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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, Burik-Vincze Ágota,
Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,

Bablenáné Mócsány Georgina,  Vincze Barna, Vincze Nikolett
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.

2014 FEBRUÁR

XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP        Böjtelõ hava        2014 FEBRUÁR

Ára: 180,-Ft

„Mindig kényelmesebb passzívnak maradni és panaszkodni,
hogy az ember feje fölött döntik el a dolgokat, mint vállalni a közös felelõsséget.”

Bergman

00Február  14. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (biliárd és darts) a 147-es kamrában (2. forduló)
00

Február  15. (szombat) 17 Rimóc SE - Szlovákgyarmat edzõmérkõzés (Balassagyarmat mûfûves pálya)
Február  16. (vasárnap) Játék és Filmklub a Plébánia közösségi termében

óvodások és alsótagozatosok részére
00Február  22. (szombat) 13 BSE U21 - Rimóc SE edzõmérkõzés (Balassagyarmat mûfûves pálya))

Február  23. (vasárnap) Játék és Filmklub a Plébánia közösségi termében
felsõtagozatos és bérmálkozásra készülõk részére

Február  28. (péntek) ISKOLAI FARSANG (felsõsök)
00

Március   1. (szombat) 19 XVIII. JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség szervezésében

00
Március   2. (vasárnap) 15 XIII. IDÕSEK NAPJA

00Március   3. (hétfõ) 14 ÓVODAI FARSANG
Március   4. (kedd) ISKOLAI FARSANG (alsósok)

00
Március   7. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (póker) a 147-es kamrában (3. forduló)

Március   8. (szombat) NEMZETKÖZI NÕNAP

Március   5. (szerda) HAMVAZÓSZERDA

Félévi bizonyítvány
Bizony, alig kezdtük el az új évet, és az általános és középiskolások máris 

megmérettettek. Van, aki könnyûnek találtatott, van, aki nem. Január 17-én hivatalosan 
véget ért a 2013/2014-es tanév elsõ fele. Az eddig elért eredmények összesítésre 
kerültek, és egyszerû jegyek formájában vagy szöveges értékelésként a következõ héten a 
szülõk kezébe kerültek. Legjobb esetben a szülõ tudta, hogy mivel szembesül majd az 
ellenõrzõbe, hiszen követte a gyerek életét és amennyiben az õszinte is volt, nagy 
meglepetésre nem került sor. Persze vannak kivételek, akik ha nem is szeretik a 
meglepetéseket, kaptak hidegvizet a nyakukba rendesen. Otthon elindulnak a 
találgatások: miért csak kettes, miért nem ötös, miért nem tanultál többet, pikkel a tanár? A 
gyerek meg vagy védekezik, mert a szülõnek igaza van és nem tanult eleget, vagy lehajtott 
fejjel áll, mert õ maga se tudja, miért nem született jobb jegy, mert hát õ igazán próbált 
helytállni a saját képességei szerint, de valami miatt ez most nem látszik.

Pedig a mi életünkben is vannak ilyen bizonyítványok, csak felnõttként már nem 
félévente, hanem minden nap mércékkel vagyunk körbekerítve. Naponta mér a fõnök, a 
gyerek, a barát, a szomszéd, a férjünk, a feleségünk és az, akitõl életünk végéig nem 
szabadulunk: saját magunk. Mi is védekezünk, mert tudjuk, a másiknak igaza van, vagy 
lehajtott fejjel állunk, mert nem értjük az egészet, hiszen mi mindent megtettünk a saját 
képességeink szerint. De ez valami miatt most nem látszik! Van, amikor ötöst kapunk és 
olykor a bukás is elkerülhetetlen. Ha szerencsénk van, javíthatunk év végéig, vagy 
esetleg pótvizsgázhatunk, de bizony olykor elõfordul, hogy osztályt kell ismételnünk!

Vajon, ha mi is kaptunk volna félévi értékelést, mi állna a magatartás rovatba? És a 
szorgalom mellett? Töltsük ki saját magunk õszinteségével a bizonyítványunkat és júniusig 
lesz idõnk javítani rajta, kinek-kinek mércéje szerint. Legyünk rugalmasak, mert 
mindenkinek egyszerre megfelelni úgysem lehet! De mivel saját magunkhoz hol túl 
szigorúak, hol túl elnézõek vagyunk, ezért számításba kell venni, milyennek látnak mások!

Kedves gyerekek! Nektek kívánom azt, hogy úgy nézzétek a félévi bizonyítványotok 
jegyeit, hogy minden jegy ösztönözzön és elszántabbá tegyen titeket: ha becsúszott 
néhány négyes az vigyen elõre, ha  elégtelen áll ott, akkor bizonyítsátok, hogy ez igazságtalan. Ha kegyelem kettessel álltok szembe, 
mutassátok meg, hogy nem vagytok rászorulva, mert magatoktól is képesek vagytok akár többre is. Ha pedig kitûnõ vagy, légy 
büszke magadra, de merj néha esendõ is lenni, mert így leszel valóban PÉLDÁS magatartású a többiek számára.       Kaluzsa Mónika

Közgyûléssel nyitotta az évet a
Rimóci Sport Egyesület

2014. január 11én, 17:00-kor tartotta a Rimóci Sport Egyesület ez évi 
közgyûlését a sportpálya emeleti termében. A közgyûlés menetét és az 
ott elhangzottakat Mócsány Roland foglalta össze: 
,,Beszkid Andor SE elnök nyitotta meg a közgyûlést, felvázolva a 
napirendi pontokat, melyek a következõek voltak:
1. Utánpótlás csapatok beszámolói:
- U7, U9, U11, U13, U16 csapatokról Vincze Barna beszélt, az
- U19 ifjúsági csapat beszámolóját Laczkó Péter, m g a
- felnõtt csapat beszámolóját Sebestyén Szilárd tartotta meg.
2. Beszkid Andor elnök tájékoztatott az Egyesület tevékenységeirõl, 
pályázatokról, anyagi helyzetrõl, tervekrõl, célokról…
3. Jusztin Bertalan szakosztályvezetõ „sajátos” értékelõ beszámo-
lója, melyben a lehetséges igazolásokról is sz lt.
Ezután következett a vacsora, amit a Gondozási Központnak nagyon 
szépen köszönünk! Vacsora után kötetlen beszélgetés, vitafórum vette 
kezdetét, ahol az ötletek, javaslatok, egyéni vélemények meghallga-
tására is sor került.”

Nemsokára újra indul a szezon!
Felnõtt csapatunk megkezdte felkészülését a 2013/2014-es labdarúgó 
bajnokság tavaszi szezonjára. A csapat heti két edzést tart kedden és 
csütörtökön 19:00-kor, valamint hétvégente edzõmérkõzéseken mérik 
fel a csapat erejét, képességeit.

A januári és februári edzõmérkõzések a következõk:

Január 25. (szombat) Salgótarján,
SBTC U21 - Rimóc SE 4:4 (2:0)

Rimóc: Csampa - Váradi G., Gál Dénes (Mócsány), Farkas N. (Márton 
P.) - Rácz I., Jusztin B., Oszvald F. (Vincze B.), Balázs Gy. (Árva R.), 
Bangó N., - Ajtai R. (Márton D.), Bangó R. (Kurucz T.) 
Gól: Márton D. (2), Kurucz T. (2)

Február 1. (szombat) 18:00, Balassagyarmat mûfû,
Rimóc SE - Óvár (Szlovákia) 1:1 (1:0)

Rimóc: Csampa - Váradi, Gál, Mócsány (Vincze), - Rácz, Oszvald, 
Jusztin (Árva), Laczkó Zs. (Balázs Gy.), Kiss - Bangó R. (Márton P.), 
Ajtai (Bangó N.)
Gól: Bangó R.

Február 8. (szombat) Salgótarján, SBTC U21 - Rimóc SE

Február 15. (szombat) 17:00, Balassagyarmat mûfû,
Rimóc SE - Szlovákgyarmat

Február 22. (szombat) 13:00, Balassagyarmat mûfû,
BSE U21 - Rimóc SE
(Forrás: https://www.facebook.com/rimocise)

A Rimóci Sport Egyesület életét nyomon követheti az interneten is, a 
facebook.com/rimocise, a www.rimocise.hu, és a rimocise.blog.hu 
oldalakon.

Ajánlja fel adója 1%-át a Rimóci Sport Egyesület támogatására! 

Adószám: 19928502-1-12 Köszönjük!

í

ó

2. helyezést ért el a Rimóci Öregfiúk 
csapata a Pálmai József emléktornán

Az SKSE öregfiúk egyesülete 2014. január 25-én nemzetközi 
teremlabdarúgó tornát rendezett a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban 
szenior csapatok részére, melyet a 2012-ben elhunyt alapító tag, Pálmai 
József emlékére szerveztek. Jó iramú, sportszerû mérkõzéseken 
csapatunk az elõkelõ 2. helyet szerezte meg. Sikerült Horváth István 
kapusunk által a „Legjobb kapus” címet megszereznünk. Köszönet a jó 
szervezésért. Hajrá Rimóc! Hajrá Öregfiúk!
A Rimóci Öregfiúk: Horváth István (kapus), Holecz Ferenc, Kurucz 
Károly, Virág Zsolt, Puruczki Flórián, Laczkó Tamás, Várszögi Balázs, 
Géczi Pál (védõk), Beszkid Andor, Szitás Máté, Jusztin Attila, Fodor 
Róbert, Vaskor János (csatárok)

A mérkõzések a következõképen alakulta:

Karancsalaja - Losonc 2-3
SKSE - Rimóc 4-3 gól: Kurucz K., Vaskor J.,

        Fodor R.
Szurdokpüspöki - Karancsalja 6-3
Losonc - SKSE 2-3
Rimóc - Szurdokpüspöki 1-0 gól: Virág Zs.
Karancsalja - SKSE 2-3
Losonc - Rimóc 0-1 gól: Szitás M.
Szurdokpüspöki - SKSE 2-3
Karancsalja - Rimóc 3-6 gól: Vaskor J. (2), Fodor R.,

       Virág Zs. (2), Szitás M.
Losonc - Szurdokpüspöki 6-5  

Az elsõ alkalommal megrendezett torna végeredménye:
        1. SKSE Öregfiúk 12 pont (13-9)

2. Rimóci Öregfiúk 9 pont (11-7)
3. Old Boys Pelikan Losonc 6 pont (11-11)
4. Szurdokpüspöki 3 pont (13-13)
5. Karancsalja 0 pont (10-18)

