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„Nem múlnak k el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
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November  1. (szombat) MINDENSZENTEK
November  2. (vasárnap) HALOTTAK NAPJA

30November  2. (vasárnap) 13 Szécsény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
November  7. (péntek)

00
November   7. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (biliárd és darts) a 147-es kamrában (14. forduló)

30
November   9. (vasárnap) 13 Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés
November 10. (hétfõ) LOMTALANÍTÁS

00November 15. (szombat) 10 ÉRTÉKTÁR KIÁLLÍTÁS
00November 16. (vasárnap) 13 Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
00November 28. (péntek) 17 JUBILÁLÓ VÉRADÓK ÜNNEPSÉGE SZÉCSÉNYBEN
00

November 28. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (póker) a 147-es kamrában (15. forduló)

November 28. (péntek) TÁRSASJÁTÉK EST
00November 29. (szombat) 14 ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS a plébánia közösségi termében

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje

RIMÓCI SP   RTHÍREK

„RIMÓC KÖZSÉGÉRT” DÍJ
2014. október 23-án Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
Benkó Jánosné, Rozikát - aki 43 évet töltött RIMÓC szolgálatában - „Rimóc 
Községért” kitüntetõ díjban részesítette. Részlet az írásbeli javaslatból:
„Fontos volt számára a családok, a gyermek tisztelete, a gondozottak korszerû 
ismeretekkel való ellátása, az egészségük megõrzése, humánus szemléletû, segítõ 
értékrend alapján végzett családközpontú gondozás, a segítségnyújtás és az elfogadás. 
Feladatai közé tartozott a várandós anyák, a csecsemõk, kisgyermekek, iskoláskorúak 
egészségének védelme, egészségfejlesztõ magatartásuk kialakítása. Tette ezt az évek 
során önzetlenül, felelõsségteljesen szívvel-lélekkel. 
De feladata nemcsak a védõnõi munkára korlátozódott, hanem emberi segítõkészsége 
határtalan volt. Munkaidõn kívül, otthonában fogadta a várandós anyákat, egyes 
esetekben teljes ellátásukról is gondoskodott. 
Szívén viselte a falu lakóinak sorsát, ami abban 
is megnyilvánult, hogy évente különféle 
szûréseket szervezett nõknek, sõt ha a helyzet 
kívánta férfiak részére is. Egy kedves szó, egy 
bátorító mosoly, egy jó tanács a bajban lévõ 
embernek mindig jól esik. Nem volt ebben sem 
hiány, mindig tudott és akart is segíteni. Ha 
kellett lelki támasz volt, ha kellett tettekben, 

anyagiakban segített. Lehetett családi konfliktus, gyermekneveléssel kapcsolatos 
probléma, betegség, mindenkinek jutott a tanácsából. Ruhákat, adományokat gyûjtött a 
rászorulók részére. 
Nemcsak védõnõként, hanem magánemberként is aktív tagja volt a rimóci közéletnek. 
Kezdetben tanácstagként, majd két turnusban képviselõként tevékenykedett.
A 80-as években virágosítási mozgalmat vállalt fel, majd a Temetõ út korszerûsítésének 
feladataiban szorgoskodott, annak felújítása nagyrészt neki köszönhetõ.
Embersége, munkája mindannyiunk számára példaértékû és követendõ. Példát mutat 
emberségén kívül családi életével is, hiszen gyermekei, unokái révén támogatója maradt a 
rimóci közéletnek, a rimóci hagyományok ápolásának.”
Rozika néninek szívbõl gratulálunk és kívánunk neki erõt, egészséget a 
nyugdíjas éveihez!

IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
8. forduló: Érsekvadkert - Rimóc 2 - 1 (1-0)

Rimóc:Janusek Dániel, Percze Kristóf, Rácz Adrián (Szoldatics 
Dávid), Szeles László, Csizmadia Bálint, Kõmûves Tamás (Szoldatics 
Milán), Csík Csaba (Puszta Erik), Oláh Ákos (Bada Norbert), Balázs 
Gergõ, Percze Roland (Hegedûs Balázs)                 Gól: Balázs Gergõ 
Sárga lap: Csík Csaba, Oláh Ákos                          Jók: Egész csapat
Oláh Bence: Ezen a hétvégén az 1. helyen álló Érsekvadkert 
csapatához látogattunk. A mérkõzés kicsit álmosan indult a mi 
részünkrõl, már a 9. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, egy 
szép támadás után. Ez után kezdtünk kicsit magunkra találni, 
fegyelmezettebben játszottunk és szép támadásokat vezettünk, 
amikbõl sikerült 1 kiállítás kiharcolni (2 szabálytalanság után) a 20. 
percben. Az ez utáni szabadrúgást a kapus szépen védte. Továbbra is a 
vadkerti csapat támadott, de az erõs védelmen nem tudtak fogást 
találni, így 1-0 arányban vonultunk félidõre. A 2. félidõre mindenki úgy 
állt hozzá, hogy minimum egy döntetlent ki kell hozni, fõleg hogy 
emberelõnybe játszottunk, ennek ellenére a 47.percben egy eléggé 
kérdéses tizenegyest fújt be a játékvezetõ, 2-0. Ez után már kicsit 
görcsösebben játszott a csapat, de több támadást vezettünk és a 
74.percben szépíteni tudtunk. A végén a döntetlent is megszerezhettük 
volna, de sajnos a kapussal szembeni helyzetet nem tudtuk kihasználni.

9. forduló: Rimóc - Nagybátony 0 - 2 (0-1)
Rimóc:Janusek Dániel, Puszta Erik, Szeles László, Csizmadia Bálint, 
Kõmûves Tamás, Csík Csaba (Hegedûs Balázs), Oláh Ákos (Szoldatics 
Dávid), Csík Rómeó (Bene Richárd), Percze Roland (Kormány 
Richárd), Balázs Gergõ, Rácz Adrián (Bada Norbert)
Sárga lap:Csizmadi Bálint, Szoldatics Dávid     Jók: Szeles László, 
Csík Rómeó, Oláh Ákos, Puszta Erik, Janusek Dániel
A száz százalékos Nagybátony csapatát láttuk vendégül. Kicsit görcsösen, 
de elég intenzíven kezdõdött a mérkõzés. Helyzetek voltak mindkét 
oldalon, de ezt egyik csapat sem tudta kihasználni. A vendégcsapat egy 
szerencsés gólnak köszönhetõen megszerezték a vezetést. A második 
félidõben újult erõvel mentünk ki a pályára, de még így sem sikerült gólt 
szereznünk. Az egész mérkõzésen eléggé bírálható volt a játékvezetés, 
mely eléggé visszavetette és görcsössé tette a játékosokat.

10. forduló: Mátranovák - Rimóc 2 - 4 (1-3)
Rimóc:Janusek Dániel, Puszta Erik, Szeles László, Kõmûves Tamás, 
Csík Csaba (Rácz Adrián), Hegedûs Balázs (Bene Richárd), Oláh Ákos 
(Szoldatics Dávid), Csík Rómeó, Percze Roland, Kormány Richárd, 
Balázs Gergõ Gól: Balázs Gergõ, Szeles László, Csík Csaba, Kormány 
Richárd    Sárga lap: Szeles László, Oláh Ákos      Jók: Egész csapat
Számunkra elég kedvezõen indult a mérkõzés, hiszen már a második 
perctõl folyamatos támadásokat indítottunk, de sajnos ismét nem 
tudtunk gólokat rúgni. Aztán a 18. percben végre megtört a jég és 
Balázs Gergõ egy kipattanó után talált a kapuba. Ez után már kicsit 
megnyugodott a csapat és koncentráltabban játszottunk. A második 
félidõben már kicsit rápihentünk az eredményre. Teljesen szétszakadt a 
pálya, már mindenki gólt akart szerezni, s ebbõl egy párszor el tudtak 
jutni a hazaiak a kapunkig. Remélem, a továbbiakban is tudjuk 
gyûjtögetni a pontokat, s nem szakad meg a jó lendület.

11. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 0 - 0 
Rimóc:Janusek Dániel, Puszta Erik (Rácz Adrián), Szeles László, 
Csizmadia Bálint, Kõmûves Tamás, Csík Csaba (Szoldatics Dávid), 
Hegedûs Balázs (Bada Norbert), Oláh Ákos (Csík Dávid), Csík Rómeó, 
Percze Roland (Kormány Richárd), Balázs Gergõ (Szolodatics Milán)
Sárga Lap: Szeles László, Csizmadia Bálint Jók: Puszta Erik, 
Kõmûves Tamás, Percze Roland, Csík Rómeó, Janusek Dániel
Kiegyenlített mérkõzés volt, mindkét csapat megszerezhette volna a 
vezetést. Szép támadásokat vezettünk, de nemhogy a gólig, de az 
igazán veszélyes kapura lövésig sem tudtunk eljutni. Még a 16-os 
környékén is megpróbáltunk cselezni, ahelyett, hogy akár céltalanul 
belerúgjunk egyet. 3 igazai kapura tartó lövésünk volt, a többi elkerülte 
azt. Igazságos döntetlen született.                                     Laczkó Péter

SERDÜLÕ CSAPAT MÉRKÕZÉSEI

4. forduló:2014. 10. 03. Rimóc - Buják 3-0 (0-0)
Rimóc: Puszta E.- Szoldatics D., Szoldatics M., Hegedûs B., Rácz A. - 
Mócsány P., Kurucz L., Jusztin M., Sporner A. - Bangó R., Laczkó D.

5. forduló: Rimóc szabadnapos

6. forduló: 2014. 10. 11. Rimóc - Vanyarc 4-0 (2-0)
Rimóc: Puszta E. - Mócsány P., Sporner A., Jusztin M. (Bada K.), 
Szoldatics D. - Hegedûs B., Kurucz l., Szoldatics M., Bangó R. (Laczkó 
D.) - Rácz A., Csík D
Gól: Hegedûs B., Kurucz L., Rácz A., Csík D.
Sárga lap: Szoldatics D.

7. forduló: Palotás - Rimóc 0-14 (0-6)
Rimóc: Puszta E. - Szoldatics D., Rácz A., Hegedûs B., Kurucz L. - 
Mócsány P., Sorner A., Jusztin M., Szoldatics M. - Bangó R., Laczkó D.
Gól: Szoldatics D., Rácz A. (5), Kurucz L. (3), Szoldatics M., Bangó R. (4) 

U14-ES SERDÜLÕ CSAPAT MÉRKÕZÉSEI

5. forduló:2014. 10. 07. Rimóc - Szécsény 2 - 11 (0-6)
Rimóc: Oláh D. - Bada N. (II.),Mócsány P., Rácz M. - Bangó Dá. (Bangó 
R. /Vígh E/), Balázs A. (Bada N. (I.)), Bangó Do. (Pintér Zs.) - Laczkó 
M., Balázs L. 
Gól:Mócsány P., Balázs L.                                   Sárga lap: Balázs A.

6. forduló: 2014. 10. 14. Érsekvadkert - Rimóc 5-1 (0-0)
Rimóc: Bangó Dá. - Laczkó M., Bangó R., Oláh D. (Bada N. (I.)) - 
Kurucz L., Bada N. (II.), Bangó Do. - Rácz M., Balázs L.
Gól: Rácz M.                                    Sárga lap: Bangó R., Rácz M.

7. forduló: 2014. 10. 21. Rimóc - Héhalom 7-3 (5-1)
Rimóc: Bangó Dá. - Mócsány P., Balázs A., Bangó R. - Kurucz L., Oláh 
D. (Bada N. (I.)), Bangó Do. - Balázs L., Laczkó M.
Gól: Kurucz L. (4), Balázs L. (2), Laczkó M.   Sárga lap: Kurucz L.

