep? Karácsony
mégis lelepleznek. A lelkünk mélyén ugyanis S a lelkünk mélyén sejtjük: az ünnep önmagáért 
mind csupán békés, boldog, szeretetteljes van. Az ünnep, emlékeztetõ. Hogy ne felejtsük Az ám, az idén a Szenteste szerdára 
pillanatokra vágyunk. S azt reméljük, a el az év többi napján sem, nekünk dagad a esik. Most van csak igazából feladva a 
Karácsony ezt elhozza. Hogy a fahéj illata kalács, hozzánk szól a csengõ, értünk ragyog a lecke. Mert kiderült: a Karácsony nem 
gyógyírként hat majd megtépázott önbecsülé- csillag. S ahogy az alma pirosan mosolyog és válogat. A morcos, álmos szerda reggelt is 
sünkre, a forró csokoládé párája védelmezõen sárgán pirul a sütõtök, úgy csakis rajtunk múlik képes kipécézni magának! Mintha tudná, 
ölel át fagyos hangulatban, s a vaníliás porcukor a Karácsony mindennap.milyen jólesne egy mézízû korty a 

U.I: Érezzétek át a Karácsony szellemét.jótékonyan elfedi, ha itt-ott megégettük karácsonyi derûbõl, amikor elindul a 
magunkat. De vajon eszünkbe jut-e: úgy illenék, szerdai verkli. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
hogy ilyenkor kitisztítsuk és kifényesítsük a Jóllehet Karácsonykor sem könnyû Boldog Új Évet kívánok!
lelkünket? Mert csak így kerülhet bele az szeretni! Pont azért, mert nagyon akarjuk, Lõrik Sándor

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Az elõzõ hónapban a pályázati program legfontosabb 
alappilléreit már összefoglaltuk. Ebben a hónapban a fejlesztés 
indokoltságát szeretnénk bemutatni.

A település egészségügyi ellátását egy közös épületben látja el 
a háziorvosi és a védõnõi szolgálat, illetve ugyanebben az 
épületben kapott helyet a szécsényi Szent Jób Patika kihelyezett 
fiókgyógyszertára is, mely 2010 óta várja a betegeket.

Önkormányzatunk egyik legfontosabb céljának tartja a 
lakosság részérõl felmerülõ igények kielégítését, a gyermekek, a 
fiatalok és az idõsek szociális helyzetének javítását, támogatását, 
az élet minden területén. Ennek jegyében tervezzük most az 
orvosi rendelõ felújítását, megújítását.

A rendelõ jelenlegi épületének mûszaki állapota, felszerelt-
sége, belsõ kialakítása nem teszi lehetõvé a jelenleg érvényes 
korszerû szakmai követelmények maradéktalan teljesítését.

Bár az épület néhány évvel ezelõtt részben felújításra került, 
az akkori fejlesztés nem tudta megoldani az egyik legfontosabb  
egészségügyi szempontból is igen lényeges  problémát, az épület 
állandó vizesedését. Hiányzik a padlózat talajvíz elleni szigetelé-
se, illetve a padló szintje magasabb a falak víz elleni szigetelésé-
nek szintjénél. Ennek következtében az épület összes falán 
jelentõs vizesedés és salétromkicsapódás tapasztalható. A 
jelenlegi fejlesztés során a padló szintjének süllyesztésével, az 
alatta kialakításra kerülõ vízszigeteléssel lehet véglegesen 
megoldani a problémát. További javulást érhetünk el az épület 
körüli talajvíz szintjének csökkentésével, amit dréncsövezéssel 
szeretnénk megoldani. 

Az épület energiahatékonysági korszerûsítése érdekében 
teljes külsõ hõszigetelést tervezünk. A nyílászárók a legutóbbi 
felújítás során korszerûsítésre kerültek, így azok a jelen 
fejlesztésben már nem érintettek. 

Az épület bõvítésére is sor kerül: a jelenlegi betegváró helyén 
egy belsõ raktárhelység létesül, az új váróhelység pedig az épület 
bõvítésével alakul ki. A jelenlegi bejáratot képzõ szélfogó 
elbontásra kerül, a felújítást követõen a fõbejárat az épület hátsó 
oldalára tevõdik át.

A pályázat kötelezõ elemeként mozgáskorlátozott rámpa és 
mosdóhelység készül, illetve infokommunikációs akadálymen-
tesítésre is sor kerül.

Fontos eleme még a felújításnak, hogy az udvar is átalakításra 
kerül. Jelenleg a közmunkások „birtokolják” az udvart. A 
közmunkaprogram azonban hamarosan saját telephellyel 
gazdagodik a Petõfi úton, így az orvosi rendelõ udvara 
felszabadul. Régi terve válik valóra az önkormányzatnak az által, 
hogy ebben az udvarban parkoló létesül, illetve a jelenlegi romos 
épület helyén fedett garázs, zárható külsõ raktár, illetve 
babakocsi tároló is épül.

A projekt fontos részét képzi a jelenlegi technikai felszereltség 
bõvítése, a jogszabályi minimum követelmények figyelembe 
vételével, mind a háziorvosi, mind a védõnõi szolgálat 
tekintetében. Többek között új, vizsgálóasztal, gyógyszeres 
szekrény, hûtõszekrény, irodabútor, számos informatikai eszköz 
és orvosi mûszer is beszerzésre kerül.                 Beszkid Veronika

Hirdetés

Kb. 1200 liter

cefre
ELADÓ

Érdeklõdni:
Beszkid János

Telefon:
06 30 4345717

,,Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tõlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívbõl szeretünk, s nem felejtünk Téged.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

KANYÓ BÉLA
(élt 84 évet)

temetésén  részt  vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                          Gyászoló család

V
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Ünnepi készülõdés a gyerekházban

Bum, bum, bum, bum, bum, bum bum.
Ki zörög a nagykapun?
Ajaj jajaj Mikulás. 
Bújjunk el kispajtás !

A szorgos kezek már varrják a névre szóló piros zsákokat a 
gyerekházban, hogy a Mikulás  sok-sok finomsággal tölthesse 
azt meg. Készülnek már az adventi koszorúk illatos 
gyertyákkal, termésekkel és színes szalagokkal. A 
vendégséget követõen mézeskalács sütésre várunk minden 
kedves érdeklõdõt, melyet a saját gyermek fényképével lehet 
díszíteni. Karácsonyi, személyre szóló ajándék készítésére 
decemberben folyamatosan lesz lehetõség. A szakmai 
szolgáltatások közül a babamasszázs és Kerekítõ foglalkozá-
sok mellett drámapedagógus, gyógypedagógus, gyerekorvos 
és pszichológus is nyújt személyre szabott tanácsokat a 
családok számára.

Az õsz már búcsúzik tõlünk. Novemberben a Márton nap 
alkalmából lámpást készítettünk. Folytattuk fõzõversenyün-
ket, melyen az  asztalokra ünnepi terítéket varázsoltunk. 
Kézmûves foglalkozáson a szülõk gyermekeik számára 
névtáblát hímezhettek, õszi levelekbõl rózsát kötöttek. 
Decemberben a kézmûves foglalkozások számtalan új ötlettel 
folytatódnak. Karácsonyi díszek, babafényképekkel díszített 
ajándéktárgyak, lakás dekorációk készítésével várunk 
karácsonyig minden kedves gyermeket és édesanyát.