Legjobb kapus: Horváth István (Rimóc)
Legjobb védõ: Boris Hrivnák (OBP Losonc)
Legjobb támadó: Kerekes László (Szurdokpüspöki)
Legfiatalosabb öregfiú: Kozma László (Karancsalaj)
Gólkirály: Ornyik Péter (SKSE Öregfiúk  5 góllal)           Laczkó Tamás

álló sor: Kurucz Károly, Szitás Máté, Várszögi Balázs,
Puruczki Flórián, Virág Zsolt, Fodor Róbert

guggoló sor: Vaskor János, Laczkó Tamás, Horváth István,
Holecz Ferenc, Jusztin Attila

a képrõl hiányoznak: Beszkid Andor, Géczi Pál
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Gólyahír:

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

V
Gondolatok: igazi boldogulást, hogy nincs mese. Azaz se bánya, se 

bányászat, hanem egy kert. Mondhatnánk, ez maga az éden. 
Hiszen itt a törpék nem dolgoznak, hanem élvezhetik a 
megérdemelt nyugalmat. Nem esnek be otthonukba hívatlan Kerti törpe
fehérszemélyek, akik aztán csak úgy vonzzák a bajt. Talán ezért 

A törpekérdés nem piti ügy. Talán pindurinak tûnik, is vágnak ehhez a helyzethez olyan jó képet a piros sapkás, fehér 
de a látszat csal. Annak bedõlni pedig botorság lenne. szakállú pöttömök. Persze azért azt nem lehet állítani, hogy a 
Vegyünk példát Hófehérkérõl, aki igenis figyelt az kerti törpék élete fenékig tejfel! Megjelenésükkel totális 
apróságokra! Mert a törpék nélkül bizony nem lett volna ízlésháborút robbantottak ki, ám azóta is derekasan állják a 
se királyfi, se boldog vég. A törpék viszont Hófehérke sarat. Lelkileg mindenképpen felnõttek a feladathoz. Jelesül, 
nélkül is megállnak a lábukon. Nemcsak a mesében, hogy a kerti törpe állítólag szerencsét hoz. Az ám, de kerti 
hanem a földi valóságban is. A legendák világából kitörve törpéhez kell egy kert is! Gyanítom, valójában ez utóbbi 
azonban a törpék fényesebb jövõre vágytak a sötét tárnák birtoklása okán lehet bárki szerencsés. Igaz, kerttel munka van, 
helyett. Így aztán elérték (talán némi aknamunkával), ha de mindez eltörpül ama mesés érzés mellett, amit egy darabka 
nem földöntúli, csupán a földfeletti boldogságot. Mert természet közelsége adhat.
úgy esett, hogy õk jobban jártak a valósággal, mint a 
mesével! Jóllehet a „mint a mesében” fordulat még egy U.I: Olvassátok el figyelmesen!
mesében sem feltétlenül jelent mindig örömteli vagy 
szerencsés változást. Számukra azonban épp ez hozta az Lõrik Sándor

Percze István
Szécsényi út 15.

1920-2014

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.’’  

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VINCZE BÉLA
(élt 82 évet)

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

                                                                        Gyászoló családok

V

Pályázati kiírás
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyzõi munkakörére

Rimóc Község Polgármestere – Nógrádmegyer Község 
Polgármesterének egyetértésével - a közszolgálati tisztviselõkrõl 
szóló 2011. évi CXCIX  törvény 45  (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 
aljegyzõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.                                                    

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3177 Rimóc, Madách tér 1.

Ellátandó feladatok:  A jegyzõ teljes körû helyettesítése, a 
jegyzõ által meghatározott feladatok, államigazgatási és 
önkormányzati hatósági feladatok  és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXXIX  törvény és egyéb jogszabályok által a jegyzõ 
feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására  és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõk 
jogállásáról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvõképesség,
• büntetlen elõélet,
• igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori 

szakképesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a  
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körûen  
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítés.

• legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában való részvétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolata,
•  1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevõk 

szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 
a pályázatok elbírálását  követõen azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történõ megküldésével  (3177 Rimóc, Madách tér 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a kszk.gov.hu. pályázati 
adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör 
megnevezését: „ aljegyzõ”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kszk.gov.hu és a www.rimoc.hu, www.nogradmegyer.hu

Rimóc, 2014. február 5.
Beszkid Andor

Rimóc Község Polgármestere

V

Bablena Veronika - 2014. 01. 02.
Szülõk:

Bablena Attila és Tóth Cecília

Szemur Álmos János - 2014. 01. 12.
Szülõk:

Szemur Huba és Szabó Mónika

Ur Noémi Boglárka - 2014. 01. 16.
Szülõk:

Ur Attila és Kuris Gitta

FACEBOOK JÁTÉK
Rimóc kis részlete és minden nap látjuk, 

mi az?

Év elején a Facebook közösségi oldalon Rimóc Község 
útjára indított egy Rimóc-játékot!

A játék lényege, hogy Húsvétig minden héten 
feltöltésre kerül 1-1 olyan kép, amelyek nap mint nap 
látott, közismert tárgyaknak, épületeknek a részletét 
mutatják. Minden héten 1-1 kép (15 hét van Húsvétig, 
tehát összesen 15 kép) kerül feltöltésre, és fel kell ismerni, 
hogy pontosan minek a részlete látható a képen.

A megfejtéseket személyes üzenetben kell megkülde-
ni Rimóc Község részére!

Egy kép helyes megfejtését a következõ kép feltöltésé-
ig lehet megírni.

Húsvét elõtt, azaz az április 14-i héten lesz az 
eredményhirdetés. A játékot az nyeri, aki mind a 15 kép 
helyes megfejtését elküldi. Ha ilyen nem lesz, akkor az 
nyer, aki a legtöbb helyes megfejtést küldte. Ha belõlük 
többen is lesznek, akkor sorsolásra fog sor kerülni.

A nyeremény egy 10.000 Ft értékû vásárlási utalvány, 
amely a Szociális Boltban lesz beváltható.

További információ Rimóc Község facebook oldalán 
található.

Bablenáné Georgina

Szécsény központjához közel

nagy építési telek

jó termõfölddel, gyümölcsfákkal

ELADÓ!

Érdeklõdni:

06 30/ 218 66 42

Ülésterembõl
Minden megválasztott képviselõ jelen volt az év elsõ ülésén, 

2014. január 30-án. (Ami persze nem szenzáció, hiszen szinte 
minden alkalommal jelen van minden képviselõ). A testület 
tagjain kívül (ide értve a polgármestert is) részt vett még az 
ülésen dr. Verbói Mária jegyzõ és Percze Renáta, a Rimóci Közös 
Önkormányzati Hivatal gazdálkodási elõadója is.  

A meghívó szerint elsõként a 2014. évi költségvetés 
beterjesztésére került sor. Mint mindig, most is a fejlesztési 
lehetõségek váltották ki a legnagyobb érdeklõdést. Jó hír, hogy 
az ez évi terveink szerint a közel 400 millió forintnyi kiadásból 89 
millió forint fordítható fejlesztésre. (Következõ számunkban 
részletes beszámolót közlünk az elfogadott költségvetés 
számairól.) 

Ezen napirend keretében döntött a testület egy aljegyzõi 
státusz létesítésérõl is, mely állás betöltésére a pályázati felhívást 
ebben a számban külön hirdetésben olvashatják.

Ezután a jegyzõ számolt be az önkormányzati hivatal 2013. 
évi munkájáról. A korábbiakhoz képest a múlt évben jelentõsen 
megnõtt az egy ügyintézõre jutó feladatok száma. Nehezíti a 
feladatok elintézését, hogy lakosaink nagy számban fordulnak 
privát ügyek elintézése érdekében hivatalunk dolgozóihoz. (Ez 
persze nem hivatali kötelesség, de nehéz a segítség-kérésre 
nemet mondani.) A részletes beszámolót a képviselõk 
egyhangúlag fogadták el.

A szociális feladatok biztonságos ellátása érdekében 
megkezdõdött a Gondozási Központ átszervezése. Ennek elsõ 
lépéseként egy szociális társulás létrehozásáról már döntött a 
rimóci és a nógrádmegyeri képviselõ-testület. Annak érdeké-
ben, hogy a jelenlegi feladatok ellátása társulási formában 
történhessen, ezen az ülésen elfogadásra került a Gondozási 
Központ 2014. március végi megszüntetésérõl szóló határozat. 

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az óvoda nyári 

zárva tartásáról legkésõbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelõzõen 
a szülõket tájékoztatni kell. Ezen rendeletnek tett eleget a 
testület elfogadva az intézményvezetõ által beterjesztett 
javaslatot. Eszerint az óvodánk nyári szünete július 9-tõl 
augusztus 15-éig tart. Nyitvatartási napokon 7.00-tól 17.00 óráig 
tart nyitva.

Az ülésen elfogadásra került a testület ez évi munkaterve, a 
közös hivatal teljesítménycéljai és a Rimóci Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodás 
módosítása is.

Kinyilvánította testületünk a községünk részvételi szándé-
kát a szervezõdõ Európai Területi Együttmûködési Csoportosu-
lásban. Hasonlóképpen foglalt állást egy önkormányzati 
feladatok közös ellátására szervezõdõ társulásban való 
részvételrõl is. Ezek a szervezetek kialakítás alatt állnak. A 
megállapodások elõkészítésében községünk képviseletére a 
polgármester kapott megbízást.

Ezt követõen zárt ülésre került sor, ahol a szociális tûzifa 
kérelmek mellett egyéni kérelmek elbírálására is sor került.

Az ülés 22 óra 5 perckor ért véget.
Beszkid Andor

polgármester

AKÁCMÉZ
és

TRITIKÁLÉ
ELADÓ!

Érdeklõdni:

Beszkid János Rimóc, Bem Apó út 49.