B-VÁ

A felnõtt bajnokság állása:
1. Somos 11 8 3 0 27-11 27
2. Karancslapujtõ 11 8 1 2 27-12 25
3. Nõtincs 11 7 3 1 34-13 24
4. Érsekvadkert 11 6 3 2 21-9 21
5. Balassagyarmat11 5 4 2 16-8 19
6. Cered 11 6 0 5 31-22 18
7. Nagybátony 10 5 3 2 19-10 18
8. Pásztó 11 5 2 4 24-17 17
9. Mátranovák 11 4 2 5 32-30 14
10. Berkenye 10 4 1 5 23-23 13
11. Szécsény 11 3 2 6 20-22 11
12. Rimóc 11 2 0 9 20-37 6
13. Héhalom 11 1 0 10 19-38 3
14. Palotás 11 0 0 11 2 -63 0

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Nagybátony 9 9 0 0 46-2 27

2. Érsekvadkert 9 8 0 1 43-7 24

3. Szécsény 9 7 0 2 33-13 21

4. Rimóc 9 6 1 2 27-10 19

5. Karancslapujtõ 9 5 1 3 25-15 16

6. Somos 9 5 0 4 33-20 15

7. Nõtincs 9 4 0 5 22-23 12

8. Mátranovák 9 3 0 6 13-19 9

9. Cered 11 3 0 8 19-50 9

10. Berkenye 9 2 0 7 24-48 6

11. Palotás 9 1 1 7 4 -43 4

12. Héhalom 9 0 1 8 4 -43 1

Az U14-es bajnokság (nyugati cs.) állása:
1. Szécsény 6 6 0 0 56 - 9 18
2. Szendehely 6 5 0 1 37 - 17 15
3. BSE Palóc Farkasok I. 6 4 0 2 27 - 4 12
4. Érsekvadkert 7 4 0 3 31 - 26 12
5. Rimóc 6 4 0 2 28 - 27 12
6. BSE Palóc Farkasok II. 5 3 0 2 20 - 9 9
7. Héhalom 5 2 0 3 11 - 20 6
8. Buják 6 2 0 4 13 - 49 6
9. Palotás 4 1 0 3 10 - 19 3
10. Diósjenõ 7 1 0 6 20 - 52 3
11. Nõtincs 6 0 0 6 13 - 34 0

A serdülõ bajnokság (nyugati cs.) állása:

1. Rimóc 5 5 0 0 34 -2 15

2. Szécsény 5 5 0 0 30 -5 15

3. Berkenye 6 3 1 2 18 -17 10

4. Nõtincs 4 1 1 2 10 -14 4

5. Érsekvadkert 3 1 0 2 9 -8 3

6. Héhalom 3 1 0 2 9 -14 3

7. Vanyarc 5 1 0 4 7 -2 3

8. Palotás 5 0 0 5 2 -37 0
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RIMÓCI SP   RTHÍREKOlyan volt, mint régen
Nagy élményekben lehetett része annak, aki József atya 

invitálására részt vett az általa szervezett kiránduláson, 

zarándoklaton.

A korai indulás miatt kissé álmosan gyülekeztünk a 

szécsényi úti iskola elõtt. Névsor olvasás után elindultunk elsõ 

úticélunk felé a budapesti Szikla kápolnába. A kápolnánál 

Budapesten élõ rimóciak is csatlakoztak hozzánk, majd az atya 

misét mutatott be. A mise után szétnéztünk és indultunk 

tovább Máriaremetére. Itt újabb ismerõssel találkoztunk, Béla 

Vince atyával. Kis beszélgetés, érdeklõdés után a helyi 

plébános bemutatta és elmondta a templom történetét. Rövid 

pihenõ után elvégeztük a keresztutat hazánkért és kértük az 

Urat, a Szenteket, hogy a másnapi választáson hazánkat, 

falunkat szolgáló képviselõket adjon nekünk.

Lelkiekben felfrissülve, gyönyörû idõben folytattuk tovább 

utunkat Dobogókõre. Csodás látvány tárult elénk, amikor 

lenéztünk a hegytetõrõl. A Duna elnyúlva kanyargott a hegyek 

között. Az erdõ az õsz minden színében pompázott. A 

nyugalom áradt mindenhonnan. Innen utunk Piliscsabára 

vezetett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre. Megcsodáltuk 

a Makovecz Imre által tervezett épületeket, meghallgattuk az 

egyetem történetét.

Már eléggé késõre járt az idõ, de még egy program hátra 

volt. Utolsóként Zsámbékot kerestük fel, megtekintettük az 

1050-es években épült templom maradványait. Már ránk 

sötétedett, mire az idegenvezetõ mindent elmondott és 

körülvezetett minket a romok között.

Ez a kirándulás-zarándoklat nagyon emlékeztetett gyerek-

korom kirándulásaira, amikor a Sághy atyával bejártuk 

Magyarország híres kegyhelyeit, városait, valamint Bosits atya 

lelkesedését, fiatalosságát idézte József atya lendületessége. Az 

atya nagyon felkészülten, minden állomásra vonatkozó 

ismertetõ anyagot hozott, melyet minden egyes helyszínen 

felolvastunk.

Nagyon elfáradtan, de lelkiekben feltöltõdve, élmé-

nyekben gazdagon étünk haza a késõ esti órákban. Remélem 

több ilyen kirándulásra is sor fog kerülni az elkövetkezõ 

idõkben. Köszönjük ezt a napot!                                        Vné PG

 

A kiránduláson résztvevõk csoportja

Egy hónapjuk van csapatainknak, hogy 
bizonyítsanak az õszi bajnokságban!

Felnõtt csapatunknak nem sikerül a gyõzelem
8.forduló: Érsekvadkert-Rimóc 2-0 (1-0)

Érsekvadkert, vezette: Jele T. (Pap I., Béres K.)
Rimóc: Csampa M. - Mócsány R. (Velki G.), Váradi G.,Kuris P., 
Laczkó Zs. - Molnár G., Rácz I., Ajtai R., Hupcsik M. (Bangó N.) - 
Bangó R., Vincze B. (Árva R.)                        Edzõ: Sebestyén Szilárd.
Gól: Varga Gy., Szabó L.           Sárga lap:PaulicsekM. ill. Bangó N.
A kiegyenlített elsõ félidõben mindkét kapu elõtt jegyezhettünk fel 
lehetõségeket, de végül az Érsekvadkert csapata mehetett pihenõre egy 
gólos elõnnyel. A fordulás után hiába voltak veszélyesek a rimóci kontrák, 
megszületett a második hazai gól is, ami eldöntötte a mérkõzés kimenetlét.
ifj.Holman József: Egy kulturált csapat ellen játszottunk, akik küzdöttek, 
hajtottak, más stílust képviselnek, mint mi, de futballozni akartak. Kevés 
jó egyéni teljesítmény volt nálunk, elégedetlen vagyok, hisz szeszélyesek 
vagyunk, mégis magabiztos és teljesen megérdemelt gyõzelmet 
arattunk. További sok sikert kívánok a sportszerû rimóci csapatnak!
Sebestyén Szilárd: Ismét egy nyerhetõ mérkõzést engedtünk ki a 
kezünkbõl. Ismét magunkat vertük meg. Ha az ellenfél nem tud komoly 
gólhelyzetet kidolgozni, akkor mi ajándékozunk nekik. Újra több 
helyzetet sikerült elpuskázni. Sajnos még büntetõbõl sem sikerült gólt 
elérnünk. Ameddig ilyen a helyzetkihasználásunk sok jóra nem 
számíthatunk. A játékkal és a harcossággal semmi gond nem volt a mai 
mérkõzésen. Szinte végig partnerei voltunk a sportszerû vadkerti 
csapatnak. Ismét a szimpatikus vesztes szerepét kaptuk meg. További 
sok sikert a hazai csapatnak.

9. forduló: Rimóc - Nagybátony 1-3 (0-1)
Rimóc, 70 nézõ, vezette: Kovács T. (Pap I., Kalmár P.)
Rimóc:Csampa - Váradi, Kuris, Bangó N.,Velki - Ajtai, Hupcsik (Árva), 
Rácz, Laczkó - Vincze (Kiss (Mócsány)), Bangó R. Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bangó R., Váradi (öngól), ill., Varga (2)                   Sárga lap:-
Kiállítva:Csampa             Jók: Bangó N., Bangó R., Mócsány, ill., 
Sindor, Jeney, Dudás, Varga, Almási, Tari, Birincsik
A hazaiak folytatták rossz szereplésüket itthon, akárhogy próbálkoztak, 
nem tudták a lépést tartani a bátonyiakkal.
Sebestyén Szilárd: Gratulálok a vendégeknek a gyõzelemhez.
Csatlós Tamás: Gratulálok a csapatomnak a gyõzelemhez. A játékunk nem 
volt valami jó, de ennek az okát is tudjuk, de azt mondják, az a jó csapat, aki 
ilyenkor is tud nyerni. Sebestyén Szilárd barátomnak sok sikert kívánok!!!

10. forduló:Mátranovák-Rimóc 7-2 (0-2)
Mátranovák, vezette: Berki A. (Szigetvári Z., Nagy S.)
Rimóc: Mócsány R. - Csizmadia B., Kis I., Kuris P., Laczkó Zs. - 
Bangó N.,Bada N., Ajtai R., Molnár G. - Bangó R., Vincze B.,
Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd.   Gól: Pál G. (3), LíberZs., Fodor M., 
ifj. Stark J., Vanó K. ill. Laczkó Zs., Ajtai R.
Sárga lap: Forgó Cs. ill.Mócsány R., Vincze B., Bangó N., Kis I
Az elsõ félidõ derekán pár percen belül két gólos fórt szedtek össze a 
meglepõen jól teljesítõ, mezõnyjátékossal a kapuban kiálló rimóciak. A 
térfélcserét követõen már egy másik Mátranovák érkezett ki a pályára. 
A motivált hazaiak fokozatosan visszatértek a meccsbe, és a mester-
hármast jegyzõ Pál révén a 73. percre 3-2-es elõnyre tettek szert. A 
hajrára teljesen szétestek a vendégek, a házigazdák kényük-kedvük 
szerint alakítottak ki helyzeteket és szereztek újabb gólokat.
Pataki László: Elég nehezen indult a mérkõzés. Megint elaludtunk az 
elsõ félidõben és két gólos hátrányba kerültünk. A szünetben kaptak egy 
kis fejmosást a srácok, aztán ennek meg is lett az eredménye. 
Magabiztosan tudtunk gyõzni a korábban beszedett hátrány ellenére is. 
Megérdemeltük a három pontot.
Mócsány Roland, a Rimóc játékosa: Erõsen tartalékos csapattal 60 
percig tartottuk magunkat. Munkanapi fordulót mi nem bírunk el. A hazai 
pálya elõnye Novákon mûködik, remélem egyszer Rimócon is lesz benne 
részünk... Gratulálok a hazaiaknak a megérdemelt gyõzelmükhöz!

11. forduló: Rimóc - Karancslapujtõ 2-4 (0-3)
Rimóc, 80 nézõ, vezette: Babcsán Á. (Katona L., Kalmár P.)
Rimóc:Csampa - Laczkó, Váradi, Kuris, Bangó N. - Ajtai, Árva, Rácz, 
Molnár - Bangó R., Vincze (Kis)  Edzõ: Sebestyén Szilárd
Gól:Monlár, Rangó R., ill. Racs, Nyerges, Huncz Szõrös
Sárga lap: Laczkó, Váradi, Bangó N., Molnár, ill. Nyerges, Híves, 
Simon  Kiállítva: Rácz, ill.Dancsák.  Küzdelmes mérkõzésen a jobban 
akaró Karancslapujtõ csapata harcolta ki a gyõzelmet.   Árva Róbert, 
Rimóc játékosa: Gratulálok a gyõzelemhez a vendégcsapatnak. 
Tõzsér Zsolt: Azt játszottuk, amit megbeszéltünk. A második 
félidõben a Rimóc megnehezítette a dolgunkat. A helyzetkihaszná-
lásunk a mai napon gyenge volt, ezen javítanunk kell.

„Önfenntartó falu”
2014. október 3-án pénteken került sor az „Önfenntartó 

falu” címmel megrendezett konferenciára, a dr. Manga János 
Közösségi Házban, azaz az IKSZT-ben.

A rendezvény nyitányaként a Kaluzsa Mónika tollából 
született, „Ahol megáll az idõ” címû novellát hallgathatták meg a 
résztvevõk. Ezt követõen Beszkid Andor, községünk polgár-
mestere köszöntötte néhány mondatban az elõadókat, illetve a 
megjelent érdeklõdõ vendégeket.

Elsõként Jávor Károly, a CSERFA Közhasznú Egyesület 
elnöke kapott szót. „Lánc, lánc, eszterlánc…” címmel tartott 
elõadásában érintette mindazon témákat, melyek szerepet 
játszhatnak mind az egyéni, mind a közösségi önfenntartásban. 