Szitáné Mócsány Zsuzsanna

TÁMOP -3.3.9 C-12-2013-0103

,,Tanoda a Rimóci gyerekekért’’

2013. szeptember 1-én újra indult  „A Tanoda a Rimóci 
gyerekekért” program, ahol jelenleg 40 hátrányos helyzetû 
gyermekkel tudunk foglalkozni. A Tanoda munkáját 2 fõ 
szociális munkás 8 órás munkarendben látja el, a gyermekek 
tanításával szakképzett pedagógusok foglalkoznak. Az alábbi 
tantárgyakból kaphatnak fejlesztést a gyerekek: magyar 
irodalom, magyar nyelvtan, történelem, angol nyelv, 
informatika és matematika.  A szabadidõben pályaorientációs 
foglalkozás, önismereti tréning, kézmûves tevékenység, 
logikai fejlesztõ játékok színesítik a mindennapokat. 
Lehetõség van a tehetséggondozásra, amit jó néhány diák 
esetében alkalmazunk is.

Több éves kapcsolatot ápolunk az „Egyesek Egyesületével”, 
akik önkéntességgel foglalkoznak. Minden héten csütörtökön 
az Önkéntesek segítik munkánkat. Jelenleg hat fiatal jön 
hozzánk, akik a környezõ országokból érkeznek. Mivel a 
magyar nyelvet nem ismerik, így angolul kell szót érteniük a 
gyerekeknek velük, ami remek lehetõség a nyelvtanulásra.

Decemberi program elõzetesünk:
December  5-én, csütörtök délután 5 órakor érkezik a Mikulás
December 20-án, pénteken délután Karácsonyváró 
December 30-án, hétfõn Óév-búcsúztató.

Áldott karácsonyt kívánunk a Tanoda dolgozói nevében: 
Ivády Gyöngy és Fábián Katalin

Szociális bolt
ünnepi nyitvatartása:

December  23. hétfõ 6 - 12

December  24. kedd 6 - 11

December  25-26. zárva

December  27. péntek 6 - 17

December  28. szombat 6 - 12

December  29. vasárnap zárva

December  30. hétfõ 6 - 12

December   31. kedd 6 - 11

2014. január  1. szerda zárva

2014. január  2. csütörtök

2014. január  3. péntek

2014. január  4. szombat

2014. január  5. vasárnap zárva

2014. január  6. hétfõ 6 - 12

Minden kedves vásárlónknak boldog Karácsonyt 
és szeretetteljes békés új évet kívánunk!

a Szociális Bolt dolgozói

Leltár

 Miért terjednek?A szekták és a szektásodást kiváltó okok I.
Ami a hazai okokat illeti, elsõ helyen áll az elõzõ kor hitellenes és 

Kedves Olvasó! Kedves Keresztény Testvérek! egyházellenes kampánya. Hiába ment végbe rendszerváltás (ha ugyan 
 

végbement), legtöbb emberben,  fõleg fiatalokban megmaradt a Egy katolikus papi közösség (a Logosz Munkacsoport) laporelló-
történelmi egyházakkal szembeni ellenérzés. Elemi erõvel tör fel ugyan sorozatát indítjuk útra, melyet Urus Attila, községünk plébániai 
a vallási igény, ez azonban adott esetben nem a hagyományos 

kormányzója adta át újságunknak a közzététel érdekében. Ebben a 
közösségek, hanem az új, divatos szekták felé irányul. Segíti ezt 

leporellósorozatban a munkacsoport a hazánkban manapság leginkább 
egyfajta szélsõséges liberalizmus is, amely teret enged a 

térítõ, „legdivatosabb” szektákat vette sorra. A szektákat és különcségeknek és a kétes eszméknek és gyakorlatoknak.
szektásodást kiváltó okokat, világnézeteket mutatja be fehéren- Ugyanakkor a szekták elõretörése világjelenség is, s ennek jó néhány 
feketén. Lássuk tehát az elsõ részt! oka van. Érzelmileg elszegényedett világban élünk, ellenhatásként az 

emberek jobban vágynak a misztikum, a különlegesség után, s ezt a „A leporellókat nem az elítélés, hanem az „eltévedt bárány” 
vágyat a szekták jobban kielégítik, mint a nagy vallások. A kérdésekre megkeresése odaadó szándékával bocsátjuk útjukra, a Jó Pásztor 
egyszerû recepteket kínálnak, nem vállalják a súlyos problémák hosszú nevében. Vagyis Jézus nevében, aki azt mondta, nem szeretné, ha csak 
küzdelmet igénylõ megoldását. Az amúgy is válságban lévõ, keresõ 

egy lélek is elveszne az emberek közül.
fiatalokat, a lelki meghiúsultságban élõket könnyen emészthetõ 

Nem akarjuk megbélyegezni az egyes emberek hitét, meggyõzõdését, 
illúziókkal igézik meg. A sokszor fásult hagyományos egyházi 

csupán szeretnénk rámutatni azokra a pontokra, ahol az eltér a közösségekkel szemben jobban törekszenek arra, hogy élményt 
krisztusi normától, és ezért veszélybe került. nyújtsanak összejöveteleikre. Jól élnek a parapszichológia 
Munkacsoportunk katolikus lelkészekbõl áll. Ugyanakkor hisszük, eredményeivel, s azokat önmaguk igazolására használják fel.
hogy az igazi ökumenét, a keresztények, sõt a legkülönbözõbb vallású 

Persze egészen prózai ok is lapul a szekták terjedése mögött. A 
emberek helyes megbékélését szolgáljuk.

szcientológia, krisnás ISKCON, a moonizmus, a jehovizmus és a 
Itt, az elsõ, a bevezetõ lapon megalapozást szeretnénk adni, amelyek 

hangzatos nevû kisebb-nagyobb szekták mögött gazdasági 
érthetõbbé teszik a különbözõ szektákról szóló szórólapokat. érdekeltségek, nagyonis valós konszernek, trösztök rejtõznek, amelyek 

vallási eszmék álarcában gazdasági, sõt lehetõség szerint politikai A Keresztény Egység Titkársága 1986. május 2-án így határozta meg a 
világhatalomra törekednek. Távoli kontinensek ezúton is terjesztik szekták fogalmát: „Olyan vallási közösségek, amelyek valamely nagy 
saját kultúrájukat.kultúra vallási közösségének tanaiból és gyakorlatából származtatják 
Az okok között azonban feltétlenül ott van hagyományos közösségeink magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni”. Vagyis a szekták 
gyöngesége, az erélytelen igehirdetés és a rossz tanúságtétel is. Ez az a legfõbb ismertetõ jegye a „kontra-jelleg”, a kiindulásul vett vallási 
pont, ahol a szekták bírálatának lelkiismeret-vizsgálatba kell közösség hátbatámadása.
átcsapnia s ahol keresnünk kell a szektásodási hullám ellenszerét.Sokat mond már a szó eredete is. A szekta szó a sequor (követ) latin 
A szektákmint álközösségek legfõbb ellenszere valódi keresztény szóból származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, 
közösségek kialakítása. Egyházunkban meg kell erõsítenünk a „elkolompoltak” a nyájtól. S valóban, minden szektára jellemzõ az 
személyes lelkipásztorkodást, a minden egyes emberre kiterjedõ elkülönülés és valamilyen különleges irányzat felvállalása, ahol igen 
gondoskodást. Hathatós eszköz a szekták ellen a családpasztoráció is, 

lényeges a vezetõ, a guru, az alapító személye, és vele szemben a már-
a családnak mint család-egyháznak elõtérbe állítása.