Telefon: 06/30 4345717
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megválasztásával mindenki a saját fizikai állapotának, vagy 
korának megfelelõ szintre tudja beállítani a terhelést. Külön 
öröm és sikerélmény számomra, amikor látom hogy egy a 
kezdetben félénken a hátsó sorban megbúvó, a mozdulatokat 
visszafogottan próbálgató vendégem néhány Zumba óra 
elteltével már kinyílik, elõbújik belõle az igazi énje, és bátran 
tekeri, rázza, mintha csak otthon ropná a tükör elõtt. Mindenki 
hamar rájön, hogy ez egy olyan hely, ahol minden otthoni, vagy 
munkahelyi problémát ki lehet kapcsolni, és mentálisan fel lehet Már több, mint egy éve, hogy Rimócon zumba oktatás 
töltõdni, mialatt fizikailag jó néhány kalóriától megszabadu-folyik. Mi, akik járunk, mindig nagyon várjuk, hogy ismét 
lunk. Remélem még sokáig fogjuk egymást boldogítani eme péntek legyen és mehessünk órára, mert igazán jól érezzük 
vidám, lelkes csapattal, hozzájárulva ezzel a testi és lelki magunkat együtt. Nincs ennek semmi különösebb oka, vidám a 
egészségünk megõrzéséhez. Továbbá nagy szeretettel várunk társaság, ritmusos zenék szólnak és együtt táncolunk. Nem baj, 
minden kedves csatlakozni vágyót a pénteki Zumba ha elfelejtjük a lépést, vagy rossz irányba nyújtjuk a kezünket, 
óráinkon, melyek 17.30-kor kezdõdnek aSportcsarnokan.”nevetünk egyet, aztán jöhet a következõ mozdulatsor. Azért, aki 

Borda Zsolt ZUMBA ® FITNESS instructor (ZIN)rendesen végig csinálja (és nem csal, mikor már úgy érzi, hogy 
képtelenség ennyit „ugrálni”), annak megvan a jólesõ fáradtság 

A „zumbások” azért szeretek zumbázni / zumbára járni, mert ...érzése. Ily módon jól le lehet vezetni az egész héten fel-
- Nagyon jó formája a mozgásnak, „edzünk” szenvedés nélkül gyülemlett feszültséget és felesleges energiákat.

(Bianka)„A 2001-ben alapított ZUMBA ® FITNESS mára szinte az 
- Nagyon jó a hangulat! (Ágota)egész világot meghódította. 185 országban mintegy 14.000.000 
- Igazán jó kikapcsolódási lehetõség a kisgyermekes anyukák-ember hódol ennek az egyedülálló programnak, mely jó ideje itt 

nak is. (Angelika)Rimócon is igen nagy sikernek örvend. De mit is takar ez a 
- Sok jó csaj van!  (Zsolt)magyar fülek számára olyan egzotikusan csengõ név, és mi a 
- Sokan vagyunk anyukák, és nem sok lehetõségünk van a titka töretlen népszerûségének? A ZUMBA ® FITNESS 

kikapcsolódásra! Ez teljesen jó erre, na meg persze egy kicsit egyesíti a mozgást és a szórakozást egy üdítõ dance-fitness 
kondiba is tart minket! Én nagyon imádom, nem hagynám ki eleggyé. Ez a nemzetközi ritmusokkal fûszerezett program 
soha! Próbálkoztam már egy párszor itthon tornászni, de vidám világot varázsolva könnyen követhetõ koreográfiákon 
egyedül nem esett jól, így meg ösztönözzük egymást! Ha keresztül, a teljes test edzésére szolgál. Amikor megszólal egy 
legalább kétszer járnánk egy héten, talán még fogyhatnánk is vérpezsdítõ kubai salsa, vagy elindul egy pörgõs merengue, 
tõle! Bátran ajánlom mindenkinek! (Adrienn)mely a Dominikai Köztársaságból származik, az embernek 

- A mindennapi egyhangúságból szó szerint „kitáncolunk”. Ez önkéntelenül is megmozdul a lába. Ugyanígy van ez a dübörgõ 
már jelszó nálunk, amikor összefutunk a csajokkal: „pénteken puerto ricói reggaetonnal, vagy a lüktetõ cumbiával a 
zumba”? (Bea)columbiaiak táncával. Ezeken a latin alap táncokon kívül egy 

- Bár itthon is tornázom, de imádok táncolni mindegy milyen Zumba órán találkozhatunk még a mexikói quebradita, a brazil 
zene és tánc. Kérdem én, de hová mehet egyedül egy két samba és sok egyéb stílus mellett a legnépszerûbb mai 
gyermekes anyuka táncolni a környéken, és mikor. A slágerekkel is. A magával ragadó hangulat sodrásában észre sem 
megoldás: ZUMBA! (Daniella)veszed, és már el is szaladt egy óra minden unalmas erõlködés 

nélkül, és mégis folyik rólad a víz. Ez nem tánc óra! Nem az a B-VÁ
cél, hogy maradéktalanul elsajátítsunk egy-egy bizonyos tánc 
mozdulatot. A speciálisan felépített, adott zenéhez kialakított 
koreográfiát bárki könnyedén követheti, nem szükséges hozzá 
elõzetes képzettség. Az csak egy kellemes mellékhatás, hogy 
idõvel a mozgás-koordinációnk, és tánc tudásunk is hihetetlen 
mértékben fejlõdik. Ráadásul a mozdulatok intenzitásának 

felhajtást csak ideig-óráig akadályozza a korlát, mert a Szóvá teszem
korlátot levágják (hogy elég széles hely legyen a 
rákanyrodáshoz), a táblákat letörik, rosszabb esetben el is 

Nem is olyan régen tettem szóvá, hogy az új lopják. Ez már így megy évek óta. Az emberek nem 
buszmegálló szemetesének tetejérõl leszaggatták a zsindely változnak. Ön mit gondol?
borítást. Azóta pótolták a hiányzó zsindelyt, helyre- Régmúlt idõkben a földutakról való felhajtásnál 
állították a szemetest. Megnyugodva és reménykedve sárrázó volt, meg egy ember lapáttal, hogy a belterületi 
vettem tudomásul, hogy ez a dolog rendben van. Aztán utakra ne kerüljön annyi sár egy-egy mezõgazdasági 
másnap reggel az új zsindelyt is megkezdték lebontani erõgép közlekedésekor. Most ez nem így van, és itt is, ott is 
ismeretlen rongálók. Tulajdonképpen egy éjszakán át volt sok sár kerül az utakra. Mit lehetne tenni? Ön mit gondol?
érintetlen a szemetes teteje. Már-már kezdtem azt hinni, Egy másik „minden hetes” téma. A Szent Erzsébet téri 
hogy zsindelyevõ UFÓk járnak községünkben. Ön mit nagykapu szinte minden vasárnap zárva tart fél tizenegytõl 
gondol? negyed egyig is. Gondolva az idõs, beteg, nehezen vagy 

Aztán egy örökzöld téma. A kerékpárút. Amire nagy- csak segítséggel közlekedõ templomjáró hívekre, meg-
nagy szorgalommal és rendszerességgel hajtanak fel a oldható lenne-e a jelzett idõre egy lakat mellett még egy 
gépjármûvek. Ilyen-olyan terepjárók, traktorok, egyéb kinyitása? Ön mit gondol?
teherhordó jármûvek, négykerekû, „szabadidõs, benzin- Jószándékkal írta
faló, csupasár leszek” gépezetek és még lehetne sorolni. A Beszkid János

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és 
biztonságos

Orvosi Rendelõért 
Rimócon”

A Rimóc Község Önkormányzata 
által megnyert pályázat lassan a megva-
lósítás szakaszába lép.

A közbeszerzési eljárás megindításá-
hoz a jogszabályi el írásoknak meg-
felel en elengedhetetlen a kiviteli terv-
dokumentáció megléte. A tervdoku-
mentáció több részb l áll: az építészeti 
tervek már rendelkezésre állnak, míg az 
épületgépészeti és a villamossági tervek a 
napokban készülnek el.

A tervek elkészülését követ en 
néhány napon belül megindításra kerül a 
közbeszerzési eljárás. Az önkormányzat 
által felkért közbeszerzési szakért  az 
alkalmazandó eljárásrendet a 2011. évi 
CVIII. törvény 122/A. § alapján nemzeti 
eljárásrendként határozta meg. Az eljárás 
id igénye - a közbeszerzési törvény által 
el írt határid k figyelembe vételével - 
hozzávet legesen másfél hónapra be-
csülhet . Ezt követ en kerül sor a 
vállalkozói szerz dés aláírására a nyertes 
ajánlattev vel. 

A szerz dés életbe lépésével egyide-
j leg projektünk is a megvalósítási sza-
kaszba lép. 

A tényleges építkezés megkezdése a 
szerz dés aláírását követ en kezd dik 
majd meg.                       Beszkid Veronika
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Rimóc Községért Alapítvány

Civil szervezet neve

Rimóc Polgárõr Egyesület

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Rimóci Kobak Egyesület

Rimóci Sport Egyesület

Rimóci Ifjúsági Egyesület

Összesen

Civil szervezet 
adószáma

19162829-2-12

18642902-1-12

18636615-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

18644928-1-12

2011. évben 2012. évben 2013. évben

felajánlott összeg felajánlók száma felajánlott összeg felajánlott összegfelajánlók száma felajánlók száma

31 788 Ft

105 577 Ft

43 959 Ft

54 305 Ft

4 926 Ft

-
240 555 Ft

11 fõ

40 fõ

10 fõ

15 fõ

4 fõ

80 fõ

-

36 962 Ft

48 615 Ft

15 596 Ft

28 949 Ft

25 249 Ft

-
155 371 Ft

17 fõ

25 fõ

5 fõ

13 fõ

11 fõ

71 fõ

-

279 751 Ft

141 036 Ft

7 411 Ft

71 099 Ft

16 957 Ft

24 899 Ft

541 153 Ft

130 fõ

55 fõ

3 fõ

18 fõ

12 fõ

12 fõ

230 fõ

Tájékoztató táblázat a 2011, 2012, 2013. években adó 1% támogatásban részesült
rimóci civil szervezetek adatairól

(Forrás: www.nav.gov.hu)

ADÓJA 1%-ÁT IDÉN IS AJÁNLJA RIMÓCI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE, EZZEL IS SEGÍTVE MUNKÁJUKAT!
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Hasfájás masszázs a mosolygós babákért, 
gyermek masszázs a kiegyensúlyozott óvodás és 

iskolás gyermekekért.