Másodikként Suszter Zsolt rendõr alezredes, a Belügy-
minisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának 
részeként mûködõ Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs 
Iroda munkatársa beszélt. Elõadásában melynek címe: 
„Startmunka mintaprogramtól a szociális szövetkezetekig”  
beszélt nem csak az elmúlt évek során a közmunkaprogramban 
elért országos eredményekrõl és sikerekrõl, de a jövõben várható, 
tervezett változásokról, fejlesztési lehetõségekrõl is.

Rövid kávészünetet követõen Varsány község polgármestere, 
Pintérné Kanyó Judit folytatta az elõadások sorát. Saját 
példájukon keresztül mutatta meg, hogy ügyes tervezéssel, a helyi 
sajátosságokra való építéssel mi mindent el lehet érni néhány éves 
kitartó munkával.

Az elõadások sorában utolsóként „A közfoglalkoztatás 
hatásai a települések életében” címût hallgathatták meg a 
résztvevõk, Varga Péter, a Belügyminisztérium szakmai 
tanácsadója tolmácsolásában. Elõadásában az egész országra 
kiterjedõ példákkal mutatta be a közfoglalkoztatás eredményeit, 
és idõnként talán kevésbé sikerült kísérleti próbálkozásait is.

Összességében elmondható, hogy az elõadók és az elõadások 
körbejárták mindazon problémákat és területeket  elméletet és 
gyakorlatot egyaránt  melyek az önfenntartás kérdéskörében 
felmerülhetnek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a jelenlévõk 
között kialakult élénk beszélgetés és tapasztalatcsere az 
elõadásokat követõen.

A konferencia kísérõrendezvényeként és mintegy a „jó 
gyakorlatok”  igazolásaként kis kiállítást is megtekinthettek az 
ide látogatók: a Rimóc és Varsány községek közmunka-
programjaiban megtermelt és elõállított finomságok, használati 
cikkek és dísztárgyak mellett helyi kézmûvesek remekeit is 
megcsodálhatták az érdeklõdõk.

A találkozás zárásaként közös ebédre került sor: a helyi 
közmunkaprogramban foglalkoztatott asszonyok által készített 
túrós, káposztás, lecsós haluskával kínáltuk vendégeinket. 

Beszkid Veronika

LETETTÉK AZ ESKÜT
Letette az esküt Rimóc község 2014. október 12-én megválasztott 

képviselõ-testülete és a polgármester.
2014. október 23-án, nemzeti ünnepünkön, délután 14 órakor 

kezdõdött az újonnan megválasztott képviselõ-testület alakuló ülése. 
Percze Tiborné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 
választás hivatalos eredményét. Ezt követte a képviselõk és a 
polgármester eskütétele. Az eskü után a jegyzõ és az aljegyzõ 
tájékoztatta a képviselõket és a polgármestert a tisztségbõl adódó 
kötelezettségekrõl, többek között arról, hogy méltatlanná válik a 
tisztségre az, akinek az állammal vagy önkormányzattal szemben 
köztartozása van, és azt nem rendezi. Hogy ez folyamatosan ellenõriz-
hetõ legyen, minden képviselõnek és a polgármesternek is kérelmeznie 
kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az errõl szóló 
tájékoztató és a vagyonnyilatkozat formanyomtatványai átvétele után 
rövid ünneplés következett, ami egy szelet torta és egy pohár pezsgõ 
elfogyasztására korlátozódott, hiszen minden jelenlévõ sietett a 15 
órakor kezdõdõ ünnepi megemlékezésre.

A polgármester, az önkormányzati képviselõk esküje:
„Én, (eskütevõ neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hû leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség 
megnevezése) tisztségembõl eredõ feladataimat Rimóc fejlõdésének 
elõmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Beszkid Andor polgármester

Az esküt tett képviselõ-testület tagjai: Beszkid János, Kiss János, 
Burik-Vincze Ágota képviselõk, Beszkid Andor polgármester és 

Jusztin Péter Albertné, Vincze Attila, Déska Szabolcs Gergely képviselõk

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Az elmúlt hónap során - némi csúszást követõen - rendben 
lezajlottak az eszközbeszerzések. A megrendelt bútorok, eszközök 
megérkeztek, és már csak a végleges helyükre kerülést várják. A 
pályázatban foglalt felújítás és beszerzések megvalósultak, így 
hivatalosan a projekt a zárás szakaszába lépett. Jelenleg a szükséges 
engedélyek (építésügyi használatbavételi engedély) beszerzése zajlik.

November hónapban benyújtásra kerül a záró kifizetési 
igénylés, illetve a záró elszámolás is.                     Beszkid Veronika

Beszkid Andor polgármester
és a megválasztott képviselõ-testület tagjai

köszönik mindazoknak a szavazóknak a szavazatát,
akik megtisztelték  õket bizalmukkal

az elkövetkezõ 5 évre.
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„Répa, retek, mogyoró”
- a közösségi mezõgazdaság 

nemzetközi mûködési feltételeinek 
adaptálása a hátrányos helyzetû 
Rimócon, az iskolakert mûködési 

feltételeinek továbbfejlesztésével -

Kellene kiskert, bõtermõ! - A mák, - Tél
Ezzel a címmel mutatták be a Rimócon, Székely Orsolya által forgatott, 
ismeretterjesztõ filmeket Budapesten, a 2014. október 13-19-e között 
megrendezésre kerülõ Magyar Filmhét keretében.
Hogyan is kerültünk mi is erre a filmvetítésre? A filmben a rimóci 
embereken kívül szép számban szerepeltek gyerekek, s õk nem csak a 
filmben szerepeltek, hanem az iskolakertben is szorgalmasan 
tevékenykednek, s tevékenykedtek a nyár folyamán is Virágné Icuka 
vezetésével. Ez a kirándulás a kitartó munka jutalma volt.
Hosszas egyeztetés után szendvicsekkel és ásványvizekkel megpakolva 
15 gyerekkel indultunk útnak október 19-én, vasárnap. Utunk elsõ 
állomása Vácrátóton volt az arborétumban. Egy feladatlap segítségével 
jártuk be a hatalmas parkot. A feladatlap sok fontos információt adott az 
arborétum létrehozóiról, növényeirõl, állatairól. A gyerekeknek nagyon 
tetszett a rengeteg féle növény, a hatalmas, öreg fák, amelyek az õsz 
pompás színeiben tündököltek. Icuka néni sok olyan növényt ismert fel 
és mutatott meg a gyerekeknek, amelyek az iskolakertben is 
megtalálhatóak. A kertben kellemesen elfáradtunk és meg is éheztünk. 
Innen utunk Õrbottyánba vezetett, ahol már készítették nekünk ebédre a 
finom pizzát. Minden gyerek bõségesen ehetett, s még így is maradt 
uzsonnára is néhány szelet. Ebéd után indultunk Budapestre, a MOM 
Parkba, a filmvetítés helyszínére. Idõben odaértünk, a parkolás is nagyon 
jól sikerült. A filmvetítésig bõven volt még idõ, de a gyerekek nem 
unatkoztak, mert a mozi elõterében Ludas Matyi, a Nagy Ho-Ho-
Horgász várta õket és feladatokkal szórakoztatták õket a vetítésig. 
Lehetett kézmûvesedni, horgászni, fényképezkedni, így gyorsan 
elszaladt az idõ. Közben megérkezett a Beszkid Andor polgármester úr 
által hozott felnõttek küldöttsége is.
Elfoglaltuk helyünket a moziban. Teljesen más volt itt látni ezeket a 
filmeket a fal nagyságnyi mozivásznon, mint a tv-ben. A vetítés hatalmas 
élmény volt mind gyereknek, mind felnõttnek egyaránt. A sötétben 
innen, onnan lehetett hallani, hogy „ott vagyok”, „ott meg én”. A vetítés 
után a rimóci küldöttséget kihívták a színpadra, ahol Székely Orsolya 
megköszönte mindenkinek a segítségét, nemcsak a filmszereplõknek, 
hanem azoknak a nézõtéren ülõ segítõknek is, akik pl. a szerszámokat, 
vetõmagokat, stb. adták a rimóci embereknek, az iskolakertnek.
A vetítés után egy kis megvendégelés volt, a gyerekek legnagyobb 
örömére. Ettünk, ittunk, elbúcsúztunk, s indultunk hazafelé. Útközben 
még megálltunk, s megettük a maradék pizzát, szendvicset.
Elfáradva, de teli élményekkel értünk haza este fél 9-kor.         Vné PG

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Szitáné Mócsány Zsuzsa

- Az elmúlt hónapban elkezdõdött a korai fejlesztés azon 
gyerekeknek, akik számára a szakszolgálat biztosítja az órák 
megtartását. Logopédus, szomatopedagógus és gyógy-
pedagógiai asszisztens fejleszti a gyerekeket.

Az õszi idõszakban  a „Biztos Kezdet” képzés Szécsényben 
zajlik, ahol nemcsak a térségi gyerekházak dolgozói, hanem 
a szikszói térség, és a józsefvárosi gyerekházak képviselõi is 
jelen vannak. Októberben  a képzés résztvevõi, a „Biztos 
Kezdet” gyerekházak szakmai vezetõje, és mentorunk 
meglátogatták a rimóci gyerekházat.
Tapasztalatot cseréltünk az ország különbözõ részein 
mûködõ gyerekházak napi aktualitásáról. Ma jobban, mint 
valaha, amellett érvelnek a szakemberek, hogy a gyereket 
együttmûködõ partnernek kell tekinteni tudásának és 
gyakorlatának szélesítésében, amely befolyásolja az életét. A 
gyerekeket úgy kell elismerni, mint egy olyan sokszínû 
csoportot, amelynek helye van a társadalomban. Fejlõdési 
menete, üteme változó, környezete és szokásai eltérõek és 
nem lehetséges, hogy egy személy, vagy akár több, egy 
meghatározott fejlõdési utat jelöljön ki. Ennek fényében a 
gyerekek részvétele és következetes véleménynyilvánítása 
határozhatja meg a cselekvésekbe, eseményekbe történõ 
bevonásukat. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a legkorábbi 
életkorra is igaz. A cél, hogy létrejöhessen egy módszer és 
hozzákapcsolódva egy gyakorlat, amelyik a gyereket a 
„tudó” pozíciójába helyezi.  Ez volt a Biztos Kezdet Program 
kiinduló gondolata. Láttuk, tapasztaltuk, felmérések 
igazolták, hogy a hátrányban született, nevelõdött gyerekek 
szülei maguk is megszenvedték a fejlõdési lemaradás 
következményeit. A saját életük kiegyensúlyozatlansága és 
jövõkép hiánya erõsen érzõdik a szülõi szerep 
felfogásukban. A kirekesztettség, az iskolázatlanság okozta 
elszegényedést a nagyon korai életszakaszban kell és lehet 
megállítani. Ehhez szülõnek és gyereknek egyaránt szüksége 
van segítségre, tudatos odafigyelésre. Ezért fontos jól 
felépíteni a korai beavatkozás olyan rendszerét, amely 
egyénre, helyzetre, környezetre figyel, ugyanakkor 
alkalmazza a fejlõdésrõl ismerhetõ valamennyi tudást.

 Novemberre tervezett programjaink:

A hónap végén adventi koszorút készítünk a szülõkkel, és 
elkezdjük a mikulás zsákok varrását.

Csak egy gondolat az idõrõl
Olvastam egyszer „Az idõ” címmel egy cikket a Rimóci Újságban. Talán akkor gondolkodtam el igazán elõször az idõ 
fontosságáról. Azóta  az idõ múlásával - számtalanszor eszembe jutott a cikk és az a gondolat, hogy vajon mennyit ér az idõ?
Megkérdeztük már magunktól, hogy számunkra melyek a legfontosabb dolgok az életben? Az egészség? A család? A 
boldogság? A pénz? A hit? A vallás? A szerelem? És eszébe jutott már valakinek, hogy az idõt is ide sorolja? Hisz az idõ az az 
érték, amelyet minden ember megkap, amikor megszületik, de senki sem tudja, hogy mennyi jut számára. Órák? Hetek? 
Hónapok? Évek? Évtizedek? Nem tudjuk. Két dolgot azonban tudunk az idõrõl.