már szolgai alávetettség. A szekták modern rabszolgaságot hoznak 
Fontos hitéletünk gazdagítása is. A bibliának legalább annyira 

magukkal, lelki fasizmus veszélyét rejtik magukba, ami a személyiség kezünkben kell lennie, mint a szektásokéban. Élményt kell nyújtanunk 
feladásához vezethet. a liturgikus cselekményekben, s azon kívül, az együttünneplésnek akár 

egészen új módjaival. Sokat tehetünk a karitatív munkával is. A Beszélhetünk keresztény, álkeresztény és nem keresztény szektákról. 
kereszténység nem zárkózhat a templom kapuja mögé.Keresztény szekták - mint a Hit Gyülekezete - esetében a kiindulópont 
Végsõ soron nem a merev tagadás a helyes válasz, hanem hitünk ugyan a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, ám a nem is titkolt fõ cél a 
erejének megmutatása, tanúságtételben és tanítás vonalán egyaránt.

hagyományos kereszténység, a történelmi egyházak kíméletlen 
A fiatal akkor menekül a szekta karjaiba, ha meglazultak családi bírálata. Vannak olyan szekták - mint Jehova tanúi -, amelyek szintén 
kapcsolatai. Különösen a kollégisták vannak veszélyeztetett hivatkoznak a Szentírásra, azonban igen lényeges pontokon eltérnek a 
helyzetben, akik partra vetett halakként vergõdnek a személytelen kereszténység alaptanításától, ezért ezeket álkeresztény szektáknak 
intézet keretei között. Épp ezért szülõk legfõbb feladata a nevezzük. A nem keresztény szekták - mint a krisnások - nem a 
kapcsolattartás. Ha gyermekük szektás lesz, az egyértelmû ítélet keresztény vallások körébõl származnak, de hasonló jegyeket viselnek, 
fölöttük. De még ez sem jelenti azt, hogy meg kellene szakítaniuk 

mint az elõzõ két csoport tagjai.
minden kapcsolatot gyermekükkel. Egy jellemzõ példa: Ursula Zöpfel 
német édesanya épp azzal kapta vissza krisnás leányát, hogy írt neki, Destruktív az a közösség, amely rombol, elsõsorban értékeket. A 
látogatta, mindent megtett, hogy megmentse lelkét.társadalomban, a közéletben háromféle értelemben beszélhetünk 

destrukcióról. Fontos tehát, hogy a szülõ ne szakítsa meg a kapcsolatot gyermekével, 
1. Jogi értelemben: ha a közösség megsérti, semmibe veszi a hanem hagyja nyitva elõtte az ajtót a visszatéréshez.

törvényeket, nyíltan szembeszegül azokkal. A megelõzés szempontja azt jelenti, hogy a családnak érzelmi hátteret 
kell nyújtania a felnövekvõ nemzedék számára.2. Etikai, erkölcsi értelemben: ha a közösség tagjai kijátsszák a 

társadalom erkölcsi törvényeit, pl. adócsalást követnek el, Az iskolának számolnia kell a lelkiismereti szabadság elvével. Ezért 
megkövetelik, hogy tagjaik önmagukat vagy vagyonukat ajánlják fel a nem helyes a diszkrimináció, a kirekesztés, a szektás gyerek kiutálása. 
szervezetnek. Ugyanakkor azt sem teheti meg az iskola, hogy szó nélkül elmegy a 

3. Romboló tanítás: ahol a cél: más közösségek kultúrában kiérlelt szekták destruktív jelensége mellett. Ha egy gyerek ilyen szektához 
tanítását tönkretenni. kötõdik, annak itt is jelzõ értéke van: a gyereknek közösség-igénye van 

és azt nem elégítette ki sem a család, sem az iskola.Legnyilvánvalóbb a romboló vonás a sátánizmusban. Gyilkosság, 
Hittanórák, történelem és magyarórák feladata, hogy a fejekben is erõszak, még emberevés is elõfordul a szekta tagjainál. Hallottunk 
helyükre kerüljenek a szekták, a gyerekek megismerjék azok igazi öngyilkos szektákról is, pl. a texasi dáviditákról.
arculatát. A legfõbb orvosságot pedig az jelentené, ha az iskola 

A magyar törvényesség (a parlament) négy szektát ítélt destruktívnak. nemcsak tanítana, hanem nevelne is. A személy-központú, személyes 
Jehova tanúit, akik nem engedik meg a vérátömlesztést és szétzilálják a kapcsolatokra épülõ iskolai közösség - az egyházi kisközösségekhez 
családokat, a múnistákat, akik fegyvergyártásból nyerik anyagi hasonlóan és azokkal együtt - képes ellensúlyozni a szekták „love-

bombing”-ját, szeretet-bombázását, amely egyébként rendszerint csak forrásaikat, a krisnásokat, a család-eszmény tagadása miatt és a 
elsõ lépésben nyújt valamilyen szeretetet, második lépésben esetleg szcientológia híveit, akiknek számos országban meggyûlt már a bajuk 
már lealáz és kiszolgáltatottá tesz.”                       Logosz Munkacsoporta közigazgatási szervekkel.
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Ünnep készül, boldog ünnep…”
Az ünnepélyeknek, rendezvényeknek közösségformáló, összetartó ereje van. Már az óvodás gyerekek 

emlékezetében is megmaradnakazok a pillanatok, amikor együtt ünnepeltünk vagy együtt vettünk részt. Nekünk, 

felnõtteknek is fontos, hogy ott legyünk a község által szervezett megemlékezéseken és lehetõség szerint a gyerekeket 

is bevonjuk ebbe. Az 1956. október 23-ai nemzeti ünnepünk után, másnap elsétáltunk az emlékmûhöz és közösen 

meggyújtottunk egy mécsest a hõsök tiszteletére. Mivel családi körben kevés ovist láthatunk az ilyen eseményeken, 

ezért megpróbáljuk mi, óvodapedagógusok tudatosítani a gyerekekben az ünnepek, hagyományok ápolásának 

jelentõségét.

Már a legkisebbek is megemlékeznek A cseresznyecsoport az emlékmûnél

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy a megújult, megszépült dr. Manga J nos Közösségi Házban süni kiállítás nyílt. A 

kedves, kis állatot sokat emlegetjük az oviban mesékben, mondókákban, megformázzuk gyurmából, különbözõ 

termésekbõl, ezért érdekes volt látni, hogy még hányféleképpen jelenhet meg. Mindenkinek elnyerte a tetszését a 

gyûjtemény; igazán sok oldalát mutatta meg nekünk a „sün család.” Ezen kívûl alkalmunk nyílt arra, hogy egy kicsit 

körbejárjuk az új épületet, szétnézhessünk és felálljunk a színpadra, mint a nagyok.