A csecsemõjüket ösztönösen gondozó, ápoló anyák érzik, tudják, 
hogy a gyakori ölelgetés, simogatás a baba testi-lelki fejlõdését 
szolgálja. Ennek egyik formája a babamasszázs. Az érintés minden 
ember életében rendkívüli jelentõséggel bír, folyamatosan átszövi 
emberi kapcsolatainkat. Gondoljunk csak bele, hogy milyen fontos 
ez egy kisbabának, akinek a kommunikációs eszközei jóval 
szegényesebbek a mieinknél. A szeretetteljes masszázs egy 
csodálatos kapocs, aktív együttlét a szülõ és gyermeke között, mely 
által jobban megismerik egymás személyiségét, igényeit, 
temperamentumát, s mely mindkettõjüket meghitt pillanatokkal 
ajándékozza meg. A gyermek érzelmi fejlõdését is pozitívan 
befolyásolja, ha rendszeres fizikai kontaktusba kerül szüleivel, 
ezáltal is érzi, hogy szeretik, óvják õt. Az sem gond, ha valaki 
ösztönösen masszírozza a kisbabáját, de azért jó, ha legalább néhány 
alapmozdulatot megtanulunk. A csecsemõk bõre nagyon érzékeny az 
érintésre, ezért nagyon fontos, hogy lassan, fokozatosan kezdjünk 
hozzá. Nem a nyomkodáson, a test „átgyúrásán” van a hangsúly, mint 
a felnõtteknél végzett masszázs során, hanem a puha, finom, de mégis 
határozott simításokon. A csecsemõk masszírozásának jótékony 
hatásait szinte vég nélkül lehetne sorolni: erõsíti a szülõ-gyermek 
kötõdést, az immunrendszer mûködését, serkenti a vérkeringést, 
csökkenti a stresszhormonok felszabadulását. Segíti a testkép 
kialakulását, saját testrészeinek megismerését, az idegrendszer 
érését, az érzékszervek fejlõdését. A rendszeresen masszírozott 
apróságok éjjelenként jobban, mélyebben alszanak, súlygyara-
podásuk egyenletesebb, gyorsabb ütemben fejlõdnek, és 
kiegyensúlyozottabbak, mint a velük egykorúak többsége. Az is 
megfigyelhetõ, hogy a környezetükbõl folyamatosan feléjük áramló 
rengeteg ingert könnyebben feldolgozzák, valamint kevésbé 
hajlamosak az agresszióra és a depresszióra. A babák már 
születésüktõl kezdõdõen masszírozhatók, de késõbb is bevezethetõ a 
napirendbe, mert egészen kamaszkorig van jótékony hatása. Az 
apukák is végezhetik.  Kisgyermekkorban csökkenti a fogzás okozta 
kellemetlenességeket, óvodás és iskolás korban a növekedési 
fájdalmakat, a levezeti teljesítmény kényszer okozta  feszültséget. 
Stimuláló hatása miatt segíti a regenerálódást, erõsíti az 
immunrendszert, kiegyensúlyozott ébrenlétet és nyugodt alvást 
biztosít, segíti az emésztést, méregtelenítést. A szülõk a masszázs 
során megtanulják értelmezni a gyermek jelzéseit, tiszteletet 
gyakorolnak a baba iránt és a jövõbeni jó kapcsolatot is 
megalapozzák. Gyakori kérdés a szülõk körében a testvér 
féltékenység. Ha a szülõk a testvéreket együtt masszírozzák csökken 
a gyerekekben a féltékenységbõl eredõ feszültség. A gyerekházban 
várunk minden kedves érdeklõdõt, aki szeretné a masszázs jótékony 
hatásait gyermekének biztosítani.

Szitáné Mócsány Zsuzsanna

2013. szeptember elsején indult útjára
Rimócon a TÁMOP-3.3.9 C-12-2013-0103

„Tanoda a Rimóci gyerekekért” 

A program 40 fõvel indult. A tanoda olyan intézmény, amely 
iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozott és halmozottan 
hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességét és továbbtanulását 
segíti elõ. A tanoda céljának és feladatának tekinti a részképesség-
hiányok pótlását, a tehetséggondozást, a szociális kompetencia-
fejlesztést, hiszen önismeret, pályaorientáció, és logikai tábla-
játékok, mint a fejlesztés eszközei is szerepelnek a tantárgyak között. 
Tanodánkban a gyerekek nagy örömére a szabadidõt is hasznosan el 
tudják tölteni, hiszen számos kreatív tevékenységgel és játékkal 
várjuk õket. Ezekben a tevékenységekben nagy segítségünkre van az 
Egyesek Ifjúsági Egyesülete, akik minden héten egy napot töltenek 
nálunk. A szociális munka is része a napjainknak, hiszen a hátrányos 
helyzetû családokkal is szorosan együttmûködünk.A program fontos 
célja, hogy segítse a diákok hátrányos helyzetébõl fakadó problémák 
kezelését. Foglalkozásaink ingyenesek és a tanuláshoz szükséges 
eszközöket is biztosítjuk. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az 
egyén életútját is, és együttes közös munkával lépkedünk elõre az 
iskolai sikeresség elérésében. A helyi iskola, akivel együttmûködési 
megállapodásunk van, mindenben támogat bennünket a napi munka 
során. Az iskola vezetõjével, közösen küzdjük le a felmerülõ 
nehézségeket.

Februári terveink: Szülõértekezlet február 5-én 17 órakor
          Szülõi klub elsõ megnyitója február 15-én 12 órakor

Farsang február 24.
A tanoda dolgozói

Foglalko-
zások

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

14.00-14.45

14.45-15.00
Szünet

15.00-15.45

15.45-16.00
Szünet

16.00-16.45

16.45-17.00
Szünet

17.00-17.45

17.45-18.00
Szünet

18.00-18.45

IT IT IT 10.00-10.45
Matematika

Kézmûves Társasjáték
sport

10.45-11.00
Szünet

Magyar 

irodalom
Kézmûves Magyar

nyelvtan
Kézmûves Történelem

IT Angol Társasjáték
sport

Önismeret 11.00-11.45
Matematika

Társasjáték
sport

Pálya-
orientáció

11.45-12.00
Szünet

12.00-12.45
Matematika

Magyar 

irodalom

Magyar
nyelvtan

IT Történelem 12.45-13.00
Szünet

Pálya-
orientáció

Önismeret Kézmûves

13.00-13.45
Matematika

Magyar 

irodalom
IT Magyar

nyelvtan
IT Történelem 13.45-14.00

Szünet

Pálya-
orientáció

Társasjáték
sport

Társasjáték
sport

Önismeret 14.00-14.45
Matematika

14.45-15.00
Szünet

Magyar 

irodalom
IT Magyar

Nyelvtan
IT Történelem 15.00-15.45

Matematika

Véget ért a
Gondozási Központ
Angyalka kiállítása

2014. január 10-ig volt látható 
a Gondozási Központban a 
Védelmezõ Angyalkáink címû 
kiállítás. Azóta a sok szép tárgyak 
visszakerültek tulajdonosaikhoz. 
Az érdekesség kedvéért készítet-
tünk egy összesítõt a kiállításról, 
amelyet most megosztunk a 
kedves olvasókkal.

Angyalkát ábrázoló…
Szobor, karácsonyfa: 1023 db
Falikép: 89 db
Képeslap: 36 db
Szalvéta: 35 db
Szentkép: 21 db
Mécses-gyertyatartó: 16 db
Hûtõmágnes: 7 db
Naptár: 6 db
Lobogó: 4 db
Ékszertartó doboz: 3 db
Könyv: 3 db
Pohár: 2 db
Üveg tál: 2 db
Falvédõ: 2 db
Hajgumi: 2 db
Szenteltvíz tartó: 1 db
Ajtódísz: 1 db
Imafüzet: 1 db
Tálca: 1 db
Szalag: 1 db
Szélcsengõ: 1 db
Lámpás: 1 db
Olvasó tartó: 1 db
Medál: 1 db
Gyermek body: 1 db
Kulcstartó: 1 db
Sütõforma: 1 db
Tányér: 1 db
Összesen: 1264 db

Február 17.Mi történt ezen a napon?
1673 - Moliére „színpadi” halála
1856 - Heinrich Heine német költõ halála

Február 8. 1948 - Cserhalmi György színész születése
1538 - Rómában szövetség (Szent Liga) alakul 1954 - Eperjes Károly színész születése
a török ellen a pápa, a császár és Velence 

Február 18.
részvételével.

1703 - Zrínyi Ilona halála
1828 - Jules Verne francia író születése

1825 - Jókai Mór Író születése
1934 - Móra Ferenc író halála

1890 - Gróf Andrássy Gyula államférfi halála
1949 - A Budapesti Népbíróság különtanácsa 

1938 - Szabó István Oscar-díjas filmrendezõ 
ítéletet hirdet a Mindszenty József esztergomi 

születése
érsek elleni perben

Február 19.
1964 - Szulák Andrea színésznõ születése

1473 - N. Kopernikusz lengyel csillagász születése
Február 9.

1951 - Magos Judit asztaliteniszezõ születése
1835 - Kölcsey Ferenc elmondja búcsúbeszédét 

1959 - Az Ódry Színpad megnyitásaaz országgyûlésen
Február 20.

1957 - Horthy Miklós Magyarország volt 
1790 - II. József császár halála Bécsbenkormányzójának halála
1865 - A pesti Vigadó épületének felavatása1972 - Rózsa Norbert úszó születése
Február 21.Február 10.
1893 - Honthy Hanna énekes-színésznõ születése

1837 - A. Sz. Puskin orosz költõ halála
1916 - A német támadás megindulása Verdunnál

1898 - Bertold Brecht német író, költõ, rendezõ 
1989 - Márai Sándor író halálaszületése
Február 22.1919 - Bessenyei Ferenc születése
1512 - Amerigo Vespucci itáliai hajós és 1922 - Göncz Árpád születése
felfedezõ halála

1947 - A szövetséges nagyhatalmak aláírják 
1732 - George Washington amerikai államférfi 

Magyarországgal a párizsi békeszerzõdést
születése

Február 11.
1921 - Gulietta Masina olasz színésznõ születése

1831 - Pest és Bécs között megindul a 
Február 23.

rendszeres gõzhajó forgalom
1440 - Mátyás király születése Kolozsváron

1893 - Bánki Donát és Csonka János benyújtja 
1743 - Rotschild angol bankár születéseszabadalmi kérelmét a porlasztóra
1828 - Fazekas Mihály költõ író halála

1929 - Létrejön a Vatikán városállam
1939 - Peter Fonda amerikai színész születése

Február 12.
1943 - Kozák András színész születése

1809 - Abraham Lincoln amerikai elnök 
Február 24.születése
1538 - Szapolyai János és I. Ferdinánd Váradon 

1923 - Franco Zeffirelli olasz rendezõ születése
békét kötöttek

1951 - Bajor Gizi színésznõ halála
1836 - Berzsenyi Dániel költõ halála

1982 - A Budapest Sportcsarnok felavatása
1850 - Jászai Mari színésznõ születése

Február 13.
Február 25.