Az egyik, hogy minden embernek, minden pillanatban fogy. A pénzt gyûjtögetjük és van egy állapot, amikor meg tudjuk mondani, hogy mennyi pénzzel 
rendelkezünk. Az idõnkrõl azonban soha nem tudjuk megmondani, mennyi van. Mire ezt a sort elolvassa az olvasó, már számára is kevesebb van.
A másik, hogy nem lehet pótolni, nem lehet megvásárolni, nem lehet visszaforgatni. Nem lehet szerezni, kapni, ajándékozni. Van egy amerikai 
film, a Lopott idõ, amelyben az emberek a pénz helyett az óráikkal, perceikkel fizetnek, az ellenében vásárolnak, azt kapják munkabérként, abból 
vonják a hiteleiket. Többször láttam ezt a fantáziára épülõ filmet, de mindig elgondolkodtat. 
Vajon egy nap munka hány órát ér a mi világunkban?
Ki érzi úgy, hogy minden pillanatban a jó dolgokra „költi” az idejét? Vajon hasznos dolgokra 
fordítjuk idõnket, vagy netán elpazaroljuk? Mennyit ér az idõ, amikor másokon segítünk és 
mennyit, amikor arra fordítjuk, hogy másokról pletykálkodjunk? Mennyit ér az idõ annak, aki 
egészséges, és mennyit annak, akivel közlik, hogy beteg és már csak hónapjai vannak hátra? 
Milyen nehezen telik annak az idõ, aki vár valakire és milyen gyorsan telik annak, aki késik 
valahonnan? Mennyit ér egy év annak, aki fiatal és mennyit az idõsnek? Mennyit ér akkor egy 
év, ha még elõttünk áll és mennyit, ha szeretnénk, ha újraélhetnénk?
Gondoljunk egy kicsit a saját idõbeosztásunkra, idõnkre. Ne késsünk, hisz azzal nemcsak saját 
idõnket „költjük”, hanem másét is. Éljünk úgy, hogy ne pazaroljuk el idõnket haszontalan, rossz 
dolgokra, mert az elveszett idõt már nem lehet visszahozni.                                                   V.N.

ESKÜVOI FOTÓKAT KÉRÜNK
Felhívjuk olvasóink figyelmét,

hogy a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az évben is szeretnénk megjelentetni

a Rimóci Újság decemberi számában
a 2014-ben házasságot kötött

rimóci fiatalok esküv i fényképeit.
Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék,

hogy esküv i fotójuk megjelenjen
2014. november 23-ig adják le azokat

a Hivatalban, vagy küldjék el e-mailben
a rimociujsag@gmail.com címre.

A képhez kérjük, 

mellékeljék

az ifjú házasok neveit

és házasságkötésük 

id pontját is.

Köszönjük!

õ

õ

õ

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

V VLegutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset

Gólyahír: Percze Kevin - 2014. 10. 01.

Szülõk:

Dr. Rigó Hedvig és Percze István

50. házassági évfordulójuk 

alkalmából Vincze Margitot 

és Bablena Ferencet köszöntik 

gyermekei és unokái.

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

Köszönjük nekik fáradságos 
munkájukat, segítségüket

és jó tanácsikat!
A jó Isten tartsa meg õket 

egészségben még sok-sok évig!

Czupkó János és Erdélyi Erzsébet
50. házassági évfordulójuk  alkalmából
szeretettel  köszöntik  lányuk,  vejük  és  két  unokájuk.

Kívánunk szeretetben, békességben eltöndendõ hosszú életet!
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001. számú
szavazókör

(Általános iskola,
Szécsényi út 4.)

002. számú
szavazókör
(Polgármesteri 

Hivatal,
Madách tér 1.)

Összesen
a két 

szavazókör
Adatai:

Önkormányzati választások eredménye Rimócon
2014. október 12.

(Forrás: www.valasztas.hu)
Névjegyzékben lévõ választópolgárok száma

Szavazóként megjelent választópolgárok száma

Urnában lévõ, bélyegzõlenyomat nélküli szavazólapok száma

Urnában lévõ, lebélyegzett szavazólapok száma

Polgármester választás eredménye:

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

Beszkid Andor független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Bablena Ferenc független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Képviselõ-választás eredménye

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

Jusztin Péter Albertné független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Beszkid János független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Kiss János független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Burik-Vincze Ágota független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Vincze Attila független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Déska Szabolcs Gergely független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Golopi Károly független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Beszkid Gábor független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Bablena Ferenc független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

Paluch Norbert független jelöltre leadott érvényes szavazatok száma

814 592 1406
302 240 542
0 0 0

302 240 542

13 10 23
289 230 519
250 196 446
39 34 73

10 3 13
292 237 529
165 137 302
131 147 278
124 145 269
129 128 257
122 107 229
116 97 213*
123 90 213
110 88 198
90 83 173
64 88 152

*Szavazategyenlõség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlõ számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez 
mandátumot. Jelen esetben Déska Szabolcs Gergely jutott mandátumhoz.

Az önkormányzati képviselõ a település egészéért vállalt a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális 
felelõsséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkor- kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, 
mányzati képviselõk jogai és kötelességei azonosak. valamint a választott speciális kommunikációs rendszer 
Az önkormányzati képviselõ: használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;
a) a képviselõ-testület ülésén - a szervezeti és mûködési i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselõ-testület 
szabályzatban meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni;
megalkotását vagy határozat meghozatalát; j) eskütételét követõen 3 hónapon belül köteles részt venni a 
b) a képviselõ-testület ülésén a polgármestertõl (alpolgármestertõl), kormányhivatal által szervezett képzésen;
a jegyzõtõl, a bizottság elnökétõl önkormányzati ügyekben k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek 
felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésõbb 30 napon évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselõi 
belül írásban - érdemi választ kell adni; tevékenységérõl.
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzõ- Az önkormányzati képviselõ e minõségére saját szakmai vagy 
könyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni üzleti ügyében nem hivatkozhat.
kell a jegyzõkönyvben; Az önkormányzati képviselõ megválasztásától számított 30 napon 
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselõ-testület bármely belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjérõl szóló 
bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, adatbázisba. Az önkormányzati képviselõ az adatbázisba történõ 
amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követõ hónap 
tárgyalására az önkormányzati képviselõt meg kell hívni. utolsó napjáig köteles a képviselõ-testületnél igazolni az 
Kezdeményezheti, hogy a képviselõ-testület vizsgálja felül adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami 
bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületé- adóhatóság az adatbázisba történõ felvételt követõen megállapítja, 
nek, a jegyzõnek - a képviselõ-testület által átruházott - hogy az önkormányzati képviselõ az adatbázisba történõ felvétel 
önkormányzati ügyben hozott döntését; feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyrõl írásban 
e) megbízás alapján képviselheti a képviselõ-testületet; értesíti a képviselõ-testületet és a kormányhivatalt.
f) a polgármestertõl igényelheti a képviselõi munkájához Az önkormányzati képviselõ megválasztásától, majd ezt követõen 
szükséges tájékoztatást. Közérdekû ügyben kezdeményezheti a minden év január 1-jétõl számított 30 napon belül 
polgármester intézkedését, amelyre annak 30 napon belül érdemi vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselõ 
választ kell adni; saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
g) a testületi munkában való részvételhez szükséges idõtartam háztartásban élõ házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 
alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. Az vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása 
emiatt kiesett jövedelmét a képviselõ-testület téríti meg, melynek esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselõ e 
alapján az önkormányzati képviselõ társadalombiztosítási ellátásra tisztségébõl fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
is jogosult. A képviselõ-testület átalányt is megállapíthat; természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
h) a képviselõ-testület és a képviselõ-testület bizottságának ülésén (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény)

Mit jelent képviselõnek lenni?

Segítsünk vérünkkel…
Az utolsó rimóci véradáson, 2014.10.05-én, vasárnap összesen 41 személy 
jelent meg, hogy vért adjon. Sajnos közülük 4 fõt kiszûrtek.
Elsõ véradó volt: Rácz Ádámné (Nemesudvar u. 3.). A legfiatalabb véradó a 23 
éves Bangóné Lakatos Georgina (Hunyadi út 35., 4-szeres), a legidõsebb 
véradó a 61 éves Bangó Elemér (Magashegyi út 37., 46-szoros véradó), míg a 
megjelentek közül a legtöbbet vért adó, Kurtán Attila Mihály (Bem A. út 51., 
68-szoros véradó) volt. Õk állítanak igazán jó példát mindannyiunk számára. 

Reméljük, legközelebb többen követik õket!
Az önkormányzat dolgozóinak szabadsággal, a Vöröskereszt 500 Ft-os étkezési utalvánnyal, egy 0,5 literes 
ásványvízzel és egy nápolyival jutalmazta a véradást. A kapott nápolyi szeleten már most hirdeti az Országos Vérellátó Szolgálat a 
decemberi akcióját: „Adjon vért 2014. december 15-23. között az országban bárhol és egy zacskó szaloncukrot adunk ajándékba. 
Személyi igazolvány, eredeti TAJ- és lakcímkártya szükséges a véradáshoz!”
A véradóhelyek elérhetõek a www.veradas.hu oldalon.                                                                                                 Vincze Nikolett

165 éve történt
Arad, 1849. október 6.

Nagyon bízom abban, hogy mindenki tudja, mi történt 

Aradon éppen 165 éve.

Rimócon idén másodszor emlékeztünk szervezett keretek 

között- az  1848-49-es szabadságharc kivégzett vértanúira 

a Hõsök terén.

Községünk lelkipásztora az október 6- án este elmondott 

rózsafûzért a hõsökért és családtagjaikért ajánlotta fel.

Az ájtatosság után együtt vonultunk le a megemlékezés 

helyére a magyar és a rimóci zászlóval a menet élén. Nagyon 

jól esõ érzés volt, hogy milyen sokan érezték úgy, hogy el 

kell jönniük, részt kell venniük a megemlékezésen.

Beszkid Andor polgármester bevezetõként elmondott 

történelmi áttekintése után elhangzott a 13 hõs férfi neve, 

rövid életrajza, mialatt a gyász fekete szalagjával átkötött 

keresztfákra felkerült az áldozatok képe és eléjük az 

emlékezés lobogó mécseseit állítottuk. Lassan be-

sötétedett, a dob pergett, és egymás után hallhattuk a 

halálraítéltek utolsó mondatait, melyek minden szava a 

haza és Istenszeretetrõl, a magyar szabadság iránti 

elkötelezettségrõl szólt.

Közülük sokan nem is magyar származásúak voltak, mégis 

szent meggyõzõdéssel szolgálták a magyar nép 

szabadságáért folytatott küzdelmét, bátran álltak a bitófa 

alatt, néztek szembe a halált hozó puskacsövekkel.

Mindannyiunknak példát adtak õk, és nekünk emlékez-

nünk kell, ezért jól véssük az eszünkbe ezeket a neveket:

Aulich Lajos Leiningen- Westerburg Károly

Damjanich János Nagysándor József

Desewffy Arisztid Pöltemberg Ernõ

Kiss Ernõ Schweidel József

Knézich Károly Török Ignác

Láhner György Vécsey Károly

Lázár Vilmos

Soha ne felejtsük el Gróf Batthyány Lajos, a Pesten 

kivégzett elsõ magyar miniszterelnök nevét sem. De 

gondoljunk itt a sok névtelen és ismeretlen hõsre is, akik 

szintén a legdrágábbat - az életüket - áldozták a magyar 

szabadságért. Isten adjon nekik örök nyugodalmat.