Virágné Csábi Adrienn

á

A ,,sün család’’ elõtt az ovisok ,,Felmehetünk a színpadra?’’

Ebben az évben is egyházközségünkben ismét közösen Adventi készültünk az advent elsõ napjára. A plébánia közösségi 

termében november 30-án nagy izgalommal és nagy szeretettel 

vártuk a gyerekeket, akik szorgos munkával és kreatív ötletekkel készülõdés…
szebbnél-szebb koszorúkat készítettek. A hagyománynak 

megfelelõen az elkészült koszorúkat elhelyeztük a templom fõ 

és mellékoltárain, majd a szentmise kezdetén, a plébános úr Ádvent, Advent Domini: az 

megáldotta a koszorúkat. A szentmise végén a koszorúk haza Úr eljövetele, Úrjövet. Az 

kerültek az otthonokba. Az adventi koszorú gyertyáinak fénye a egyházi év Krisztus Király 

bûnbánatra, alázatra, megbocsátásra, irgalomra, figyelmeztet ünnepével zárul, évközi idõ 

minket, mindezeknek tegyünk eleget teljes szívünkbõl. Kérjük 34. vasárnap, és advent elsõ 

Isten kegyelmét, hogy minden családban, tiszta szívvel és vasárnapjával kezdõdik az új. Az adventi idõ négy hétbõl áll, 

szeretettel várjuk Jézus Krisztus eljövetelét.melyben a keresztény ember Isten üzenetén, a Szentírás 

Karácsonykor örömének csendüljön fel szívünkbõl!                tanításán, elmélkedve és bûnbánatot tartva készül a 
Koczkáné Melindakarácsonyra, Jézus Krisztus születésének ünnepére.

A RIMÓCI ÚJSÁG A KÖVETKEZÕ ÉVRE IS ELÕFIZETHETÕ!
Kérjük, szíveskedjen elõfizetési igényét 2014. január 4-ig (szombat) jelezni,

illetve az elõfizetési díjat rendezni a Szociális Boltban.
Az elõfizetési díj 2014-re 2.000 Ft/év. Az újság ára 2014. januárjától 180 Ft/db.
Családtagnak, barátnak, rokonnak, ismerõsének is elõfizethet a Rimóci Újságra,
és mi havonta postán megküldjük számára. Az elõfizetés ez esetben: 3.700 Ft/év

Hirdetési díjak 2014-ben nem változnak.

Áraink:
1/8 oldal    400 Ft ¼ oldal    800 Ft
½   oldal 1.600 Ft 1  oldal 3.200 Ft
Néhány ok, hogy miért érdemes elõfizetni?

- elsõként értesül a legfrissebb rimóci eseményekrõl, történésekrõl
- ha nem tudott részt venni a rendezvényeken, elolvashatja, mi hogyan történt,

- olcsóbb, mint havonta minden lapszámot megvenni
(megvásárolva: 11x180 Ft + 250 Ft (decemberi szám) = 2.230 Ft, elõfizetve: 2.000 Ft)

- elsõként kapja kézhez               - biztos, hogy megkapja
- házhoz viszik (minden hónap elsõ vasárnapján)

Megköszönöm a rimóci Férfiszövetség 

tagjainak, hogy gondoltak rám.

Az idei év során többször meglátogattak, 

segítettek, és sokat beszélgettünk.

Ezek a napok számomra szép emlékként 

maradnak meg. S most a legszebb ünnep 

közeledtével, üzenem Nekik és Családjuknak:

Hozzon az ég örömbõl végtelent,

Szeretetbõl önzetlent,

Sikereket, amennyit csak lehet

Mindezekhez egészséget.

Így kívánok Békés Karácsonyi Ünnepeket!
                                  Kanyó Balázs

Köszöntjük Õket és köszönjük Nekik!

2013. november 22-én volt a Jubiláló Véradók Ünnepsége 
Szécsényben. Rimóc községbõl ez évben 25 fõ jubiláló véradót 
köszöntöttek az ünnepségen. Közülük a legtöbben meg is 
jelentek. Jó volt látni, milyen nagy arányban vagyunk ott, mi, 
rimóciak.

A szerencse sem pártolt el jubilánsainktól. A két fõdíj - 
ahogy az ünnepségen elhangzott - ebben az évben is rimóci 
véradóhoz került.

Talán nem elveszett még a társadalmunk, ha nem halt ki 
belõle a szükséget szenvedõ emberen való segíteni akarás. 
Közhelynek tûnik, de valóban életet ment/menthet, aki vért 
ad. 

A legutóbbi rimóci véradáson rendkívül kevesen voltunk. 
Bízom benne, hogy ez csak a rossz kommunikációnak volt 
köszönhetõ és a legközelebbi, év eleji véradáson már ismét 
szép számmal jelennek meg a segíteni akarók.    Beszkid Andor

Jubiláló véradók névsora:

Bangó Barna Magashegyi u. 62. 10X
Bangó Ádámné Magashegyi u. 39. 20X
Barna Lászlóné Hunyadi u. 21. 40X
Beszkid János Bem u. 49. 60X
Beszkid Jánosné Bem u. 49. 30X
Bódi Tamás Ady u. 3. 25X
Csík Ferenc Hunyadi u. 38. 40X
Erdélyi Ferencné István kir. u. 51. 20X
Golopi Károly Hunyadi u. 13. 10X
Holecz Ferenc Hunyadi u. 17. 40X
Horváth István Mikszáth u. 14. 40X
Kormány László Hunyadi u. 32. 10X
Kurtán Attila Bem u. 51. 60X
Mákos Lászlóné István kir. u. 47. 10X
Németh István Varsányi u. 52. 50X
Ocsovai Sándor Temetõ u. 5. 20X
Oláh József Magashegyi u. 60. 20X
Percze Barna Temetõ u. 44. 30X
Percze Béla Tibor Varsányi u. 56. 20X
Percze Mária Kossuth u. 12. 20X
Pásztor Antalné Bem u. 39. 20X
Rácz Béláné Magashegyi u. 60. 10X
Sztrémi Attila Kossuth u. 18. 25X
Virág Anzelmné Magashegyi u. 1. 40X
Virág Vincze Péter Petõfi u. 10. 30X 
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A tanulók egyénileg, csapatokban majd osztályszinten 

dolgoztak a feladatok maradéktalan teljesítéséért. Az 

eredmény - mint mindig - tükrözi a befektetett energiát. A 

napló a rajzokkal és térképekkel együtt került értékelésre, 
150 éve született Gárdonyi Géza külön díjaztuk a korabeli öltözékkészítést, a maketteket, 

valamint a színpadi bemutatót.
Születésére, példás hazaszeretetére emlékezve és 

Az alábbi eredmények születtek: 
tisztelegve írói nagysága elõtt szerveztük hagyományos õszi 

- a színpadi bemutató elsõ három helyezettjeprogramunkat, az „Irodalmi õsz”-t.
a 3., az 5. és a 6. osztály lettGárdonyi Gézát mindenki ismeri, leginkább, mint írót, 

pedig nagyon sokoldalú egyéniség volt. Az írás, újságírás  - alsós rajz elsõ három helyét Szûcs Mirjam (4.o.),
mellett festett és rajzolt, érdekelte a botanika és a zoológia, Kormány László (3.o.) és Bada Rebeka (4.o.)  érdemelte ki. 
zenélt is: játszott hegedûn és cimbalmon, és még tovább is 

Különdíjban részesült Tóth Fanni (8.o.)
lehetne sorolni, mi mindenhez értett és mi mindent csinált. 