1141 - II. Béla király halála 1842 - Karl May német író születése
1883 - Richard Wagner német zeneszerzõ halála 1943 - George Harrison születése
1932 - Grétsy László nyelvész születése 1960 - Ráckevei Anna színésznõ születése
1945 - A II. világháborúban Budapesten Február 26.
befejezõdnek a harcok 1802 - Viktor Hugo francia író születése
1945 - Földes László „Hobo” születése 1846 - Buffallo Bill születése
Február 14. 1971 - Fernandel francia komikus halála
1582 - XIII. Gergely pápa elrendeli a nevérõl 1992 - Fehéroroszország, Moldova,
elnevezett naptárreformot

Üzbegisztán, Ukrajna és Tádzsikisztán is 
1876 - A. G. Bell bemutatja az általa tervezett csatlakozik az 1975-ben aláírt helsinki-i 
telefont zártokmányhoz
Február 15. Február 27.
1564 - Galileo Galilei itáliai matematikus és 1600 - Rómában az inkvizíció máglyán 
fizikus születése megégeti Giordano Brunot
1833 - A Bánk bán elsõ elõadása Kassán 1911 - Kazal László színész születése
1893 - Magyarországon elõször szólal meg a 1933 - Németországban a nácik felgyújtják a 
telefonhírmondó berlini parlament, a Reichstag épületét
1962 - Zoltán Erika énekesnõ születése Február 28.
1991 - A „Visegrádi-csúcs” 1832 - A Budapesti Hídegylet megalakulása
Február 16. 1912 - Markos József (Alfonzó) születése
1906 - Befejezõdik a budapesti Nagykörút építése 1986 - Stockholmban a nyílt utcán meggyilkolják 

Olof Palme svéd miniszterelnököt1989 Iránban Kohemeni ajatollah 5 millió USD 
vérdíjat tûz ki az indiai származású brit író, 1991 - Bush amerikai elnök bejelenti, hogy 
Salman Rushdie fejére Kuvaitot felszabadították
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Benkó Péter:              90 éves a Rimóci Rezesbanda!- Petrovics DávidA zenekar jelenlegi tagja: - 

Milyen okból, mely indíttatásból, hogyan kerültél a rezesbandába? 

Mióta játszol a rezesbandában? 

Körülbelül 9 éve játszom a bandában.

Miért azt a hangszert választottad, amelyiken most játszol?

Édesapám is kisdobos volt, úgyhogy megörököltem a hangszert. 

A régi tagokról vannak emlékeid? 

Amióta a zenekar tagja vagyok nem ment el senki, úgyhogy nem ismerek 

régi tagokat. Vannak olyanok, akik a munkájuk vagy a tanulmányaik miatt 

nem tudnak minden próbán ott lenni, de a fellépésekre azért hazajönnek.

Miért tartod fontosnak, hogy a banda tagja légy?

Mindig fontosnak tartottam a hagyományõrzést. 

Mielõtt a zenekarba kerültem, 5 évig néptáncoltam. 

Már akkor is nagyon tetszett, ahogy a banda kísérte a 

táncosokat. 

Kinek a helyére kerültél a rezesbandába?

Édesapámmal egymást szoktuk váltani, ha õ nem tud 

menni akkor én megyek, és fordítva. 

A zenekar repertoárjából…

Fõleg népdalokat szoktunk játszani, tánccsoportokat 

kísérünk, reggeli ébresztõket tartunk. Gyakran 

elõfordul, hogy körmenetre hívnak minket játszani, 

ahol egyházi énekekkel próbáljuk színesíteni az 

ünnepet. Mindezek mellett a szécsényi 8-as 

kocsmában is zenéltünk már a fiatalok nagy örömére. 

Egy közös dalt is sikerült össze hoznunk az ottani 

zenekarral, a „Honvéd banda” címû számot együtt játszottuk el.

Hogyan telik egy próba? 

Általában összejövünk és az adott fellépésre próbálunk. De néha elõkerülnek régi kották új dalokkal, melyeket az idõsebb 

korosztály nagy lelkesedéssel ad át nekünk, ezekkel is színesítve a zenekar repertoárját.

Melyik

a legemlékezetesebb 

fellépés? 

Számomra minden fellépés 

emlékezetes, de amit meg-

ismételnék az a Lengyel-

országi út volt. Nagyon 

nagy szeretettel fogadtak 

bennünket, felülmúlhatat-

lan volt az ellátás. Az utolsó 

este olyan jól sikerült, hogy 

lengyelek és magyarok 

együtt zenéltünk, mulatoz-

tunk. :)

Köszönöm

a beszélgetést!

Az elsõ fellépésem a rezes bandában egy május elsejei ébresztõ volt. 
Valamilyen okból nem volt a bandának arra az alkalomra nagydobosa, 
úgyhogy én helyettesítettem az akkori nagydobost. Aztán késõbb úgy 
alakultak a dolgok, hogy Édesapám nem tudott járni próbákra, úgyhogy 
kellett a bandába egy kisdobos.

,,Kezdõdhet az elõadás!’’

,,Én is ki akarom próbálni!’’

,,Ügyesek vagyunk?’’

Nálunk mindig történik 
valami…

…jó! Ez még akkor is igaz, ha odakint szomorú, sötét az 
idõjárás, mert az óvodában sok-sok játék és érdekes 
foglalkozás várja a gyermekeket. 

Intézményünk számtalan, jó minõségû és változatos 
témájú fejlesztõ játékkal rendelkezik.

Ezek között vannak konstruáló, figyelem- és emlékezet-
fejlesztõ játékok. Már a legkisebbek is szívesen választják a 
különbözõ kirakókat, hiszen amikor felfedezik, hogyan kell 
összeilleszteni a részeket és végül elkészül a kép, hosszú 
ideig gyönyörködnek benne. Majd szétszedik és kezdik 
elölrõl a folyamatot, mert a sikerélményt jó újra és újra átélni.

A mozgás fejlesztésére, a motorikus képességek segítésé-
re is vannak eszközeink. Ilyen a trambulin, a lépegetõ, 
melyek nemcsak érdekesek és szórakoztatóak, de fejlesztik 
az egyensúlyérzéket, a kitartást, a mozgásritmust, a 
figyelmet. Ezekben az eszközökben az a legjobb, hogy a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva próbálhatják 
ki a saját ügyességüket. Fontosnak tartjuk, hogy amikor nem 
tudunk kimenni az udvarra, a gyerekek akkor is mozoghas-
sanak, ehhez nyújtanak segítséget ezek a játékok.

A bábozás, a dramatizálás nemcsak az irányított 
tevékenység során kerül elõ, hanem a gyerekek spontán 
ötleteihez, szerepjátékaihoz is kapcsolódik, hiszen az 
kellékek folyamatosan a rendelkezésükre állnak. A bábok 
segítségével az óvodások szerepeket élhetnek át, a tevékeny-
ség közben nyitottabbakká válnak, bátrabban megszólalnak. 
A dramatikus játékok fejlesztik a gyermekek kreativitását, 
beszédkészségét, valamint a szociális kapcsolataikat.

Ez a három terület csak egy kis ízelítõ volt abból a sok-sok 
tevékenységbõl, amit óvodánk kínál a gyerekeknek a 
mindennapok során.

Boldog Bernadett

MEGHÍVÓ

Az óvodai farsangi bál helyszíne:

                    Rimóci Sportcsarnok

Ideje: 2014. március 3. hétfõ 14 óra

Belépõ: 500,- Ft./fõ

Zsákba macska: 200,- Ft.

Zene, büfé, sztárvendég

Óvodások farsangja

Nagy mulatság lesz nálunk

Reggelig csak táncolunk

Jöjjön hozzánk e napra

Hogy örüljön az óvoda

Farsang napja eljött már

Kezdõdik a jelmezbál

Zeneszóra vígan lép

Az óvodás apró nép
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A Magyar Kultúra Napja

1823. január 22-én Szatmárcsekén ezen a napon öntötte 
végleges formába Kölcsey Ferenc nemzeti énekünket, a 
Himnuszt.„Együtt szaval a nemzet”

Ennek tiszteletére 24 évvel ezelõtt rendezték meg - 
Szécsényben elõször, és azóta folyamatosan - a Magyar Kultúra A médiák, az internet országos felhívást tett közzé január 22-
Napját. hez közeledvén, miszerint szavaljuk együtt nemzeti énekünket, 
Bár az elmúlt évben megszakadt ez a folyamat, idén újra Kölcsey Ferenc Himnuszát a Magyar Kultúra Napján.
felvették a fonalat, és immár 23. alkalommal újra vers- és Iskolánk is csatlakozott az országos kezdeményezéshez és 
prózamondó versenyre invitálták a környék tanulóit.120 diákunkból 89 fõ  (a 3-8. osztályos tanulók) és a felnõttek is 
Iskolánkat idén 7 tanuló képviselte:részt vettek a szavaláson.
Balázs Dorka  (2.o.)  versJanuár 22-én 10 órakor Jordán Tamás vezényletével a 
(felkészítõ: Kuris Rudolfné és Kaluzsa Mónika),regisztrálók közösen, szívüket-lelküket beleadva mondták el 
Golyán Gréta   (3.o.)  népdal, ezt a gyönyörû, a magyar nép összetartozását jelképezõ „A 
Pásztor Andrea (3.o.)  vers (felkészítõ: Vinczéné Percze Gizella), magyar nép zivataros századai”-t felvonultató verset.
Pikács Izabella (4.o.)  vers (felkészítõ: Kuruczné Rados Beatrix), Mindez felkerült az internetre - bár technikai adottságaink 
Bablena Blanka (7.o.)  népdal (felkészítõ: Huszkó Marianna), miatt a sajátunk kissé homályosra sikeredett -, ahol természetesen 
Ocsovai Ramóna (8.o.)  vers (felkészítõ: Kiss Józsefné), a Rimóci Szent István Általános Iskola rimóci diákjainak szavalata 
Beszkid Mátyás (8.o.)   vers (felkészítõ: Kiss Józsefné) is megtekinthetõ, sõt szavazni is lehet rájuk.
kategóriában.Kérünk mindenkit, hogy adják szavazatukat a falu azon 

A résztvevõk mindegyikének jutalma egy-egy Mikszáth-gyerekeire, akik településük iskolájában tanulva csatlakoztak 
kötet és a tartalmasan és hasznosan eltöltött délelõtt lett.ehhez a nemes kezdeményezéshez!

Köszönjük támogatásukat! Eredményeink: 
Kiss Józsefné igazgató -  Balázs Dorka (2.o.) az alsós versmondó kategóriában

   különdíjat kapott.
-  Beszkid Mátyás (8.o.) a felsõs versmondó kategóriábanMunkánk „gyümölcse”
   2. helyezést ért el.

Gratulálunk tanulóinknak!Az iskolánkban folyó ,,Vesd bele magad!” programról, a 
Úgy diákjainknak, mint a felkészítõknek és a támogató hozzá kapcsolódó munkákról korábban már tájékoztattuk a 

családoknak köszönöm hozzáállásukat és munkájukat!Kedves Olvasókat. Ennek keretében megismerkedtek tanulóink 
Kiss Józsefné igazgatóa kertmûvelés csínjával-bínjával. Jutott a zöldségfélékbõl az 

Idõsek Klubja konyhájára. Zöldségpiacot tartottak tanulóink, 
ahol az általuk ültetett és gondozott zöldségféléket bocsátották 
áruba szülõi értekezletek alkalmával. 