Beszkid János

1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére

Ebben az évben az esõs idõjárás miatt úgy döntöttünk, 
hogy a hagyományoktól eltérõen nem az „56-os 
Emlékhelyen” tartjuk az október 23-i megemlékezésünket, 
hanem a Dr. Manga János Közösségi Ház  IKSZT-ben. 
Délután három órakor szinte teltház várta a megemlékezés 
kezdetét, mely egy kis késés után a Himnusz eléneklésével 
el is kezdõdött. A mûsorközlõ szerepét Péter Gabriella 
vállalta magára. Jelképeinket, egyik oldalon a rimóci 
zászlót, másik oldalon pedig az 56-os „lyukas” magyar 
zászlót Szoldatics Dávid és Milán õrizte a megemlékezés 
végéig. Elsõként Erdélyi Anita, Percze Roberta és Bablena 
Blanka idézte fel a forradalom és szabadsághar 
celõzményeit és az események alakulását.
Márai Sándor szavait idéztük fel megemlékezésünkön: 
„...Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig 
csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.” Ezt követõen 
nagyvonalakban végigjártuk, mi is vezetett az 56-os 
forradalom és szabadságharc kitöréséhez. 
Albert Camus, a híres francia író így értékelte a magyar nép 
küzdelmét: 
„A leigázott, bilincsbe vert Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon. 
Nyomorúságuk, láncaik és számûzöttségük ellenére királyi 
örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a 
szabadságot, amelyet õk nem nyertek el, de egyetlen nap alatt 
visszaadtak nekünk!” 
Végül az összefoglaló Erdélyi Anita Zelk Zoltán: Feltámadás 
címû versével zárult. Õt követte Horvát Dorottya, aki egy 
históriás énekkel színesítette a megemlékezést, majd 
ünnepi beszédet mondott Beszkid Andor polgármester úr. 
A polgármester úr szavai után Ocsovai Ramóna 
ErnestoPinto:Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz címû 
versét tolmácsolta a jelenlévõknek. „Áldottak a gyerekek, kik 
búgócsigáik sarokba téve rohantak tankok ellen, s utolsó 
sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát.” (részlet) A vers után 
József atya, községünk plébánosa mondott egy imát 
hazánkért. A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult. 
Sajnos nem volt lehetõségünk a közös koszorúzásra és 
mécses gyújtásra, így ezt minden szervezet vagy 
személyegyénileg tehette meg a megemlékezés után.
Köszönjük a megemlékezésben résztvevõknek a 
közremûködést, a jelenlévõknek pedig a részvételt! 
Mindnyájan hozzájárultunk ahhoz, hogy ebben az évben is 
méltón emlékezhettünk nagyjainkról!                           B-VÁ
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001. számú
szavazókör

(Általános iskola,
Szécsényi út 4.)

002. számú
szavazókör
(Polgármesteri 

Hivatal,
Madách tér 1.)

Összesen
a két 

szavazókör
Adatai:

Önkormányzati választások eredménye Rimócon
2014. október 12.

(Forrás: www.valasztas.hu)
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

FIDESZ-KDNP listájára leadott érvényes szavazatok száma

JOBBIK listájára leadott érvényes szavazatok száma

6 5 11

296 235 531

181 134 315

72 79 151
MSZP listájára leadott érvényes szavazatok száma

DK listájára leadott érvényes szavazatok száma

MUNKÁSPÁRT listájára leadott érvényes szavazatok száma

27 8 35

13 7 20

1 5 6
EGYÜTT listájára leadott érvényes szavazatok száma 2 2 4

A nemzetiségi önkormányzati 
képviselõ

A nemzetiségi önkormányzati képviselõ mint a 
nemzetiségi önkormányzat testületének tagja, 
nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség 
érdekeit képviseli. Részt vesz a nemzetiségi 
önkormányzat testületi döntéseinek elõkészítésében, 
a döntésben és a végrehajtás megszervezésében. A 
nemzetiségi önkormányzati képviselõ megbízatása, 
jogai és kötelezettségei a megválasztásával 
keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás 
megszûnésével szûnnek meg. A nemzetiségi 
önkormányzati képviselõ

a) a testületi ülésen az elnöktõl, elnökhelyettestõl, 
a bizottság elnökétõl, a helyi önkormányzat jelen 
lévõ képviselõjétõl nemzetiségi önkormányzati 
ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen 

b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései 
szóban, vagy legkésõbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell 

alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a 
adni,

bíróság jogerõsen megállapította a felelõsségét, és a bírósági 
b) kérésére írásbeli hozzászólását a jegyzõkönyvhöz kell határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette,
mellékelni, kérésére véleményét szó szerint rögzíteni kell a c) akit szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen szabadság-
jegyzõkönyvben, vesztésre ítéltek,
c) megbízás alapján képviselheti a nemzetiségi önkormányzat d) aki a valóságnak nem megfelelõ vagyonnyilatkozatot tett.
testületét, A nemzetiségi önkormányzati képviselõ megválasztásától 

számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás d) köteles részt venni a testület munkájában,
rendjérõl szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes e) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles 
adózói adatbázisba. A nemzetiségi önkormányzati képviselõ az részt venni a megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes 
adatbázisba történõ felvételére irányuló kérelme benyújtásának képzésen.
hónapját követõ hónap utolsó napjáig köteles a képviselõ-

A nemzetiségi önkormányzati képviselõt a testületi munkában való 
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

részvételhez szükséges idõtartamra munkahelyén fel kell menteni a 
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történõ felvételt 

munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a nemzetiségi 
követõen megállapítja, hogy az önkormányzati képviselõ az 

önkormányzati testület téríti meg, aminek alapján a képviselõ 
adatbázisba történõ felvétel feltételeinek nem felel meg, az 

társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A testület átalányt is 
adatbázisból törli, amelyrõl írásban értesíti a képviselõ-testületet és 

megállapíthat.
a megyei kormányhivatalt.

A nemzetiségi önkormányzati képviselõ a megválasztásától A nemzetiségi önkormányzati képviselõ és a nemzetiségi települési 
számított 30 napon belül, majd ezt követõen minden év január 31- önkormányzati képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztá-
ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselõ saját sát követõ ülésen - választása szerint - anyanyelvén vagy magyarul, 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban vagy mindkét nyelven - választása szerint - esküt vagy fogadalmat 
élõ házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének tesz, és errõl okmányt ír alá.
vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása „Én ...... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 
esetén - annak benyújtásáig - a képviselõ nem gyakorolhatja roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy 
képviselõi jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni képviselõi tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hû 
juttatásban, költségtérítésben. leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a 
Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselõ- tudomásomra jutott titkot megõrzöm, munkámat választóim 
testülete megszünteti annak az önkormányzati képviselõnek a akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetem-
megbízatását, mel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során 

anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megõrzésén és a) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások 
fejlesztésén fogok fáradozni.kimerítését követõen - köztartozása áll fenn, és azt az errõl szóló 
(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint)értesítés kézhezvételétõl számított 60 napon belül - részletfizetés 

vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyezõ határozat Isten engem úgy segéljen!”
rendelkezéseinek megfelelõen - nem rendezi, (A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény)

Bese Gergõ Péter atya újmiséje Rimócon
2014. október 19-én vasárnap 11 órára újra díszbe öltözött a rimóci templom. A Rimóci Egyházközség meghívására Bese 
Gergõ Péter atya tartotta újmiséjét templomunkban. Az ünnepen a máriás lányok, népviseletbe öltözött fiúk, lányok, 
asszonyok, a kiszenekar és a Rimóci Rezesbanda is részt vett. Köszönjük mindenkinek, hogy ilyen széppé varázsolta az 
ünnepet és ilyen élményekkel gazdagodhattak a rimóci hívek.

A Rimóci Könnyek Anyja Máriás Csoport nevében a szentmisén Bese Gergõ Péter atya bemutatkozása
felolvasta Kanyó Evelin: „Kedves Gergõ Atya!Bese Gergõ Péter vagyok, 1983-ban láttam 
Meghatódva állunk itt elõtted, hogy megtisztelted a Rimóci meg a napvilágot egy máriabesnyõi család 
Egyházközséget és József Atya meghívását elfogadva, eljöttél hozzánk második gyermekeként. A megélt hit 
elsõ misét mondani. Elsõ találkozásunk 2000-ben volt a Szent Jobb számomra kiskoromtól kezdve olyan, mint 
körmeneten, ami nem volt véletlen, ezt már sokszor megtapasztaltuk. ami nélkülözhetetlen az élethez. Hitben 
Összekötött minket a Mária tisztelet és a búcsúra járás. Egyre jobban nõttem fel, mely minden nehézségen 
éreztük, a velünk való törõdésedet és a szeretetedet, része lettél az átsegítette családomat (édesapám korai 
életünknek, mellettünk álltál jóban és rosszban, megõriztél minket a halála 1989-ben, gazdasági nehézségek 
Szûzanyának. Örülünk, hogy akadálymentesen tisztelhetjük a Szûzanyát, stb.). Édesanyámnak az imádság és Mária 
s így Mária által közelebb kerülhetünk az Úr Jézushoz.oltalma adott erõt ahhoz, hogy egyedül 
Elindultunk együtt a búcsújáró helyekre, ahol lelkileg sok kegyelmet és felneveljen bennünket testvéremmel.
feltöltõdést kaptunk. Meghívtál minket Máriabesnyõre, amely az egyik Tanulmányaimat 1994-ben a Premontrei 
legkedvesebb búcsújáró helyünk lett. Jártunk még együtt, Lourdes-ban atyák szárnyai alatt kezdhettem el gödöllõi nyolcosztályos gimnáziumuk 
Csíksomlyón, Szentkúton, Hasznoson, Kiskunfélegyházán, Balassa-falai között. Életem legszebb nyolc évét töltöttem el ott. 2002-ben az 
gyarmaton a Szent Anna Napi Palóc Búcsún, Mezõkövesden, Mária-érettségit követõen felvételt nyertem az ELTE - TTK-ra, ahol a földrajz 
nosztrán, Gödöllõn, s a Szent Jobb körmeneten több alkalommal is. tanári szakot kezdtem el. Csoporttársaim között volt egy bencés 
Gyöngyösön együtt ünnepelhettük a Könnyek Anyja Mária Csoport 50 szerzetes, kivel jó barátságot kötöttem és javaslatára 2003-ban elkezdtem 
éves jubileumát. Legemlékezetesebb a i zarándoklat volt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolát, mint hittanár - nevelõ - 
Lengyelországban, amely egy történelmi esemény volt. Felkérést kaptál, lelkipásztori munkatárs. A két felsõoktatási intézményben folytatott 
hogy kellene 4 máriás lány, aki haza hozza a Fekete Madonna kép tanulmányaim mellett azonban továbbra is maradt idõm zarándokutak, 
másolatát Magyarországra, a Szent István Bazilikába. Elsõként ránk kirándulások szervezésére.
gondoltál, a felkérést mi elfogadtuk, s egy életre szóló élményben volt Bejárva Európa és hazánk legismertebb Mária kegyhelyeit folyamatosan 
részünk. A Szentkútról a Szûzanyaszobrot a Szent István Bazilikába érlelõdött bennem a papi hivatás gondolata. Sokat imádkoztam, hogy 
megõrzésre a rimóci lányok kísérték el, amelyet visszahozatalkor is õk biztosan meghalljam az Úr szavát. De a végsõ döntést mindig halogattam. 
fogadtak a Szentkúti Bazilikában.Inkább újabb és újabb kihívásokat teljesítettem és kipróbáltam magam a 
Részt vettél velünk a vidámságokban is. Táncoltál a csoportunkban, ahol nagybetûs életben. 2007 és 2010 között a csömöri Mátyás Király Általános 
te is jól érezted magad. Gödöllõn részt vehettünk a gyönyörû népviseletes Iskolában tanítottam földrajzot, németet (ez idõ alatt végeztem el a német 
babakiállításod megnyitóján. Ünnepi öltönyöd a rimóci népviselet lett, s nemzetiség tanító szakot) és hittant. Nagyon szerettem tanítani és úgy 
közben érlelõdött benned a papi hivatás. Komolyan átélve készültél ennek érzem munkámmal mások is elégedettek lehettek. Azonban szívem 
a gyönyörû, de nehéz feladat eléréséhez. Az út, amin jártál göröngyös volt, mélyén tudtam, hogy nem találtam meg az igazi helyem. Egyre erõsebb 
de nagyon bíztunk, hogy sikerülni fog. Az egymásért kért imák volt bennem a vágy, hogy az Urat kövessem, de most már teljes 
meghallgatásra találtak mind a két félrõl. A fiatalokat és a kicsiket emberként, az õ szolgájaként. Ezért nyáron jelentkeztem a Kalocsa - 
magadhoz édesgetted, és követtük életed szép és fontos pillanatait. Kecskeméti Fõegyházmegyébe, ahová felvételt nyertem. Egy évet 
Elérkezett a beöltözésed ideje és ott voltunk veled Kiskunfélegyházán, töltöttem el a Központi Papnevelõ Intézetben, majd plébánia gyakorlatra 
majd a fölszentelésed napján a Kecskeméti Nagytemplomban örömtõl küldtek Kiskunhalasra. A plébániai munka mellett a Szent József Katolikus 
könnyezve vettünk részt rajta, s mi nagyon büszkék vagyunk rád, most Általános Iskolában a fiatalok nevelése volt a feladatom. Tanítottam és 
már, mint Gergõ Atyára. Elsõ miséd Máriabesnyõn örökre emlékezetes megpróbáltam az életre nevelni a rám bízottakat. A diákok ezt a Pro 
marad, s aztán a „paplagzi” is nagyon hangulatosan telt. Most itt vagy a Iuventute díjjal jutalmazták, melyet az ifjúság neveléséért adományoznak 
rimóci hívek között, aminek mindnyájan örülünk, s reméljük õk is a a számukra leginkább elfogadott pedagógusnak. A fõpásztor döntése 
szívükbe zárnak téged, mint mi.értelmében 2012. augusztus 1-tõl folytattam papságra való felkészülé-
Köszönjük Neked az értünk tett jóságodat, szeretetedet, fáradtságodat, mi semet, azonban új helyszínen, Kiskunfélegyházán. A felkészülés elsõ 
nem felejtjük el ezt Neked soha. Ezután sem szûnünk meg érted nagy ajándéka 2012. december 26-án a diakónus szentelés volt a 
imádkozni, hogy életed kegyelmekben nagyon gazdag és boldog legyen.félegyházi hívek és sok zarándok körében. A fõpásztor 2013. június 29-én 
Köszönjük édesanyádnak, hogy a sok nehézség ellenére becsületes a Kecskeméti társszékesegyházban pappá szentelt. Jelmondatomnak 
embert és jó papot nevelt belõled, õ mindig támogatott téged és Mária szavait választottam: „Legyen nekem a Te igéd szerint.”. 
mindenben melletted állt. A jó Isten fizesse meg néki. Végül, de nem utolsó Szentelésemet követõen, mint újmisés maradtam Kiskunfélegyházán az 
sorban köszönjük József Atyának, hogy meghívta, és megadta azt a Óplébánián és legfontosabb feladatként az ifjúság nevelését tûztem ki 
lehetõséget, hogy együtt ünnepelheti a Rimóci Egyházközség Gergõ Atya magam elé. Ebben nagy segítség és lehetõség is adatott, amikor a bencés 
Újmiséjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”atyák felkérésére engedélyt kaptam új tagintézményükben a hittan 