- a korabeli viselet díját Bada Amanda (7.o.)Külön meg kell említeni, hogy elvégezte az egri tanító-
a Törökverõk csapat tagja, a Bangó Viktória, Rácz Máté (5.o.)képzõt, majd dunántúli kis falvakban tanított mintegy 4 

évig, és az itt szerzett élményekbõl született Az én falum a Vicuska csapatból és az Ugri-bugri törökök közül
címû novelláskötete. Népszerûsége a mai napig töretlen. Csík Erika, Német Dzsenifer, Németh Éva (7.o.) nyerték
2005-ben az olvasást népszerûsítõ Nagy Könyv program- - makett kategóriában felsõ tagozaton
sorozaton az Egri csillagok címû regénye elnyerte a 

Bada Krisztián, Bada Ramóna, Farkas Patrícia (6.o.), 
„Magyarország legkedveltebb regénye” címet - iskolánk is 

Ocsovai Ramóna (8.o.) és a Csemer Evelin, Csemer Olívia,csatlakozott az országos  kezdeményezéshez - és Elismerõ 
Rácz Friderika (8.o.) bizonyult a legjobbnak.oklevélben részesültünk.

Hagyományos rendezvényünkön az emlékév alkalmá- Különdíjat kapott:Csík Erika, Német Dzsenifer, Németh Éva;
ból õt választottuk témául, de a lebonyolításban már alsósok közül: Golyán Gréta, Pásztor Andrea (3.o.),
eltértünk kicsit a hagyományostól. Ebben a tanévben 

Erdélyi Szabolcs (3.o.) és Bangó Anett, Rácz Zsaklin (4.o.). 
ugyanis nem kapták meg jóval elõbb az Olvasónaplót a 

Különdíjban részesült: Bada Norbert, Bangó Martin,csapatok, hogy otthon dolgozzanak vele, hanem három 
Bangó Ronald, Rácz Máté (5.o.) és Czerovszki Réka (4.o.).napban itt az iskolában oldották meg, készítették el az összes 

- napló kategória eredménye - feladatot, illetve készültek a színpadi bemutatóra.

Az Olvasónapló kérdéssorának összeállításakor arra 1. helyezett: Egri harcosok csapat (8.o.) 
törekedtem, hogy színes, változatos feladatsor megoldása Jusztin Edina, Ocsovai Ramóna, Tóth   Fanni,
legyen a tanulók feladata, hogy a korról átfogóbb képet Ulviczki Marianna, Virág Tifani
kapjanak: pl. a krumpli bizony csemegének számított még az 

2. helyezett: Törökverõk (7.o.) 
urak asztalán is, vagy hogy Török Bálinték világtérképén 

Bablena Blanka, Golyán Attila, Ulviczki Petranem szerepelt még sem Amerika, sem Ausztrália, mert 
3. helyezett: Várvédõk (8.o.)valami portugál járt ugyan valahol egy új földön, de nem 

Beszkid Mátyás, Juhász Gergõ, Jusztin Milán,tudták, hol; Ausztráliát pedig még fel sem fedezték. Kérdés 

volt, hogy találkozhatott-e vajon egymással Bornemissza Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, Tihanyi Alex
Gergõ, Tinódi Sebestyén és Zrínyi Miklós a korban vagy Tartalmas és mozgalmas napokat éltünk meg. 
Eger ostrománál ami csak részben történt meg. Szûkebb 

Mindenkinek gratulálok a sikeréhez!
hazánk sem maradt ki, hiszen a török elfoglalta Eger elõtt 

És mindenkinek köszönöm a sok-sok munkát!már  Hollókõt, Balassagyarmatot, Drégelyt és Szécsényt is.

Komplex fejlesztés volt a cél játékos ismeretszerzéssel, Kiss Józsefné
közösségerõsítéssel. igazgató

ISKOLAI HÍREK
- A kezdõ futók hogy gyakorolhatnak?
- A kezdõk elõször szalagos pályán indulnak, de már itt is Vendégségben nagyon fontos a térkép alapos ismerete, mert az az alap. 

Azután egyre nehezebb kategóriában lehet versenyezni. 
Van könnyû, nyílt és technikás kategória is. Én könnyûben Ezúttal egy sportembernél vendégeskedtünk, nevezete-
szoktam indulni, itt rövidebb a pálya, de nehezebb. A sen Fedelin Tibornál. Neve bizonyára sok újságolvasó 
nyíltba bárki indulhat, a technikásban hosszabb a táv, és számára még idegenül cseng. Rimócra nõsült, õ a Kanyó 
nehezebb a pálya, több a szintkülömbség, nehezebb Adrienn férje. Elõször arra kértem ezt a sokoldalú sport-
megtalálni a pontokat. A válogatatt szinthez már minõsítés embert röviden mutatkzzon be az olvasóknak.
kell. Lehet CB; A; és Elit minõsítés is létezik.-  Fedelin Tibor vagyok, Pásztón születtem és ott is jártam 

- Tulajdonképpen a Nógrád Megyei Hírlap nyomán általános iskolába, lakatos szakmát szereztem, de már évek 
jutottam el hozzád. Milyen versenyt nyertél valójában?óta a Csépe Italnagykernél vagyok üzletkötõ. Jelnleg 

- Ez egy megyei szintû nemzetközi verseny volt, éjszakai, Rimócon lakok és már csak a tájékozódási futásban vagyok 
rövidtávú és nehéz. Ezért volt jó.„érdekelt”.