A bevételek a Diákönkormányzat pénztárába kerültek. De a 
szüreti fõzõversenyre is beneveztek az általuk gondos 
munkával elõállított zöldségekbõl készített étkükkel. Szakmai 
irányítójuk, Szabó Mónika segítségével nagyon finom ételek 
készültek.

Más hozadéka, is lett annak, hogy a pályázathoz csatlakozott 
iskolánk. Kapcsolatépítés révén 7 db laptopot kaptunk egy 
német cégtõl. A közvetítésben nagy szerepe volt Székely 
Orsolyának és SabineThiellow-nak, Vajramalának, a 
Buddhista Misszió egyik vezetõjének.

Iskolánk tanulói nevében köszönetet mondok az adományozók-
nak és a közvetítõknek egyaránt!

Kiss Józsefné
igazgató

ISKOLAI HÍREK
éreztem magam, mintha nem is telt még ki tudja, honnan. Ha jól számol-
volna el az a három esztendõ az elsõ tam, százon felül voltunk. Idén kelle-
Mária eljegyzésétõl, amin részt vettem. mesen meglepett a rezesbanda is, akik 
Pedig oly sok minden változott közben kiválóan dukáltak a jó hangulathoz, 
az életünkben, de mégis itt van ez az hiszen zene, tánc és mulatás nélkül 
eljegyzés, ez a menyegzõ, ami olyan nincs menyegzõ, mint ahogy a kánai 
mintha nem haladna az idõvel, mindig menyegzõ éneke is mondja:  „Adj Isten, 
ott van egy helyen és mi évrõl-évre hogy mi is örüljünk, Ily mulatságban 
visszatérünk hozzá. Örök ünnep, ahol a részesüljünk! Jó bor mellett, duda 
föld és az ég találkozik. Hogy a menny nélkül, mit ér a tánc ugrás nélkül”. 
lép be a mi földi világunkba, vagy mi Remélem, sokáig részem lehet benne, és 
lépünk ki ebbõl a földi létbõl, hogy egy buzdítok mindenkit, aki még nem volt, 
kis idõre bekukucskálhassunk a menny hogy jöjjön el. Aki meg volt, annál 
megnyílt ajtaján? Talán mind a kettõ. Át jobban!
kell éreznie, át kell élnie egyszer 
mindenkinek. Nagyon tetszett, hogy 
egy ünnep alkalmával két eseményt 
ünneplünk, a Mária eljegyzését és a „Egész mennyország vígad”
Kánai menyegzõt, Jézus elsõ csodáját, 

Balogh Zsolt vagyok, a Felvidéken, amely egyben az Oltáriszentség alapí-

Tardoskedden élek, egy Rimóchoz tásának elõképe is. Itt ugyan nem 

hasonlóan hagyományõrzõ palóc változott a víz borrá, de a sok adakozó, 

faluban. Idén harmadszor voltam jó szívû ember mégis csodát tett: annyi 

Rimócon Szûz Mária eljegyzésén. étel-ital került a menyegzõs asztalra, 

Minden évben várva várt esemény ez hogy mint Jézus idejében az apostolok, 

számomra, már szinte otthon érzem most is szinte kosárra való maradék 

magam Rimócon. Igaz is: mind palócok gyûlt össze. Megható az a tény is 

vagyunk. számomra, hogy a Nagy Magyarország 

Az eljegyzés imádsága is olyan, amit számos településérõl érkeznek ide a 

évrõl-évre vár az ember. Most is, miután "násznépek". Rimócon kívül jöttek 

elhangzottak Bertalan testvér gyönyörû Boldogról, Sipekrõl, Varsányból, 

bevezetõ szavai és Feri bácsi elkezdte az Szügybõl, Budaörsrõl, Máriabesnyõrõl, 

éneket, amihez mi is csatlakoztunk, úgy Ludányhalásziból, Magyargécbõl meg 

Balogh Zsolt Tardoskedd

***

Köszönjük a sok segítséget, ami 
lehetõvé tette, hogy idén is megtarthas-
suk Szûz Mária menyegzõjét: polgár-
mester rnak és a Kobak Egyesületnek 
a helyszínt, Vincze Pista bácsinak a 
felajánlott kenyeret, a vendégeknek a 
részvételt és a sok étel-italt, a sipeki 
Uramné Margit néninek az éneket és a 
mesét, a Rezesbandának pedig a zenés 
közremûködést, ami hozzájárult ahhoz, 
hogy valóban menyegzõben érezhes-
sük magunkat. Reméljük, jövõre is ilyen 
szép számban leszünk.

Mindannyiunkra a Boldogságos 
Szûz áldását kérem!              A Szervezõk

ú
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Novembertõl januárig a legtöbb intézmény nyílt napokat Továbbtanulás rendezett, ahol személyesen lehetett megismerni a választ-

ható iskolákat, képzési formákat. Ezeken a rendezvényeken 
A 8. osztályos diákok életében fontos idõszak február tanulóink egyénileg vehettek részt. Érdeklõdésüket jelzi, 

eleje, hiszen ekkor kell új iskolát választaniuk a következõ hogy minden diákunk ellátogatott legalább egy közép-
tanévre. Ez nem könnyû döntés, hiszen a helyes iskola- és iskolába.
képzésválasztás nem pusztán a középiskolai idõszakra szól, Most, a félévi értékeléssel a kezükben már végleges döntést 
hanem hosszabb távon is meghatározza gyermekeink kell hozni a „Merre tovább?” kérdésre. Remélem minden 
további lehetõségeit, jövõjüket. tanítványunknak sikerül érdeklõdési körének, képességei-

Az iskolaválasztásra már szeptember óta tudatosan nek, lehetõségeinek figyelembevételével a legjobb közép-
készültünk. Októberben közösen vettünk részt a járási iskolát megtalálni, és oda sikeresen felvételt nyerni!
pályaválasztási kiállításon Varsányban, ahol a megye Kívánunk ehhez mindenkinek jó szerencsét!  
középfokú iskolái mutatkoztak be az érdeklõdõ tanulóknak. Bárány Árpád

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A Rimóci Szent István Általános Iskolát és rajta keresztül 
községünket az idén is több általános iskolás diák képviselte. 
Büszkék vagyunk rájuk, hogy évrõl évre mind az alsós, mind a A magyar kultúra napját 25 éve, 1989 óta ünnepeljük január 
felsõsek között van bátor, tehetséges szavaló és énekes, aki 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
nem csupán a gyõzelemért indul a versenyen, hanem a versek napon fejezte be nemzeti Himnuszunk kéziratát Szatmár-
és a népdalok iránti szeretetbõl, szerelembõl. Õk azok, akik csekén. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
évrõl évre visszatérnek a rendezvényre, még akkor is, ha mások adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyománya-
azt gondolják róluk, hogy Petõfit, Arany Jánost szavalni nem inknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunkerõsítésének, 
olyan izgalmas a mai fiatalok számára, mint beülni egy 3D-s felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ értékeinket. A 
moziba.megemlékezést országszerte különbözõ kulturális rendezvé-

Bizony, rajtatok, szavalókon, népdalénekeseken (is) áll a nyek kísérték.
magyar kultúra fennmaradása, ti éltetitek, és adjátok majd Január 25-én Szécsényben immár 23. alkalommal 
tovább a gyermekeiteknek! Kívánom nektek a Rimóci Újság rendezték meg e nevezetes esemény tiszteletére azt a 
szerkesztõsége nevében is, hogy mindig legyen kitartás és versmondó és népdaléneklõ versenyt, melyre a környék 
bátorság bennetek, hogy ne hagyjátok el e neves eseményen általános és középiskolás diákjait várják. Az õ tolmácsolásukban 
való szereplést, éppen úgy, mint ahogy a magyarságunkhoz, hangoznak fel a szebbnél szebb magyar irodalmi alkotások, 
hagyományainkhoz való ragaszkodást sem.népdalok. Visszatérõ vendégek ezek a diákok és az õket kísérõ 

Szóljanak hozzátok Kodály Zoltán szavai:felkészítõ pedagógusok, szülõk. Nem csupán a gyõzni akarás 
,,Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre vágya hajtja õket, hiszen a zsûri véleménye, értékelése is 

elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi szubjektív, hanem a versek, dalok szeretete. Alsósok, felsõsök, 
magának.”középiskolások külön - külön mérettetnek meg, majd díjazás 

után a legjobb elõadók a nagyszínpadon is bemutathatják 
Kaluzsa Mónikatudásukat. 

Néhány szó a 
védõoltásokról 

Perczéné Mócsány Gyöngyi
védõnõ

Nálunk Magyarországon, (természetesen még nagyon sok 
helyen a világon) a gyerekek megszületésüktõl iskoláskorukig 
több védõoltást is kapnak. Ezek nagy része életkorhoz kötött, 
kötelezõ védõoltás. Törvény szabályozza az oltások rendjét és 
közösségbe csak olyan gyermek vehetõ be, aki a kötelezõ oltásait 

A védõoltások története több mint megkapta. 
200 éves múltra vezethetõ vissza. Ez a Vannak nem kötelezõ védõoltások is, ezekrõl a szülõ dönt 
történelmi múlt bebizonyította, hogy a tájékoztatás, illetve tájékozódás után, hogy szeretné-e gyermekét 

beoltatni vagy sem az adott oltóanyaggal az adott betegség fertõzõ betegségek megelõzésének 
megelõzésére. Ezeket az oltásokat fel kell íratni, vagyis fizetni leghatékonyabb módja a védõoltások alkalmazása. 
kell értük. A védõoltásoknak köszönhetõen gyõzték le a fekete himlõt, 

Ilyen többek között pl a Rotavirus-, járványos agyhártya-amely az 1700-as években a halálozások majd egyötödéért volt 
gyulladás- vagy a Kullancs okozta agyvelõgyulladás elleni felelõs. 
védõoltás. A méhnyakrák elleni védõoltás szintén nagy Jelentõs elõrelépést jelentett, hogy Európa közel 10 éve polio- 
elõrelépést jelent a betegségekkel szembeni küzdelemben. A (gyermekbénulás) mentes.
híradásokban most sokat hallhatunk errõl az oltásról, mely Mára több halálos betegség elõzhetõ meg az oltásokkal, 
bevezetésével remélhetõleg megelõzhetõ a rákkeltõ HPV-emberi életek milliói menthetõek meg évente, pár tûszúrással. 
fertõzés. Ahhoz, hogy ezt a kiemelkedõ teljesítményt a jövõben is meg 

Léteznek olyan védõoltások is, amelyeket megbetegedési 
tudjuk õrizni, szükséges, hogy a védõoltási rendszert folyamatosan 

veszély esetén kell alkalmazni. 
az igényekhez megfelelõen igazítsuk, modernizáljuk.