tanításhoz. Ekkor lett igazán teljes az életem pap  tanár 
lettem.
A tanév végeztével a bencések további munkával bíztak 
meg, a 6 tagintézmény lelki életének segítését, iskolalelké-
szi feladatok végzését Balatonfüred és Budaörs tagintéz-
ményeiben. Így 2014. augusztus 1-jétõl a Pannonhalmi 
Területi Apátsághoz tartozom és feladatom az új bencés 
iskolák lelkiségének felépítése, támogatása.
A tanulás, tanítás mellett azonban továbbra is kérem mennyei 
édesanyámat, támogasson és erõsítsen meg döntésemben, 
álljon mellettem hivatásomban, hogy a célszalagot 
átszakítva egészen az Övé és Szent Fiáé lehessek.

Czêstochowa-
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
,,Szeptember, ber,ber,ber, gyümölcsöt hoz jó ember

Október, ber, ber, ber, levelet gyûjt az ember

November, ber, ber, ber, fázik  benne az ember

December, ber, ber, ber, ünnepet vár az ember”

Az éves tervünkben igen sok, változatos program 

szerepel, melyek megvalósításával igyekszünk a 

gyerekek mindennapjait színesebbé, még élmény-

szerûbbé tenni. Az október sem telt el programok nélkül. 

Október 4-e az Állatok Világnapja alkalmából, „Barátaink 

az állatok” projektnap keretében a gyerekek részesei 

lehettek egy tanyán való látogatásnak. Szécsényben az 

Annus tanyán természetes környezetükben figyelhették 

meg az ott élõ állatokat. Érdekes és tartalmas 

túravezetést kaptunk és minden gyermek lovagolhatott 

is. Visszatérve az óvodába az elkövetkezõ napokban 

tovább bõvítettük a gyerekek ismereteit az állatokról, 

beépítve a  tanyán szerzett tapasztalatokat, hiszen a mai 

gyermekek már itt falun sem találkoznak mindennap az 

állatokkal.

Hasonlóan nagy élmény volt  gyermekek számára a  

„Szivárványhét”, amit már több éve  megrendezünk  

ilyenkor õsszel. Ha most színes oldalakkal jelenne meg ez 

az újság, akkor az olvasószámára is olyan élesen 

látszódna, hogy idén a  „kis-körte” csoport milyen szép 

pirosba, a „középsõ-cseresznye” csoport sárgába, a 

„nagy-alma” csoport pedig kék színben pompázott. 

Ilyenkor úgy dekoráljuk a csoportot, olyan színû 

játékokat gyûjtünk, az  egymásnál való vendégségben 

olyan színû ételeket, eszünk, italokat iszunk, ami azonos  

a választott színnel. A projekthét végén, közös 

munkadélutánt szerveztünk a szülõkkel, ahol a gyermek 

együtt készíthetett apával, vagy  anyával, valami szépet, 

természetesen olyan színben, amit a csoport választott. 

Célunk ezzel a programmal, hogy tudatosítsuk a 

gyermekekben a színek ismeretét, miközben a szülõket is 

bevonva közösen gyarapítsuk tudásukat játékos 

módszerekkel.

A délelõttök folyamán ebben hónapban sor került 

még tánctanulásra, interaktív foglalkozásokra, valamint 

bábszínházra is. A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár felajánlása volt, a Boróka Bábszínház elõadása. 

A Sünmesét adták elõ, ami párnabábokkal megvalósítva 

nagyon újszerû, ötletes, érdekes, szép elõadás volt. 

Köszönet érte a szervezõknek.

Az õszi szünet elõtti utolsó napon nagycsoportosaink 

részt vettek az iskola „Irodalmi barangolás” címû 

pályázat keretében megrendezett délutánján, ahol a 

szülõk is, gyerekek is, bepillanthattak az iskola 

programjába. Természetesen ezáltal is erõsítve, 

együttmûködésünk fontosságát. Kicsit megilletõdve  

hiszen elsõ alkalommal szerepeltünk a Közösségi Ház  

színpadán-, de annál nagyobb örömmel vállaltunk 

szerepet a mûsorban.

Programjaink  az „emberes” hónapokban  tovább  

folytatódnak, a következõkben ezekrõl is tájékozódhat-

nak,  amennyiben olvassák a „Nyulacska híreket”.

Pásztorné P. Gyöngyi

A szülõi munkadélutánon apukák is részt vettek

A ,,párnabábos’’ elõadás nagyon jó volt!

Az Annus tanyán sok állatot láttunk

Megvan-e a receptje,hogy néz ki és hogy kell elkészíteni? Mikor ették ezeket?TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
Van-e tudomása régi felvételekrõl,(fénykép, videó), amely a település 

Mit is takar ez az értéktár? Mire is kell gondolni? vallási vagy mindennapi szokásait örökíti meg?
Elkészítettünk egy listát, mely felsorolja, milyen értékek találhatók Rimócon. Pl. búcsújárások, betlehemezés, körmenetek, tollfosztás, hurkaköszöntés, 
(pl. népviselet, dalok, szokások, régi használati tárgyak, épített környezet, aratás, stb... Ismeri-e a szokások történetét? Hogy volt régen?
helyi szervezetek, túrós lepény, stb., stb., stb. …több oldalnyi felsorolás). Ismer-e Rimóchoz vagy a rimóciszokásokhoz kapcsolódó hiedelmeket, 
Ahhoz, hogy egy értéktárat kapjunk és ne csak felsorolás legyen, meg kell verseket,anekdotákat, szólásokat, mondásokat?
töltenünk tartalommal a listát. Dokumentálnunk kell, hogy megõrizzük, Pl.: karácsonyi, újévi, húsvéti köszöntõk, jókívánságok, hurkaköszöntök, 
megtartsuk - óvjuk és továbbadjuk az utókor számára az értékeket. Pl. lakodalmas mondókák, termény és idõjárásjósló hiedelmek
Régi ételek/túrós lepény: leírása  Mikor sütötték? (Családi ünnepek alkalmával - El tudná-e mondani, esetleg megvan-e írásban?
lakodalom, vendégség, stb. Mibõl készül? (receptje). Hogy néz ki? (fénykép). Ismer valakit, akinek szép számú gyûjteménye van valamibõl? (pl. tárgyi, 
Hogyan készítik el? (Videófelvétel). Ezeket és ehhez hasonló kérdéseket fel kell szellemi, stb.)
tennünk minden egyes értéktárban szereplõ dologra, hogy dokumentálni tudjuk. Mikortól gyûjti? Hány darabja van a gyûjteménynek?

Hogyan segíthet ÖN? A közösségi ház elérhetõségein keressen meg minket vagy üzenjen és 
Van-e otthonában régi használati tárgy, amit még nagyszüleink idejében elmegyünk,és dokumentáljuk az értéktárba szánt dolgokat!
is használtak?Minden, ami egy háztartásban megtalálható (volt) és Eszébe jut még valami, amire mi nem gondoltunk? Bármi ÉRTÉK lehet, 
értékesnek gondoljuk - pl.: hokedli, lóca, sámli, állóka, gyalu, mángorló, stb... amit MI értékké emelünk!
Tudja-e, hogy mire használták és mikor? Le lehet-e fényképezni esetleg Az összegyûlt értékeket november 15-én egy kiállítás és bemutató 
bemutatható-e a kiállításon? alkalmával mindenki megismerheti. Vegyünk aktívan részt a gyûjtésben, 
El tudja-e még készíteni a régi hagyományos rimóci ételeket vagy ismer- hiszen ez mind a MI közös értékeink!Együtt könnyebb a gyûjtõ munka! 
e valakit, aki igen? Pl. macsánka, görhe, frentõ, mákos kukorica, disznótoros 

B-VÁételek, ünnepi ételek, stb...
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Az IKSZT-benoktóberben folytatódtak a Települési Értéktár készítésével kapcsolatos munkálatok, 
készültünk az október 23-i megemlékezésre, valamint a „Rimóc Község Jó Tanulója” és „Rimóc 
Községért Díj” kitüntetések átadására. Tartottunk egy „Civil kerekasztal” elnevezésû programot, 
valamint lebonyolítottuk a Múzsa Mûvészeti Fesztivál járási elõdöntõjét tánc kategóriában.

Október 19-én délután 5 órától hirdettük meg a „Civil szervezetek kerekasztala” elnevezésû 
kötetlen beszélgetõs klubot, amire meghívást kaptak a településen mûködõ és tevékenykedõ 
formális és nem formális szervezetek, csoportok, intézmények. A program célja a szervezetek, 
intézmények közötti kapcsolat megerõsítése, új kapcsolódási pontok kialakítása, közös programok 

szervezése. A kerekasztal beszélgetésen szóba került a 2015-ös évre vonatkozó szervezeti tervek és célok is, az 
esetlegesen szóba jöhetõ együttmûködések, közös programok megvalósítása, melyeket megpróbálunk egymással 
összehangolni a nagyobb hatékonyság érdekében. Kitértünk arra, hogy a szervezetnek, csoportnak milyen segítségre 
lenne szüksége az IKSZT-tõl, milyen téren lehetne együttmûködni, közös programokat szervezni. Ez azért is fontos, 
mert november 30-ig kell benyújtanunk a 2015. I. félévre vonatkozó programtervet, melyet úgy szeretnénk 
összeállítani, hogy teljes mértékben figyelembe vesszük a szervezetek, csoportok igényeit. Bár a meghívás a szervezet 
vagy csoport minden egyes tagjának szólt, sajnos csak igen kevesen vettünk részt a programon. Így igazából konkrét 
elhatározásokat és terveket nem sikerült megbeszélnünk, viszont abban megállapodtak a jelenlévõk, hogy 
szorgalmazzák a minél nagyobb számban történõ együttmûködéseket.