-  Mik a további terveid?-  Hogyan kezdõdött a sportpályafutásod?
-  Konkrét terv vagy eredmény elérése nincs kitûzve. Van egy - Hét éves koromban a bátyám vitt el a Pásztói Tájfutó 

tájfutóegyesületünk, ahol mindenki magának edz és Egyesületbe, ahol mintegy 30-40 aktív tájfutó volt. Mivel 
mindenki önállóan indul versenyeken. De azért össze-vékony gyerek voltam könnyen és jól futottam, ott 
hangoljuk a tevékenységünket. Végül is hobbiból csináljuk ragadtam. Késõbb a budapesti Fabalon SC tájfutó 
és a társaság is jó.egyesület támogatásával versenyeztem. Itthon edzetünk, 

-  Adrienn mit szól a hobbidhoz?
hétvégén verseny, állandóan ez volt. Nagyon szeretem 

- Általában mindenhová elkísér, sõt már õ is megpróbálta a 
mind a mai napig.

tájékozódási futást, de nagyon nehéz, a térképet nagyon 
-  Hogyan folytatódott?

meg kell tanulni. Nem ellenzi a futást, csak az éjszakai 
- 18 évig futottam, aztán túráztam is. Sok nehéz túrát 

edzõfutások miatt szokott aggódni. A múltkor egy 
végigcsináltunk a barátommal. De sajnos õ meghalt és 

hatalmas szarvassal találtam szemközt magam a sötétben, 
abbahagytam a futást, a túrát és elmentem hegyet mászni.

de nem lett baj.
-  A hegymászás sem akármilyen tevékenység. Sõt! -  Idõközben eszembe jutott egy ötlet. Esetleg nem oktatnál 
- Hát igen. A salgótarjáni egyesületbe Horváth Ferenc mondjuk falmászást a rimóci Sportcsarnokban?

hegymászó vitt. Egyszer le is estem, de nagyobb bajom - Nagyon szívesen, de ehhez elõször meg kell teremteni a 
nem lett. A hegymászásban több kategória van, én a feltételeket és megfelelõ körülményeket is biztosítani kell. 
sportmászást mûvelem. Vizsgázni kell és speciális De az ötletet tovább lehet gondolni.
eszközökre van szükség. A hegymászás az bizalmi sport, -  Díjak és jutalmak?
rengeteg gyakorlásra van szükséged és akárkivel nem -  Persze ezek vannak, kupák, érmek, serlegek. Meg a sok-sok 
lehet mászni. Hibázni nem szabad, nem lehet, mert akkor hazai és külföldi élmény az, amiért megéri csinálni. A 
baj van. hobbi mellett még egészséges is. Itt szeretném azt is 

-  Sok baleset szokott történni? elmondani, hogy mindent Zentai Józsefnek köszönhetek.
- Általában nem a hegymászók, hanem a túrázók esnek le a Úgy gondolom ennél jobb végszót keresve sem találtam 

hegyekben. Felfelé mindig könyebb mászni, mint lefelé. volna. További szép sportsikereket és ezekhez jó egészséget 
Beszkid JánosNagyon megviseli az embert fizikailag is és lelkileg is. Ezt kívánva köszöntem el Tiboréktól.                       

még megfejeli az idõjárás, esõ, köd, szél és a többi.

-  Már nem mászol?

- Már nem. Egy csuklósérülés miatt hagytam abba, meg a 
felszerelés is nagyon drága. A tájbringázást is ez miatt nem 
csinálom már. A biciklizésnél is az a lényeg mint a 
tájfutásnál, el kell jutni  A pontból B pontba, csak még a 
bringa is veled van. Ezért a biciklizés nehezebb. Három  
nagyon fontos dolog mindkét esetben: nagyon kell tudni 
tájékozódni, a térképet rettentõen ismerni kell és jól kell 
futni. Látszólag nem nehéz az egész, de ha jobban 
megismered igen bonyolult sportág. Mind a kettõ. A 
térképen rajta van minden, ezért a térkép ismerete 
elengedhetetlen a tájékozódáshoz. A térképen rajta van 
hány km- t kell futni, mennyi a szint stb., egyszóval a pálya 
adatait részletesen tartalmazza. A biciklizés sokkal 
nehezebb ezért nagyon kevesen csinálják és itt is igen drága 
a felszerelés, fõleg a bicikli.

Ekkor Adrienn laptopot, térképet, iránytût hoz be meg azt 
a valamit amit futás közben egy-egy pontnál kell bedugni az 
ellenõrzés végett. Már ez is mikrochippel mûködik. A 
laptopon egy tájékozódási futó fejére szerelt kamera felvételét 
nézzük meg, mellette a térkép képén nyomon tudjuk követni a 
futó haladását. Igen érdekes volt számomra ez a kis videó.
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F I G Y E L E M !
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

Süni kaland

Egyszer volt, hol nem volt, Nógrádián innen és túl, a 
Darázsdó emelkedõin át, volt egyszer egy dombokkal 
szegélyezett szép kis falu, amit Rimóciának hívtak.

Ebben a kis faluban csupa kedves nyuszi élt, akik 
szorgosan dolgoztak minden nap azért, hogy szeretett kis 
községüket mind-mind szebbé tegyék. Olyan volt az élet 
ott, mintha egy nagy család élt volna együtt. Mindenki 
ismert mindenkit, volt egymáshoz mindenkinek egy 
kedves szava.

Egyszer aztán, egy napfényes délután egy süncsalád 
érkezett a faluba, változást hozva nyuszifalva addigi 
életébe.

A süncsalád tagjai szúrós, kevésbé barátságos külsejük 
ellenére nagyon kedvesek voltak. Elmesélték, hogy messzi 
földrõl érkeztek, és csak átutazóban vannak, pusztán addig 
szeretnének maradni, míg megpihennek a további nagy út 
elõtt. De aztán ahogy telt-múlt az idõ annyira megszerették 
a környéket, és egyre több nyuszival ápoltak közvetlenebb 
kapcsolatot, egyre többet és többször részt vállaltak a falu 
életébõl, így végül úgy döntöttek, Rimóciát választják 
otthonuknak, ott telepednek le.

Azóta is ott élnek együtt nyuszik, sünik a legnagyobb 
békességben és szeretetben. Aki járt a Dr. Manga János 
Közösségi Ház Süni kiállításán, az maga is meggyõzõdhetett 
róla.                                                               

Juhász Enikõ

Javaslatom, hogy jövõre folytassuk, amire jó lenne 
szponzorokat találni, vagy támogatót, hogy ne csak a saját 
Egyesületünk díjazza a gyõzteseket. Akár a Sportegyesület 
vagy az Önkormányzat.

Bár még nincs vége az idei Biliárd- és Pókerbajnokságnak, Elégedett vagy a bajnokság díjazásával?

de biliárdban Ficének, azaz Vincze Zsoltnak már olyan  - Meg vagyok elégedve vele, mert fordulónként is díjazzuk a 
gyõzteseket, ez is jó dolog. A tavalyi évben is 80.000 forint behozhatatlan elõnye van, hogy kijelenthetjük, õ az idei 

bajnok. Ez alkalomból készítettem vele egy rövid interjút. felett költöttünk az összdíjazásra, és idén is csak a két fõdíjat 
több, mint 50.000 forintért szereztük be. (a bajnokok díja 1-1 

Mi az elsõ emléked a biliárdozásról?
tábla PC, és trófea)

 - Elsõ emlékem még a régi kocsmához kötõdik, ahol most a Snooker vagy biliárd? Melyiket játszod szívesebben?
klubunk van, hogy itt volt egy REX-asztal. Aztán 1996-97 

 - Biliárdot jobb játszani. Persze nem próbáltam még igazi 
környékén, mikor még Balázs Józsi "Szuper" volt a klubos, a 

snooker-asztalt, viszont nézni jobb a snookert tévében, mert 
klubban játszottunk sokat. Akkoriban még a flipper ment. A 

amikor pool-t közvetítettek, az nem kötött le annyira. A 
jelenlegi biliárd asztal lett akkor megvéve, tulajdonképpen 

karambol biliárdot is jó nézni, mert különleges 
ezen az asztalon tanultam meg játszani.

megmozdulásokat láthatunk.
Van e példaképed?