Az oltásokról a szülõk minden esetben tájékoztatást, értesítést 
A mai szülõknek már nincs személyes tapasztalata a kapnak. Természetesen az oltásoknak is lehetnek mellékhatásai, 

torokgyík, vagy éppen a kanyaró súlyos lefolyásáról. jelentkezhet hõemelkedés, enyhébb láz, oltás helyén bõrpír illetve 
Könyvekben, régi filmekben találkozhatunk a torokgyíkkal ami duzzanat. Az ezzel kapcsolatos teendõket a szülõknek szintén 
rettegett gyermek betegségek közé tartozott, és nagyon sok elmondjuk.
gyermek életét követelte. Aki a védõoltásokról bõvebb felvilágosítást szeretne várom a 

Jó ha tudjuk, hogy a kórokozók egy része a környezetünkben Tanácsadóban.
jelen van, másik része behurcolható, hiszen szinte mindennapos 
az utazás közelebbi vagy távolabbi országokba. 

Most hol versenyzel?
Most Balassagyarmaton a Vitalitás SE sportolója vagyok. Vendégségben
Kopcsányi Tamás sempai az edzõm. Itt jobbak a feltételek, mint 
Szécsényben. Külön-külön edzenek a korosztályok, a felszerelt-

Ebben a hónapban egy fiatal ség is tartalmasabb.
sportembert látogattam meg, aki 

Mi a cél?már több mint nyolc éve ûzi 
Természetesen a fekete öv, de ahhoz még sokat kell edzenem. szorgalmasan a kyokushin karatét. 
Remélem kitartok, a szüleim biztatnak és mindig segítenek.Rigó Bertolddal már többször 

beszélgettünk arról, hogy egyszer Apropó anyagiak. Drága sport a karate?
majd elmondja az újság olvasóinak, Hát igen. Tagdíj, éves díj, nevezési díjak. Sok versenyre saját 
hogyan is lehet valakibõl eredmé- kocsival megyünk (útiköltség, belépõdíjak, stb.) Egy gyõri 
nyes és sikeres sportoló. verseny közel harmincezerbe került. Ha történetesen az elsõ 
Hogyan kezdõdött a karatés küzdelemben alulmaradsz, akkor két percért 30 ezret fizettél. 
pályafutásod? Tehát nem olcsó mulatság.
2005-ben apu vitt be Szécsény-

Szükséged volt-e a civil életben a karatés tudásodra?be Vankó Sándor 3. danos 
Hála Istennek még nem és remélem, hogy késõbb sem kell senseihez, õ biztatott, hogy 
alkalmaznom ezt a fajta tudást, csak az edzéseken vagy a kezdjek el karatézni, mert egy ilyen küzdõsportban való 
versenyeken. Egyébként a versenyeken kor-és súlycsoportok jártasság csak elõnyömre válhat a késõbbiek során. A keddi és 
szerint szoktunk küzdeni. Van védõfelszerelés is, kesztyû, fej- és csütörtöki edzéseken aztán megtanultam az alapokat és 
herevédõ, lábszárvédõ, amiket a küzdésekkor kell használni.megszerettem a karatét.
Káros szenvedélyek?Tudjuk, hogy ebben a sportágban az övek színe jelzi a sportoló 
Ebben a sportban nem megengedett sem az alkohol, sem a cigi. képzettségét. Neked most milyen öved van?
Ez szerintem alapvetõ dolog, másról már nem is beszélve.Jelenleg a zöld övben egy csíknál tartok. A fehér öv az ugye 

mindenkezdõnél megvan. Aztán a következõ színek jönnek Tervek a jövõre nézve?
Szeretnék leérettségizni és olyan életpályát választani, ahol egymás után narancs, narancsban csík, kék, kékben csík, sárga, 
hasznosítani tudom ezt a fajta elõképzettségemet. Majd sárgában csík, zöld, majd zöldben csík, barna, barnában csík és 
meglátjuk. A szüleim szerint sem szabad eltékozolnom a hosszú végül a fekete dan fokozatok.
évek alatt megszerzett tudást.Hogyan lehet elõre lépni?
Köszönöm az interjút, és további szép sikereket kívánok neked és azt, Mindenkor vizsgát kell tenni, csak sikeres vizsga után kaphatsz 
hogy váljanak valóra az álmaid.                                      Beszkid János

„magasabb” övet.

Mibõl áll a vizsga?
Erõnlét (fekvõtámasz, felülés, stb.), különféle gyakorlatok. Például 
KATA gyakorlat, ami képzelt ellenféllel való küzdelmet jelent. 
Aztán elméletbõl is vizsgázni kell. Ahogy haladsz elõre az övekkel 
úgy lesznek nehezebbek a vizsgák és vele a gyakorlatok is. Bizonyos 
színû öveket már csak edzõtáborokban lehet megszerezni.

Említenél néhány emberi, ill. sportemberi tulajdonságot, 
amivel egy karatésnak rendelkeznie kell?
Kapásból hármat mondanék: kitartás, szorgalom, elhivatottság. 
No és persze fegyelem. A karatét nem lehet csak úgy tingli-
tangli mûvelni. Összhangban kell lennie a testnek és a léleknek.

10 éveERRÕL ÍRTUNK
· Írtunk arról, hogy „Balassagyarmatért” emlékéremmel tün-

tették ki Sághy Ferenc volt rimóci plébánost.1 éve
· Bemutatkozott Dr. Verbói Mária, községünk új jegyzõje. · Fényképeket közöltünk a hagyományos rimóci palóc házak-

ról 1900-ból.· Írtunk arról, hogy a kutyákat mikrochippel kell ellátni.

· 110-en vettek részt a III. Idõsek farsangján.· Interjút készítettünk Csizmadia Annával a Fölszállott a páva 
nyertes szólóénekesével. 15 éve

· Befejezõdött községünkben a közvilágítás korszerûsítése.3 éve
· Beszámoltunk arról, hogy elkészült a kistérségi szakrendelõ. · Új épületrésszel bõvült az óvoda, egy foglalkozóterem és egy 

nevelõi szoba átadására került sor február 12-én.· Elkezdõdött a helyi Gondozási Központ felújítása. Ekkor Ri-
mócon 419 fõ 60 év feletti ember élt. · Megkezdte mûködését a Gyermekjóléti Szolgálat a Klub-

könyvtárban.· A Dr Manga János Közösségi Ház Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Térré változik az átépítés után. 20 éve

5 éve a RIMÓCI HÍREK (a Rimóci Újság jogelõdje) errõl írt:
· Hogyan látjuk Rimócot? - Felmérés készült a helyi lakosok · Nyár közepére befejezõdik a gázvezeték építése Szécsény és 

Rimóc között.fejlesztési elképzelésérõl.

· Útfelújítás volt a Szécsény - Rimóc közötti út egy részén. · Kárpótlási földárverés kezdõdik április 15-én.

· Pályázatot adott be a rimóci Római Katolikus Egyházközség a · A Kelet-Nógrád COM Rt. nyerte a telefonhálózat kiépítésére kiírt 
pályázatot. Egy éven belül kapják meg a telefont az igénylõk.templomtetõ felújítására.
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Adminisztrációs, számítástechnikai, kisegítõ feladatok:KOBAK HÍREK - adminisztrációs, számítástechnikai feladatok, honlap frissítés, 

programkezelõ, adatgyûjtés stb.
1. Mûködési pályázat:

3. Ajánlják fel adójuk 1 %-át szervezetünk javára!Az Emberi Erõforrás Támogatás-
Kérjük, ne felejtsenek el rendelkezni adójuk 1 %-áról rimóci kezelõhöz a Nemzeti Együttmû-
szervezet javára. Amennyiben pedig egyetért céljainkkal, válassza ködési Alap Új nemzedékek 
a Rimóci Kobak Egyesületet. Adószámunk: 18642139-1-12. Az jövõjéért kollégium által 2013. október 22-én megjelentetett, 
eddigi felajánlásokat évrõl-évre köszönjük támogatóinknak!NEA-14-M kódszámú, a „Civil szervezetek mûködési célú 

támogatása 2014.” címû pályázati felhívásra benyújtott, 4. Megkaptuk a használatbavételi engedélyt:
„Mûködésünk segítése” címû pályázatunk 250.000,-Ft Megkaptuk a dr. Manga János Közösségi Ház (Integrált Közösségi 
támogatásban részesült. Ennek köszönhetõen 10 % önerõ és Szolgáltató Tér, a továbbiakban: IKSZT) használatbavételi 
biztosításával a mûködési költségeinkhez szerezhettünk engedélyét, mely a fellebbezésrõl való lemondással 2014. január 
támogatást. 24-én jogerõssé vált.

2. Közérdekû tevékenység: 5. Alkalmazottak:
Kezdeményeztük a szervezetünk nyilvántartásba vételét az Emberi Az elõzõ lapszámunkban közzétettük a közmûvelõdési menedzser 
Erõforrások Minisztériumánál a közérdekû tevékenység munkakörökre pályázati felhívásunkat. A felhívásra összesen 6 
végzéséhez. A Minisztérium Esélyteremtési Fõosztályának helyi fiatal pályázata érkezett be. Az Egyesület a 2014. január 24-i 
határozata a napokban érkezett meg, így a közérdekû önkéntes ülésen részletesen áttanulmányozta a pályázók szakmai 
tevékenységrõl szóló törvény alapján az alábbi tevékenységekre programjait, megismerte elképzeléseiket. Az egyesület jelenlévõ 
foglalkoztathatunk önkénteseket: tagjai több pályázót is alkalmasnak találtak a feladatellátásra, 
Környezet- és természetvédelem: azonban hosszas egyeztetést követõen úgy döntöttek, hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítják. Ennek egyik oka, hogy - köztisztasági feladatok: közterületi takarítás, buszmegállók, utak, 
a mûködtetési kötelezettség kezdete  az utolsó kifizetési kérelem járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók takarítása, szemétszedések,
késõbbi beadása miatt eltolódik. Mivel a tervek szerint a - parkgondozás: közterületeken, utak, járdák mentén, parkok, 
mûködtetési kötelezettség május 1-tõl kezdõdik, az alkalmazottak terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése.
felvétele is késõbbre halasztódik. Addig az önkormányzat - utak, árkok, átereszek: helyi közutak, csapadékvíz-elvezetõ árkok 
alkalmazásában álló fiatalokat (Bablena Ferenc, Burik-Vincze felújítása, karbantartása, kiépítése.
Ágota) lehet keresni az IKSZT-ben megrendezni kívánt - fûkaszálás, parlagfû irtás: közterületeken, utak, járdák mentén 
programokkal kapcsolatban.végzett idõszakos kaszálás, fûnyírás, gyomirtás
Annak érdekében, hogy a jövõbeni alkalmazottakat támogatással -  sportpálya területének, környezetének karbantartása, takarítása.
tudjuk foglalkoztatni, egyesületünk pályázati és munkaügyi 

Kulturális tevékenység:
központ által nyújtott támogatásokat is igénybe kíván venni, ezért 

- települési rendezvények, ünnepek elõkészítésével kapcsolatos májusig ennek tisztázására is sor kerül.
segédmunkák, rendezvényszervezés A 6 fiatalnak ezúton is köszönjük a kidolgozott pályázati anyagot, 

Kulturális örökség megóvása: hiszen a részletes programterv is mutatja, hogy mennyi idõt 
- rendezvényszervezés, kiadvány szerkesztés fordítottak a pályázat összeállítására. A jövõben az újságban és a 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: megadott elérhetõségeken is tájékoztatjuk õket az esetleges újabb 

pályázatról, vagy a meghallgatásukról.            Vincze Nikolett elnök- elõadások, kiállítások, tájékoztatók, kiadványok szerkesztése

TÁVOLBÓL...  Rimóciak a nagyvilágban
 

Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan élnek most, mit jelent számukra 
a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt 
rimóciak történetét.