Október 23-án délután 3 órától kezdõdött az ünnepi megemlékezés, melyet az esõs idõjárás miatt a közösségi házban 
tartottunk. Igazán szép számú résztvevõ közönség sajnos nem tudott most közösen koszorúzni az „56-os 
Emlékhelyen”, ezt az ünnepségek után mindenki egyénileg tehette meg. A megemlékezés a „Rimóc Község Jó 
Tanulója” és „Rimóc Községért Díj” kitüntetések átadásával folytatódott, ahol 12 fõ középfokú és 6 fõ felsõfokú 
tanulmányokat folytató diák kapott elismerést, valamint Benkó Jánosné részesült „Rimóc Községért” kitüntetésben.

Október utolsó hétvégéjén, 25-én 
délután 2-tõl vette kezdetén a 
közösségi házban a Múzsa Mûvészeti 
Fesztivál TÁNC kategóriában tartott 
járási elõdöntõje. A Múzsa Fesztivál a 
Nemzeti Mûvelõdési Intézet támo-

gatásával valósul meg már negyedik alkalommal más-
más kategóriában, több járásban, területen. A Nemzeti 
Mûvelõdési Intézet Nógrád Megyei Irodájának vezetõje, 
Máté Lászlóné is ellátogatott az rimóci elõdöntõre. 
Az elõdöntõre iskolás gyerekek neveztek Endre-
falváról, Nógrádmegyerbõl, Szécsénybõl és Rimócról. 
A fellépõk 7 produkcióban mutatták be tánctudásukat 
néptánc, moderntánc és cigánytánc kategóriában. 
Rimócról a Szent István Általános Iskola alsó 
tagozatos tanulói rimóci csárdást és moderntáncban 
egy zumba produkciót mutattak be.A nézõk és a zsûri 
igen jól szórakoztak, sokszor tapsoltak a jó ritmusok 
hallatán. Mialatt a zsûri hosszasan mérlegelt és 
tanakodott, addig a résztvevõk és kísérõik meg-
kóstolhatták a rimóci malomkalácsot, túrós lepényt és 
pogácsát. A készítõik igen jó munkát végeztek, mert 
mind egy szálig elfogyott a harapnivaló!
A zsûri végül három csapatot juttatott tovább a 
november 8-án megrendezésre kerülõ salgótarjáni 
döntõre, valamint kiemelt egy továbbjutó táncospárost 
is. A gyerekek ügyesek voltak, s végül minden fellépõ 
kapott egy szelet csokit is. Sajnos a rimóciaknak nem 
sikerült a továbbjutás, amihez nagyban hozzájárult, 
hogy több gyerek kirándulni ment ezen a napon.
Összességében elmondható, hogy egy tartalmas, jó 
hangulatú délutánt tölthettünk együtt! Köszönöm a 
zsûri és a szervezésben - lebonyolításban közremûkö-
dõk munkáját, segítségét!                                         B-VÁ

A rimóci csárdás közben

A zumbás csoport

Novemberi programok az IKSZT-ben:
November 15. szombat - TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS

November 28. péntek - TÁRSASJÁTÉK EST

Vizoviczki Lolita Az én élményeim a 72 óra kapcsán: Nagyon helyes „Idõt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, 
kezdeményezés, ami közelebb hozza egymáshoz a falu fiataljait és ha még oly apróságot is  valamit, amiért fizetséget nem 
idõsebb lakóit. Csoportépítõ, mivel a fiatalok is több idõt töltenek kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted.”
egymással. Én nagyon jól éreztem magam, sokkal több embernek (Albert Schweitzer)
kellene csatlakozni az ilyen programokhoz, fiataloknak vagy akár 
családoknak is.  Egy számomra ide illõ idézettel szeretném befejezni:A világ megváltoztatása velünk kezdÕdik. 
,,Én nem szeretem az erejükben dölyföseket, mert tudom, egyszer úgyis Veled kezdÕdik!
elesett és szomorú lesz mindenki. A kemény tekintet: alázatos és 72 óra kompromisszum nélkül.
révedezõ lesz, a parancsoló hang: lágy és kérõ. Az ököl: kinyújtott, 

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református reszketõ tenyér. Lám, jó: jónak lenni. 
Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és 
szervezésében létrejött ifjúsági akció. 2014. október  9-12 között megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember: az ütést is 
Országszerte 330 helyszínen 8000 önkéntes végzett társadalmi, meg a simogatást is." (Fekete István)
ökológiai, és közhasznú munkát, hogy szebbé, élhetõbbé tegyék 

Péter Fruzsina A 72 óra kompromisszum nélkül egy évente környezetüket, és példát mutassanak: közösen, összefogva nagy 
megrendezésre kerülõ ifjúsági mozgalom, melynek célja az önzetlen dolgokra vagyunk képesek, és sokat tehetünk egymásért.
segítség.A 72 órában értékes és maradandó dolgokat vittek véghez a 
A mi feladatunk az elsõ péntekes idõsek meglátogatása volt. Mivel 3 fiatalok, miközben megtapasztalhatták az önkéntes, áldozatos 
napról van szó, mind a három napra kaptunk feladatot.munka nagyszerû érzését, és erejét. Akik részt vettek az akcióban, 
Szombat reggel 8.30-kor gyülekeztünk a plébánián, és csoportokra egyként vallják: nem állnak meg 72 óra után sem. 
osztva hármasával elindultunk 2-2 elsõ péntekes meglátogatására.  Az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ökumenikus ifjúsági 
Utunk elõször Benkó Pista bácsihoz, majd Veron nénihez vezetett. akció minden eddiginél nagyobb népszerûségnek örvendett. Mindez 
Mindketten jó szívûen fogadtak minket, és beszéltek életükrõl, fiatal köszönhetõ egyfelõl annak, hogy a jó példa ragadós, így az 
korukról. Közös Rózsafüzér tized elimádkozása után elindultunk a önkéntesség nagyszerû érzését egyre többen tapasztalhatják meg. 
Kiskert útra, ahol már várt minket a közösség többi tagja, hogy az Emellett az idei akció több irányból is komoly támogatást kapott. Látva 
összehasogatott fát behordjuk. A napot beszélgetéssel és közös a fiatalok elszántságát 
ebéddel, majd imával zártuk. A három napos program Pásztón, Hatalmas összefogásnak és nagy tetteknek lehettünk szemtanúi. Az 
szentmise keretében zárult. Azt gondolom, többször kellene ehhez akcióban részt vevõ fiatalok nyomot hagytak az ország több száz 
hasonló megmozdulásokat szervezni, hiszen az idõs embereknek pontján: köztereken, épületekben és emberi szívekben. Mégis õk 
szükségük van a figyelemre, a beszélgetésre, a társaságra. maguk nyertek a legtöbbet: pár óra munkával jobb hellyé tették a 
Összességében elmondhatom, hogy én nagyszerûen éreztem magam, világot, és elkezdtek valamit, ami 72 órán túl is tart. Velük kezdõdött…
jó volt hallgatni a régi emlékeket, iskolai csínytevéseket, valamint azt, 
mennyire fontos a vallásunk gyakorlása!„Jót  tenni   jó!”

Czombos József plébános úr jelmondatával az önkormányzat Balás Jánosné: Nagyon meglepõdtem a sok fiatal láttán, mert ilyen 
támogatásával a rimóci fiatalok is egy szociális programmal csatlakoztak még nem fordult elõ velünk, hogy segítséget kapjunk. Én nem tudtam 
a 72 óra kompromisszum nélküli akcióhoz.  A program arról szólt, hogy errõl a programról, az édesanyám beszélt a plébános úrral, amikor eljött 
helybéli idõs, nehezen mozgó beteg embereket látogassanak meg a az elsõpéntekes gyóntatásra.
fiatalok és beszélgessenek egy kicsit velük. Élményeikrõl szólnak 

Juhász Vincéné: A plébános úr meggyóntatott elsõ pénteken, és azok a fiatalok és idõsek, akik e programban részt vettek.
elmondta, hogy a fiataloknak van egy programjuk, melyben az idõs 

Percze Roberta 72 óra kompromisszum nélkül, egy három napos embereket látogatják majd meg. Megkérdezte tõlem, hogy szívesen 
önkéntes ifjúsági akció. Már évek óta tart ez a programsorozat, de mi fogadnám e õket: és én igent mondtam. Az atya írt nekünk levelet, 
Rimóciak az idén csatlakoztunk hozzá elõször. Elsõ gondolatom az melyben kéri, hogy nagy-nagy szeretettel fogadjuk a fiatalok 
volt, hogy, megint egy feladat, valamiféle kötöttség. Három nap és segítségét és hálából közösen mondjunk el egy tized rózsafüzért. És 
mindennapra valamilyen program. Mikor ismertették a feladatot, jöttek, elõször a férfiak, akik összehasogatták a fát, majd késõbb a 
ajándékkészítés, idõsek felkeresése, szükség szerint segítség nem is fiatalok, és nagyon meglepõdtem, mert sokan voltak. Szépen szóltak 
tûnt egyszerûnek. Kissé féltem, hogy a kapott feladatokat tudjuk-e hozzám néhány szót, és már el is kezdték a fát pakolni. Csodálatos 
majd teljesíteni. Az elsõ nap a plébániai közösségi termében volt, ahol érzés volt látni a sok szorgalmas kezet és a sok mosolygós arcot. 
ajándékot készítettünk azoknak az idõs embereknek, akiket másnap Teljesen meghatódtam és szóhoz sem tudtam jutni, csak 
meglátogattunk. Szombat reggel a korai felkelés után a plébánián néztem….csak néztem õket… Hálás szívvel gondolok az óta is rájuk és 
gyülekeztünk. A csoportosztás után elindult, ki-ki a falu különbözõ köszönöm ezt a sok segítséget, melyet kaptunk tõlük. Télen majd a 
pontjaira. Egy borítékban megkaptuk kik azok az idõs emberek, akiket meleg szobában Õrájuk a fiatalokra gondolok és imádkozni fogok 
meg fogunk látogatni. Minden csoportot egy felnõtt is elkísért. Mi értük.
elsõként Krisztin nénit, majd Pista bácsit kerestük fel. Mindketten 

Benkó István: Nagyon jó érzés volt, hogy a fiatalok meglátogattak. nagyszerû, kedves és nyíltszívû emberek. Õszintén csodáltuk, hogy a 
Örültem, hogy elmesélhettem nekik az én gyermekkoromat és betegség, a mindennapi élet gyötrelmei nem keserítették meg az 
fiatalságomat. Mondtam is nekik, hogy akkoriban az iskolában meg életüket. Az élet megpróbáltatásai mellet is megõrizték a hitüket, 
volt még a fegyelem és tekintély, mert a tanár úrnak úgy köszöntünk: mosolyukat és jókedvüket. Jó volt hallgatni õket, szinte kérdezni sem 
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó reggelt tanár úr. A mai fiatalok csak kellett, õk maguktól mondták a történeteiket, élményeiket, hiszen az 
mosolyognak ezeken a dolgokon, és én is csak mosolygok, ahogyan éltük során sok mindenben volt részük. 
elõjönnek a régi emlékek. Igaz akkor gyereknek lenni nem volt könnyû A közös rózsafüzér tized elimádkozása után elköszöntünk bár szívesen 
feladat. Az akkori fiatalok elég korán megismerték a mezõgazdasági, maradtunk volna, mert nagyon jól éreztük magunkat, de 11 órára 
kerti munkákat és az állatokkal való foglalkozást, legeltetését is. De ez találkozót beszéltünk meg egy másik néninél, ahol a tettek mezejére 
már rég volt… A látogatóba jött gyerekek nagyon figyelmesek voltak léptünk. A Szent József Katolikus Férfiszövetség által összehasogatott 
és tetszett nekik, amirõl meséltem. Sajnálom, hogy csak egyszer jöttek fa, a sok dolgos kéz által egy-kettõre a helyére került. A program a 
el. Jó lenne, ha többször felkeresnének a fiatalok, tudnék még mirõl plébánián zárult, ahol megbeszéltük a nap eseményeit és ezután közös 
mesélni nekik. Köszönöm, hogy meglátogattak és egy kis fiatalságot játék következett. A SzJSz által készített, igencsak finomra sikeredett 
hoztak el hozzám.paprikás krumplit közösen fogyasztottuk el. Ezek után õszintén 

mondhatom, hogy a kötöttség már nem is tûnt olyan rossz dolognak. Az ,,Tégy meg minden jót, ami tõled telik,
embereken való segítség egy nagyon jó érzés és fontos lenne, hogy ezt Amilyen eszközzel csak tudod,
mindannyian megtapasztaljuk, átéljük és a mindennapjainkba be is Amilyen módon csak tudod,
építsük. A harmadik és egyben záró nap Pásztón volt, Szentmisével zárult Ahol csak tudod, Akivel csak tudod,
a program, ahová már csak páran mentünk el. Összefogás, segíteni akarás Ameddig csak tudod.” (John Wesley)
jellemezte ezt a három napot. Szerintem mindannyiunk nevében 