Mit gondolsz, miért nyertél?
 - A pool játékosokat nem is ismerem, meg amit mi játszunk, 

 - Ez nagyban annak köszönhetõ, hogy minden fordulón meg 
az nem is szabályos pool játék, hanem egy "kocsma-biliárd". 

tudtam oldani a részvételemet. Nem érzem feltétlen 
Egyébként Ronnie O'Sullivan a példaképem, a sokszoros 

teljesnek így a gyõzelmemet, de ez is része a versenynek, 
snooker-bajnok.

hogy jelen kell lenni. És az is sokat jelent, hogy 11 fordulóból 
Voltál e már a bajnokságon kívül más versenyen?

9-szer döntõztem, ebbõl viszont csak 4-et nyertem meg. 
- Nemrég volt Szécsényben kétszer, kisebb verseny, de Csizmadia Tamás például csak kétszer tudott eljönni, de 
máshol nem is szokott lenni, nincs is rá lehetõség a mindkétszer meg is nyerte.
környéken. Egyelõre csak a játék szeretete van meg. Köszönöm a válaszokat és kívánom, hogy továbbra is 
Ez számodra csupán hobbi, vagy vannak esetleg vele élvezd a játékot és a sikerélményeket!
komolyabb terveid?

 - Ez csak hobbi. Mindig is csak hobbi volt. Az eddigi pontok alapján a biliárdbajnokság második 
Melyik a kedvenc golyód? :) helyezettje is biztos: õ Szoldatics Jácint.
 - Ha lenne 147-es az lenne, de amúgy a fekete 8-as. A következõ lapszám megjelenésekor már a pókerbajnok 
Van kedvenc ellenfeled a játékban? kiléte is kiderül, a vele készült interjúnkat ott olvashatják. A 

jelenlegi pontállás szerint az esélyesek: Percze Gábor,  - Horváth István - Nyuszó. A régi klubban lejátszottunk 
Szoldatics Jácint, Szép Máté és Molnár Ákos.több, mint 300 partit, és folyamatosan írtuk az eredményt. 
Az utolsó forduló idõpontja: 2013. december 13, péntek.Vele azonos szinten vagyok, ezért szeretek ellene játszani, 
December 15-én eredményhirdetést és nyílt darts versenyt mert nem mindig nyerek. És a támadó játékstílusa is hasonló.
tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, nem csak az Mi a véleményed a bajnokságról?
egyesület tagjait. A darts versenyt újonnan vásárolt,  - Jó, hogy kitaláltuk... Jó ötletnek tartom, negyedik éve 
minõségi verseny-táblán, fémhegyû nyilakkal játszuk.folyamatosan csináljuk. Jó az, hogy havonta van egy forduló, 

Bablena Feriés havonta egy estére összejövünk haverokkal a játékért. 

jelenthetné, amit a motorozni vágyók idõnként karban-Szóvá teszem… tartanának, fejleszthetnének.
  Szóvá teszem, hogy az utóbbi idõben egyre többen 

Az mindenképpen jónak mondható, hogy ilyen címû 
feledkeznek meg arról, hogy csak szerdánként lehet kerti írással csak ritkán találkozik az olvasó a RIMÓCI ÚJSÁG- 
hulladékot égetni. Nyilván a száraz jól éghetõ hulladékról ban. De azért idõrõl-idõre történnek olyan dolgok 
beszélünk. A zöld, csak füstöt okozó hulladékot inkább településünkön, ami melett nem mehetünk el szó nélkül.
komposztálni kellene. Néhány deszka, pár darab szög és a Szóvá teszem, hogy az új külsõ buszmegálló szemetesé-
kert végében kész a komposztláda. A benne összeérõ szerves nek zsindelytetejét - valószínûleg szórakozásból - szinte 
hulladék a következõ évben értékes tápanyag trágya a teljesen leszaggatták. Bátorkodom bízni abban, hogy az illet  
földnek. A komposztálással párhuzamosan kellene végezni otthon nem szedi le a cserepet a házáról az éj leple alatt. 
a szelektív gyûjtést. Még csak nem is hulladék, mert Sokadszor teszem fel már a kérdést: miért kell tönkretenni a 
mindegyik érték. A papír, a fém (az alumínium különösen), közösség, a falu értékeit? Csupán azért, mert ráérek és 
a mûanyag, az üveg. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk unatkozom, vagy mert ez valamilyen menõ cselekedet vagy 
környezetünkért. Ne tétovázzunk!mert ez éppen  „jó bulinak”  látszik. Hát nem az.

Szóvá teszem, hogy biztosan tudom nem vagyok Szóvá teszem - elõrebocsájtva, hogy semmi bajom a 
egyedül akinek hianyzik a Rimóci TV. Annak idején krosszmotorokkal,  hogy mindennek megvan a maga helye 
gyorsan megszoktuk és meg is szerettük a helyi TV-t. Igaz és ideje. A krosszmotorozást sem sokan tolerálják vasárnap 
sok minden ismétlõdött benne, de odakapcsolva sok friss délután, amikor le-fel a ház elõtt és sokszor. Ki kell menni a 

külterületre, aztán ott lehet. Illetve ott sem egészen helyes, információhoz is juthattunk. Különösen az idõseknek de, 

nyilván másoknak is hiányzik. Itt lenne az ideje újra gondoljunk csak a környezetben okozott kárra.
A megoldást talán egy kijelölt állandó krosszpálya indítani.                                                                 Beszkid János

õ

INTERJÚ VINCZE ZSOLTTAL



RIMÓCI ÚJSÁG8 RIMÓCI ÚJSÁG 92013 DECEMBER2013 DECEMBER
részletezõen is tud rajzolni. Ez a 18 tagból álló rézkarcszerû 
képsorozat a 80-as évek végén készült. A tárlat elsõ szakaszában SzívLátás
kiállított egyvonalasak, olyan érzelmi, lelki és szellemi 