Vincze Lívia vagyok, de Rimócon Balázs Líviaként Boldog és teljes életet élek, megtaláltam a boldogságot. Nagy 
ismernek. A szüleim beleegyezésével 10 éve megváltoztattam a szenvedélyem a zene, kisebb-nagyobb szünetekkel 9 éve 
születési nevemet édesapám eredeti családnevére. A Vincze oboázom. Rendszeresen sportolok: futok, edzõterembe járok. 
nevet gyermekeim is megkapták második vezetéknévként. Útkeresésem Rimócon kezdõdött el. Sok jó barátot szereztem 

Miközben lapra vetem ezeket a sorokat, arra gondolok vajon az utamon, sok jó barátot veszítettem. Nem állítom, hogy 
milyen emlékeket hagyhattam magam után. Gyermekként nem visszavágyom kis falumban, de büszke vagyok az örökségre, amit 
tûntem ki kitûnõ eredményekkel, sem kiemelkedõ közösségi onnan hoztam: a család és a vallás fontosságára, vendégszeretetre, 
munkával, sem kimagasló tehetséggel. Álmodozó kamasz- becsületre, tisztességre.                                Üdvözlettel: Vincze Lívia
lánnyá serdülve, arra vágytam, hogy lássak valamennyit a 
világból. Útkeresésem Rimócon kezdõdött el. Tudtam, hogy 
lesz egy hely, ahol boldogságra találok, ha elég állhatatosan 
keresem, megtalálom. 

A középiskolai éveket követõen, jellemformáló 2 és fél évet 
töltöttem Londonban. Egy felsõfokú nyelvvizsgával vissza-
térve, a budapesti Hilton szállodában kezdtem el dolgozni.A 
Hiltonban ismertem meg késõbbi férjemet, Lacit. Felnõttként 
kezdtem komolyan venni a tanulást, munka mellett közgazdász 
diplomát majd késõbb mérlegképes könyvelõ és adótanácsadó 
képesítéseket szereztem. 10 évig dolgoztam egy könyvvizsgáló 
multinacionális cégnél, jelenleg szakfordítással segítek be a 
férjem vállalkozásába.

A fejér megyei Bicskén élek férjemmel és két kislányunkkal; 
Laura 6 éves, Melinda 4 éves. 

VÍZÖNTÕ
Kissé lehangolt mostanában. Jót tenne a 
kedélyállapotának egy kis mulatság. Ha 
mostanában megrendezésre kerül egy jóféle bál 
a környezetében, menjen el párjával, barátaival, 
és érezzék jól magukat!

KOS
Ön igazi játékos, mindig keresi az alkalmat a 
gyõzelemre. Próbálja ki magát az ifjúsági 
klubban a póker, a biliárd vagy akár a darts 
területén - adott a lehetõség a kellemes játékra 
és akár a sikerre is.

IKREK
Az ünnepek alatt felszaladt kilókat még nem 
sikerült teljesen leadnia. Használja ki barátaival 
együtt a sportlétesítmények adta lehetõségeket, 
vagy egyszerûen csak tegyen egy nagy kört a 
faluban.

OROSZLÁN
Kalandvágyó természete nem tud nyugodni, 
mindig valami újat akar kipróbálni. Vágjon bele a 
nyúltenyésztésbe, de ha nem szereti a nyúlhúst, 
inkább látogasson el egy nemrég felújított 
közösségi épületbe, úgysem látta még belülrõl.

MÉRLEG
Újévi ígéretét idén sem sikerült betartania. 
Hogy csökkentse e miatti bûntudatát, a böjti 
idõszakot becsületesen tartsa be. Lelki 
világának és testének is jót fog tenni pár hús- és 
alkoholmentes nap.

NYILAS
A téli szürkeségben gyakran érzi magát magányosnak, 
kedvtelennek. Látogassa meg rokonait, családtagjait, 
vagy vegyen részt a közelgõ helyi rendezvényeken. 
Ezek jobb kedvre derítik majd. Óvakodjon viszont a 
rimóci pálinkától, az nem tesz jót Önnek.

HALAK
Ön természetébõl fakadóan segítõkész, emellett 
pedig környezettudatos is. Ezeket most remekül 
kombinálhatja, ha a otthonában összegyûjti a 
mûanyag kupakokat és azokat támogatásként 
annak adja, akinek szüksége van rá.

BIKA
Mindig is nagy figyelemmel kezelte pénzügyeit. 
Készüljön a közelgõ adóbevallásra és idén se 
felejtse el adója 1%-át valamelyik helyi civil 
szervezet részére felajánlani. Ha ideje engedi, be is 
léphetne egyikbe.

RÁK
Ha eddig még nem talált Önre a szerelem, egy 
közelgõ báli mulatságon elrabolhatják a szívét. Ha 
már megtalálta párját, menjenek el közösen 
bálozni. Ne vessék meg a rimóci bort és pálinkát, 
fokozza a hangulatot.

SZÛZ
Sosem vetette meg a jó olvasnivalót, de már régen 
hódolt ennek a szenvedélyének. A helyi 
könyvtárban sok Önnek való könyvet és magazint 
találhat, ráadásul rendszeresen frissítik a 
választékot.

SKORPIÓ
Viharos természete miatt gyakran kerül 
összetûzésbe a szomszédaival. Legyen óvatos, a 
pletykálkodók még ki is színezik a történteket. 
Haragtartás helyett próbáljon meg békére, de 
legalábbis „fegyverszünetre” törekedni.

BAK
Ön gyakran ideges, feszült mostanában, lelki 
világa feldúlt. Hogy ezt helyre tegye, vegyen részt 
szentmisén, vagy tegyen jó cselekedeteket. 
Menjen el a legközelebbi véradásra, használja a 
flakonjáratot, gyûjtse a mûanyag kupakokat.

Más horoszkópokhoz hasonlóan ez a horoszkóp is nagyrészt a fantázián alapszik, bármilyen személyes megegyezés a valósággal a 
véletlen mûve.                                                                                                                                                       Bablenáné Georgina

RIMÓCI HOROSZKÓP

üres pohárra rátölteni. Vigyázzunk arra, hogy ne keverjük az Tudni illik, hogy mi illik?
italokat. Étkezés közben szabad beszélgetni, de természetesen 
nem teli szájjal. A bálban ugye táncolni is szoktak. A tánc Ezzel a címmel alkalmanként fog találkozni a kedves olvasó 
illemszabályai is koronként nagyot változtak. De itt is vannak újságunk hasábjain. A modern kor rohanó világában, amikor 
alapvetõek, amelyeket illik betartani. A férfinak illik felkérnie a szinte semmire sincs idõnk, szeretnénk kapaszkodót nyújtani 
nõt fejbólintás esetleg meghajlás kíséretében. Tánc közben azoknak, akiket még érdekelnek a társas együttlét alapvetõ 
beszélgetni illik, de csak az egymással táncolóknak, nem illik szabályai.
megállni, az asztalnál ülõknek integetni, a táncot megszakítani, a Nyilván a különbözõ korokban más-más szabályokat kellett 
nõt magára hagyni. Illik a végén megköszönni a táncot és a helyére betartani az embereknek. A különbözõ élethelyzetek más-más 
kísérni a hölgyet. Nem illik feltûnõ módon táncolni, és mindenféle viselkedési magatartást kívántak meg. Másképp illik viselkedni 

otthon, családi körben, munkahelyen, utazáskor, közlekedés artista- és táncbravúrokat bemutatni. Italt mindig a férfi hoz a 
közben, szórakozáskor, a különféle összejöveteleken és még nõnek, mint ahogyan a tombolajegyet is õ veszi.
lehetne sorolni milyen sok alkalommal illik helyesen viselkedni. Illik az asztaltársaságunkkal beszélgetni, de sose vigyük 

Rendhagyó „illemtan óráinkat” mindig egy-egy téma köré túlzásba a beszédet, mindig figyelmesen hallgassuk azt, aki éppen 
csoportosítom majd, jól vagy rosszul meghúzva a téma határait. A beszél. Vigyázzunk, hogy mit és mirõl beszélünk a fehér asztalnál. 
farsang idõszaka következik, ezért talán hasznos lenne arról Kerüljük a gusztustalan vicceket és történeteket, ezek nem az 
beszélni, hogyan viselkedjünk bálban, táncos helyen?

asztalhoz valók. Érkezéskor és távozáskor illik a nõ kabátját le- és 
Csak úgy, ahogy illik. Illik a helynek és az alkalomnak 

felsegíteni, a nõnek illik ezt a gesztust elfogadni.megfelelõ öltözékben megjelenni, illik mértékletesen és 
Elsõ illemtanóránk végére értünk, igyekeztem a legfontosab-

kulturáltan enni és inni. Különösen az italoknál ügyeljünk a 
bakat, a legrövidebben leírni. Remélem nem haszontalanul.mértékre, a részeg ember nagyon sok illemtani vétséget követ el. 

Barátsággal Illik az étkezés elején jó étvágyat mondani, a végén egymás 
Beszkid Jánosegészségére kívánni. Illik koccintani is, de nem illik a még nem 
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