Összeállította: Koczkáné Melindamondhatom, akik részt vettünk valamilyen formában - megérte!
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Hátsó sor balról jobbra: Percze Gábor (F.: 4,67), Kõmûves Tamás (K.: 4,5), Jusztin Roland (K.: 4,57), Szép Máté (K.: 4,47), 
Percze Kristóf (K.: 4,54), Dax József (K.: 4,64), Dax Dániel (K.: 4,57)

Elsõ sor balról jobbra: Balázs Anita (F.: 4,5), Kanyó Evelin  (K.: 4,75), Vizovicki Lolita (K.: 4,36), Virág Jenifer (K.: 4,29), 
Vágvölgyi Réka (K.: 4,44), Kelecsényi Boglárka (K.: 4,67), Bobály Anna Katalin (F.: 5), Szép Szabina (K.: 4,5)

A képrõl hiányzik: Balázs László Bertalan (F.: 4,71), Jusztin Katalin (F.: 4,4), Kõmûves Anikó (F.: 4,7)
(Jelölések: K.= középfokú tanulmányokat folytat, F. = Felsõfokú tanulmányokat folytat, az átlag a tanulmányi eredményt jelenti)

Rimóc község díjazott ,,Jó tanulói’’

Testvértelepülési látogatás
Alig egy hónapja ért haza a rimóci küldöttség D³utowból, máris az õ 

delegációjuk látogatott a településre. Pontosabban 20 diák és 7 felnõtt, illetve 
Laci bácsi, a tolmács érkezett a Szent István Általános Iskolába október 14-én a 
testvértelepülés iskolájából. Természetesen a körülményektõl eltekintve ugyan-
olyan örömmel és alapos szervezõ munkával fogadtuk az iskola delegációját, 
mint az elsõ alkalommal, és mindent megtettünk azért is, hogy az ellátásukból 
eredõ megnövekedett feladatokban segítségére legyünk a konyha dolgozóinak, 
minél inkább tehermentesítsük õket.

 Elszállásolásuk  a megszokottól eltérõen  nem családoknál történt, hanem a 
település 2 szállásán. A gyerekek a pedagógusokkal együtt a Varsányi úti 
épületben kerültek elhelyezésre.Színes, változatos programokat szerveztünk 
számukra, igyekeztünk emlékezetessé tenni itt-tartózkodásukat. A szellemi- és 
sportvetélkedéseken túl megismertettük vendégeinket településünkkel: 
Templom, Fõkötõ-ház, Babamúzeum, emlékhelyek, valamint fogadta és 
tájékoztatta õket a településrõl a Hivatalban településünk polgármestere és az 
aljegyzõ asszony is.

A második napon Eger nevezetességeivel ismertettük meg õket. Közben 
kiderült, hogy néhányan szeretnének megmártózni az egri fürdõ vízében. A 
Történeti Tárház, a Marcipán Múzeum és a Minaret, valamint az Evangélikus 
Templom és a Dobó tér megtekintése után az ebédet követõen így a csoport 
kettévált. Míg a d³utowiak egy része lubickolt a medencékben, a másik csapat a 
magyar diákokkal  - volt 8. és jelenlegi 8. osztályosok - megkóstolta Eger egyik 
fagyizójának kínálatát. Szerencsére az idõ kedvezett ennek a programnak is, 
hiszen az elõre jelzett viharos, esõs idõ helyett gyönyörû napfényes idõben mi 
„napfürdõzhettünk”. Plusz melengetõ érzés volt számomra, amikor a d³utowi 
igazgató asszony a lengyel gyerekek körébe hívott, és magyarul mondtak 
köszönetet a finom fagylaltokért. Ezután a Bazilika felé vettük utunkat.

A megbeszélt idõpontban a fürdõzés után a két csoport újra egyesült, és az 
elõzetes szülõi engedéllyel rendelkezõ lengyel tanulók Eger vörös vérébõl 
vásárolhattak szüleiknek emléket a Szépasszony-völgyében.

Az esti érkezéskor megterített asztallal és finom, meleg vacsorával várták a 
kellemesen elfáradt és megéhezett társaságot kollégáim és Déskáné Margitka. 
Bakos tanár úr fõztjének már sok csodálója akadt, ehhez csatlakoztak most 
lengyel vendégeink, akik nem gyõzték magasztalni a finom levest és a számukra 
újdonságnak számító krumpli laskát, aminek készítését Déskáné Margitka 
irányította - bevonva és egyben a készítés csínját-bínját is megtanítva - néhány 
kolléganõnek. Az est folyamán lengyel és magyar diákok igazán egymásra 
hangolódva, felhõtlenül, mintha régi ismerõsök lennének, felszabadultan 
szórakoztak a spontán kerekedett lengyel-magyar diszkó alatt.

Gyorsan elérkezett az utolsó nap. Szécsény nevezetességei és az ebéd után 
a szabadprogram alkalmat adott az emlékek, ajándékok vásárlására.

 A búcsúvacsorára az iskola Szécsényi úti épületében került sor. Az 
önkormányzat konyháján készült étkek kerültek az asztalokra, valamint támogatás 
révén finomabbnál finomabb süteményekbõl válogathattak a résztvevõk.

Örömmel láttam, hogy meghívott vendégeink nagy része elfogadta 
meghívásunkat és tanulóinkkal, pedagógusokkal együtt hangulatos esttel és 
emlékajándékokkal köszönhettünk el d³utowi látogatóinktól. Örülünk, hogy 
iskolánk hozzájárulhatott a két nép, a két település barátságának 
elmélyítéséhez! Köszönöm mindazoknak, akik bármivel támogatták iskolánkat 
a fogadás színvonalas megvalósításában, hogy vendégeinknek tartalmas és 
emlékezetes maradhasson látogatásuk!                            Kiss Józsefné igazgató

A „Köznevelés az iskolában” címû projekt 
„Partnerség és hálózatosodás” moduljának  

„Irodalmi barangolás”
címû programról

Programsorozatunkban a tervezõ folyamat elsõ lépéseként 
került sor a téma meghatározására: Fekete István munkásságá-
nak illetve - tanulóink életkori sajátosságainak figyelembe 
vételével, életkorukhoz, fejlettségükhöz közel álló - 2 mûve: a 
Vuk címû állat- és A koppányi aga testamentuma címû 
történelmi regényére esett a választás.

Tanulóink a pedagógusok irányítása mellett megalakították 
osztályon belül a csapatokat, szétosztották maguk között 
személyre szabottan a feladatokat a meghatározott határidõk 
tükrében irodalmi napló, a két mû illusztrálása, Vuk életút 
térképe, valamint családfájának elkészítése.

Mindezzel párhuzamosan bevont partnereink képviselõivel 
elõkészítõ találkozóra került sor szeptember 25-én, ahol 
tájékoztatást kaptak a „Köznevelés az iskolában” projektünk 
„Partnerség és hálózatosodás” moduljának „Irodalmi 
barangolás” címû programsorozatunkról. Az elsõ találkozót 
követõ héten már az egyeztetõ megbeszélésre került sor a 
konkrét feladatokról: a szülõi szervezet, a Dr. Manga János 
Közösségi Ház, a Rimóci Polgárõr Egyesület, a LAGEDO Kft is 
biztosított bennünket támogatásáról, valamint a Nyulacska 
Óvoda és két megkeresett idõs néni a csatlakozásról.

A csapatok stílusos nevet - Fekete Istvánhoz kapcsolódó - 
választottak maguknak, munkáik e név alatt futottak a program 
során (pl. Kisrókák, Kele, Bogáncs, Fecskék stb.), az elkészített 
meghívókat, plakátokat célhoz juttatták, elhelyezték a település 
több pontján. Ebbe a munkába újabb segítõi akadtak a 
csapatoknak: elsõsorban a két mû megismerése kapcsán az 
éppen ez idõ alatt a lengyel D³utowból érkezett testvériskola 
delegációjának diákjai.

A szülõk a megbeszéltek szerint október 18-án a tanulókkal, 
pedagógusokkal közösen dolgoztak a jelmezek, díszletek és 
egyéb még be nem fejezett feladatok elkészítésén.

Október 20-án 15 órakor került sor az elkészült anyagból 
összeállított valamint Fekete István munkásságát bemutató 
kiállítás megnyitójára. A megnyitó beszédet követõen az 1. és 2. 
osztályos tanulók egy csoportja színes és tartalmas mûsora 
köszöntötte a megjelenteket, szülõket és vendégeket.

Ezután is folytatódott a lázas készülõdés a bemutatóra. Így 
érkeztünk el a bemutatóhoz, ami október 22-én 16 órakor 
kezdõdött. Itt a tanulók Fekete Istvántól származó részlet 
maguk által dramatizált változatát mutatták be a Közösségi 
Házban. Szép számú közönség gyûlt össze: szülõk, családtagok 
mellett kicsik és nagyok néztek nagy várakozással, fellépõ 
diákjaink pedig nagy izgalommal a bemutató elé. A megnyitót 
követõen elsõként az óvodások léptek színpadra népi játékkal, 
õket Virág Vincéné, Marika néni tanulságos története követte, 
amit nemcsak a gyerekek, hanem mi, felnõttek is nagy 
érdeklõdéssel hallgattunk. Itt kapcsolódott programunkhoz a 
soron következõ 3. osztály, akik Vuk teljes történetének 
rövidített változatát mutatták be.

Stílusos jelmezeikkel, kifejezõ elõadásmódjukkal és Mindezek tükrében határoztuk el, hogy a programot 
hangulatos díszleteikkel ragadták magukkal a közönséget. A 4. folytatjuk az elkövetkezõ években is, a partneri kapcsolataink 
osztály a vásári hangulattal okozott kellemes perceket. Majd erõsítése mellett igyekszünk továbbfejleszteni, bõvíteni és ezek 
Kissné Rozika néni humoros meséjén nevettünk kicsik és hosszú távú fenntartására alapozva szervezzük meg.

Kiss Józsefnénagyok egyaránt. A felsõ tagozatos tanulók színre vitték a sérült 
igazgatókis gólya történetét, az öreg tölgy és a beteg kisfiú esetét, nem 

maradt el Vuk történetének egy-egy részlete sem.
A három tagú zsûri ( polgármester, képviselõ, pedagógus ) a 

teljes színrevitelt: elõadásmód, érthetõség, a dramatizálás 
minõsége, díszlet, jelmez stb., értékelte. A programsorozat 
legjobbjai könyvjutalomban részesültek, és minden résztvevõ 
egy-egy csokoládéval pótolhatta a munka során elveszített 
energiáját a Szécsényi Tankerület jóvoltából. Rendezvényein-
ket a Rimóci Polgárõr Egyesület biztosította.

A záró rendezvényünkön  nagy örömünkre  megtelt a 
Közösségi Ház. A falu közösségének minden rétege, 
korosztálya, társadalmi szereplõje képviseltette magát. Jó volt 
látni a közös élmény örömét, és jó érzés volt újra megtapasztalni 
a közösség erejét, a segítõkészséget, a közös munkálkodás 
hasznosulását.

A rendezvény befejezése után került sor az értékelõ 
találkozóra, ahol pedagógusok, óvoda, szülõk, Rimóc Község 
Önkormányzata, a Szécsényi Tankerület valamint a budapesti 
Rávezetõ Projekt Kft is képviseltette magát. A megbeszélés 
során végigvezettük a projekt megvalósulásának folyamatát; 
minden résztvevõ a program sikerességét méltatta, hogy a 
különbözõ korosztályok együttmûködésével történõ közösség-
formálás a diákok személyiségének fejlesztése mellett nagy 
hatást gyakorol a település közösségének minõségi alakulására 
is.
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