Nemzeti megemlékezésünk október 23-i napján, az IKSZT értékvilágból üzennek, melynek elvei között a Tiszta Szeretet 
megnyitójával is egybekötött ünnepségen, Simon András dimenziói nyílnak meg, mélyen megérintve az embert. Ahogy a 
grafikusmûvész megköszönte, hogy községünk polgármestere  képekben, úgy a képeket kísérõ rövid írásokban is életre kelnek 
méltónak találta alkotásait a megnyitó kiállításra. A szerény a bölcsesség, gondviselés, közelség, vagy a család eszméi. A 
köszönet tükrözte, hogy az Egyszerûségbe öltözött Végtelen mûvész szerint nagyon fontos, hogy felfedezzük életünk 
Szeretet rajzait hozta el nekünk a mûvész. Tehetségrõl, hitrõl, értelmét, azt az õsi igazságot, melyet apró magként Isten 
türelemrõl, alázatról és sok más erkölcsi értékrõl beszélgettem megvetett a szívünkbe, hogy megtaláljuk a saját boldogságun-
Simon úrral budapesti galériájában. A kiállításban szereplõ kat. Az egyvonalas stílus korábbi ciklusában születtek Simon 
mûalkotások mondanivalója kapcsolatot teremtenek az egyén András Biblia illusztrációi, melyek terjedelmes helyet 
valósága és a természetfeletti között. „Minden egyes kép foglalnak el a mûvész eddigi életmûvében. A nemes lélek egyik 
kisugárzásában megsejthetõ az alkotás mondanivalója.” – ismérve a letisztult egyszerûség. Simon András képei is ebbõl az 
mondja a mûvész. Az egyszerû rajzok és a hozzájuk fûzött  egyserûség szeretetbõl készülnek, s a megrajzolt humánum 
versek egymást erõsítve juttatják el az alkotó gondolatait a szimbólumaiként rögtön teret nyernek szívünk otthonában. Azt 
szemlélõhöz. A szív gazdagságának szép és igaz kincsei javaslom, ha bárki lemaradt volna a kiállításról, látogasson el a 
tárulnak elénk a képeket nézve. www.simongaleria.hu weboldalra, ahol megismerhetik a 

Simon András a 70-es évek végén kezdte el önálló alkotói mûvész tágabb munkásságát. A szépet megõrizni és tovább 
munkáját. Ekkor hagyta abba a tankönyvillusztrálást, mert ajándékozni mindenkinek hivatása. Községünk is méltán lehet 
nagyobb alkotói szabadságra vágyott. Élete során egy nehéz és büszke a kiállítás üzenetére. 
egzisztenciális válság mélyére jutva fordult Istenhez, és nagy Reméljük, visszaköszönnek még ezek a mûvészi jelek 
hittel kérte, hogy ajándékozza meg õt olyan tehetséggel, életünk útján.
amellyel élve el tudja tartani családját. Ennek a mély Simon András mûvész úrnak minden jót és további sikereket 
imádságnak a gyümölcseként született meg a mûvészre oly kívánunk.                                                                                Sz
jellemzõ „egy vonalas stílus”. „A tehetségemet egyedül Isten 
adakozó szeretetének köszönhetem, így nincs mire büszkének 
lennem.” 

A mûvész mindannak ellenére mondja ezt, hogy 
valószínûleg a világon egyedül õ mûveli ezt a stílust, amely 
most már összeforrt a nevével. „Ez Ajándék nekem is - egy 
állapot, amikor Isten megérint.” - fogalmazta meg a mûvész.

A kiállításban szereplõ 23 alkotás – stílusát tekintve - két 
részre bontható. Az egyvonalas rajzok mellett a mûvésznek 
megjelenik egy másik korábbi, rézkarcszerû stílusa is, amit öt 
számozott szitanyomaton láthatunk. Ezeket a lendületes és 
mozgalmas képeket Simon András azért készítette, mert 
szerette volna önmaga és mások elõtt is bebizonyítani, hogy 
nem csak egy vonallal – szimbolikusan, hanem több vonallal – 

A kiállítás

Gondviselés Szent Család

A fenti panaszok észlelésekor ajánlatos orvoshoz Kamaszok tízezrei teszik ki fordulni!

magukat komoly veszélynek ! Lássuk mi lehet a következménye ha fiatalon nem 
vigyáztok magatokra?! 

A felfázás fõként a lányok, asszonyok betegsége. A nõi Derékfájdalom, hólyaghurut, vesemedence gyulla-
szervezet anatómiai felépítésében rejlik a magyarázat dás, petefészek gyulladás, izületi gyulladás, kismedence 
arra, hogy miért oly gyakori ez a betegség a nõk körében. gyulladás, meddõség...
Mivel a végbélnyílás és a húgycsõ nyílása nagyon közel 

És hogyan kerülhetjük el ezeket?! helyezkedik el egymáshoz, még kifogástalan higiéniai 
Alapszabály, hogy ha hajlamos vagy a felfázásra, viszonyok mellett sem garantált a betegségtõl való 

akkor a lábad legyen mindig melegen. Felejtsd el a védelem. Emellett a nõk húgycsöve sokkal rövidebb, mint 
vékony talpú cipõket, a papucs elhanyagolását vagy a a férfiaké, így a bejutó kórokozók hamarabb elérik a 
derekad kivillanását. húgyhólyagot. 

Divat ide vagy oda, egy derékmelegítõ vagy meleg sál, Télen a hõmérséklet gyakran eléri a komoly 
a hosszított kabát, a magasabb derekú nadrág, hosszabb mínuszokat, ennek ellenére nagyon sok lány visel olyan 
szoknya, gyapjúzokni és a body mind az érintett ruhát ami egyáltalán nem, vagy csak részben védi a 
testrészek melegen tartását segítik. A réteges öltözködés derekukat.
mellett arra is ügyelj, hogy ne ülj le hideg helyre: ha nincs 
más választásod, inkább a táskádon ücsörögj, mint hogy Jó ha tudod, a divatos öltözködés komoly egészségügyi 

problémákat is okozhat ! felfázz - a hosszított kabát ezért is tesz jó szolgálatot, 
hiszen ilyenkor is melegít. Fontos még a megfelelõ - Gyakori azon betegek száma, akik felnõttként azért 
folyadékfogyasztás és a rendszeres pisilés - ha menni kell, fordulnak orvoshoz, mert fiatalon nem védték kellõ-
ne tartogasd, mert ezzel a baktériumok szaporodását képpen a derekukat a hideg ellen.
segíted.           Felfázásmentes telet kíván mindenkinek: a védõnõ- Nagyon sok tizenéves nem fordít kellõ figyelmet a 

deréktáj védelmére, rövid póló, pulóver, kabát a divatos 
viselet télen is.

- A trikó, harisnya viselete ma már nem divat, sõt néha 
ciki. 

-  A sapka, kesztyû viselése sem mindennapos dolog.
- Gyakran látni fiatal fiúkat, lányokat télen edzõcipõbe 

aminek vékony a talpa és így nagyon könnyen fel-
fázhatnak.

Milyen tünetei vannak a felfázásnak?!
A betegség lefolyásának súlyossága tág határok közt 

változhat: a tünetek lehetnek enyhék, vagy nagyon 
markánsak is. Jellegzetesek a vizelési panaszok: gyakori, 
sürgetõ vizelési inger, amit kis mennyiségû vizelet ürítése 
követ. A vizelés nagyon fájdalmas, égõ, csípõ érzéssel 
kísért. Lehet enyhe hõemelkedés a magas láz és 
hidegrázás szövõdmény kialakulását jelzi. 

Rimóci Gondozási Központ

sok szeretettel meghívja 

községünk minden lakóját

2013. december 8-án

12 órakor kezdõdõ

Védelmezõ Angyalkáink címû 

kiállításának megnyitójára.

Helyszín:

Gondozási Központ
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A Mikulás

a gyerekek

mellett

gondolt

a mi nyuszinkra

is és

,,vendégségbe’’

érkezett

hozzá.

Vajon mit

rejt a

puttonya?

Simon András
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