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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: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, 
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Vinczéné Percze Gizella, 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.

2015 DECEMBER

XXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP    Karácsony hava    2015 DECEMBER

Ára: 250,-Ft

„Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz.”
Szent István király

00December   6. (vasárnap) 11 VENDÉGSÉG ÉS TEMPLOMBÚCSÚ
a szentmisét celebrálja Balogh László atya

December   6. (vasárnap) Jézus a Mi Megváltónk kiállításmegnyitó
a Gondozási Központban

December 12. (szombat)   Adventi csere-bere vásár a Közösségi Házban 8-12 óráig
December 21. (hétfõ)   A Mária Rádióban a Szent József Katolikus 

Férfiszövetség ,,Szent Család ájtatossága’’ hallható
00December 27. (vasárnap) 10 Teremlabdarúgó torna: Tapsi-Hapsi Kupa

(Helyi és rimóci származású játékosok számára. A nevezés díjtalan.)
00December 28. (hétfõ)   8 Teremlabdarúgó torna: ,,Profi’’ Rimóc Kupa

(Aktív igazolt és nem igazolt játékosok számára. 
Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat.)

00December 30. (szerda) 10 Teremlabdarúgó torna: ,,Amatõr’’ Rimóc Kupa
(Nem igazolt, valamint 40 év feletti igazolt játékosok számára. 
Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat. Max.: 2 fõ számára)
Nevezési határidõ december 23.
Nevezés és információ: Golyán István 06/20 342-0173

00 00   2016. Január 10. (vasárnap) 9 -16 VÉRADÁS (az általános iskola Hunyadi úti épülete)

+ 2016-os
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Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván 

a Rimóci Újság szerkesztõsége!

Dsida Jenõ:

Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
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Golopi Nikolett és Henger Viktor 2015. augusztus 22.

Bacskai Claudia és Vincze Attila 2015. augusztus 29.

Horváth Dorottya és Jusztin Péter 2015. szeptember 12.Nagy Petra és Lehoczki Béla 2015. szeptember 5.

Czerovszki Daniella és Kovács Norbert 2015. július 11.

Balázs Kitti és dr. Légrády György 2015. augusztus 29.

20 év
Kezdetben volt a Hírek. Mármint a 
Rimóci Hírek. Aztán néhány önkor-
mányzati képviselõ-testületi tag úgy 
gondolta, hogy legyen újság. Ezzel a 
lendülettel aztán Beszkid János, Golopi 
Károly, Kiss János társaságában meg-
alapítottuk a Rimóci Újságot.
Az pedig, hogy 20 év után is van, létezik, 
és havonta megjelenik, ha nem is csoda, 
de mindenképpen óriási dolog.
Hogy miként is lehetséges ez? Nyilván 
nagyon sokan tudják, (sokan pedig 
talán nem), hogy hogyan is születik meg 
minden hónapban – immár 20 éve - 

falunk lapjának a következõ száma. Érdemes bepillantani a kulisszák mögé. Tehát:
Egyszer csak hírét veszik a szerkesztõk, hogy „újságozás” lesz valahol, valamelyik nap este 
akárhány órakor. Aki tud, jön. Aztán akik ott vannak (3-4-…8 ember) összeállítják a vázát az újság 
következõ számának, kiosztják a feladatokat egymás között, megbeszélik az aktuális gondokat, 
teendõket, meghatározzák a lapzárta idõpontját, (becsületesen be kell, hogy valljam, ezt én a 
legritkább esetben tudom betartani. Szinte mindig az utolsó percben írom és küldöm a rám rótt 
cikket. – ahogy ezt is!), majd elkezdõdik az írás, illetve azok összegyûjtése. Erdélyi Ferencnéhez 
(Mártikához) futnak be az írások, aki tördeli, megszerkeszti. Majd következik a megolvasás, 
aminek a célja a végleges forma kialakítása, elírások, hibák felderítése. Ha kész a mû jöhet a 
kinyomtatás. A „Rimóc Községért” Alapítvány nyomtatóján az önkormányzat hivatalában 
hétvégén történik mindez. Általában elsõ vasárnap így az újság az elõfizetõk postaládájában van 
Jusztin Péterné (Hédike) és Beszkid Jánosé (Vali) jóvoltából. (Mégiscsak nekik van a legtöbb 
gyakorlatuk a postásságból… :-) ) … Körülbelül így történik.
Mindenkinek, aki részt vesz és vett az elmúlt 20 évben, ebben a munkában, a közösség nevében 
hálásan mondok köszönetet, hisz írták a falu történetét, gondoskodtak annak megörökítésérõl. 
Tették ezt önkéntesen, a szabad idejük terhére, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül! 
KÖSZÖNJÜK!
Kívánom az utókornak, falunknak, hogy mindig legyenek olyan, a közösségért tenni akaró 
emberek, akik munkájának köszönhetõen 2035-ben az akkori vezetés büszkén mondhassa majd 
el: 40 éve van havonta megjelenõ újságja Rimócnak!                           Beszkid Andor polgármester
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Lengyelek Rimócon
minket. A bõséges kínálatból mindenki kiválasztotta a kedvére 
való ételeket és italokat. Késõ este értünk haza Rimócra.

Vasárnap, reggeli után készültünk a szentmisére, ahol 
lengyelül is elhangzottak az olvasmány és a szentlecke igéi. A Rimóc és a lengyelországi Dlutów település között évekkel 
szentmise után rövid orgona koncertet adott Solymosi Ferenc ezelõtt megkötött testvértelepülési megállapodás értelmében 
orgonamûvész. Ezután alaposabban megnézték vendégeink évenként felváltva látogatunk el egymáshoz. Az idén lengyel 
templomunkat, majd ebéd következett a Közösségi Házban.barátaink érkeztek november 5-én csütörtökön. A 23 fõs 

 Délután pedig meglátogatták a fõkötõ-, a falu-, és a delegációt a Hõsök terén fogadtuk pálinkával, pogácsával 
babamúzeumot és  beírták élményeiket a vendégkönyvekbe. Az ahogy illik. Amíg õk Rimócon vendégeskedtek addig a lengyel 
esti vacsorára pedig már többen hivatalosak voltak települé-zászló is ott lobogott a magyar mellett.
sünkrõl. A búcsúesten már elõkerült Borka Tibi tangó-Csütörtökön az elhelyezkedés után vacsora, majd vidám 
harmónikája is. Nem sokkal éjfél után elköszöntek vendégeink idõtöltés, tánc után az egész napos utazástól elfáradva hamar 
és nyugovóra tértek. nyugovóra tértek vendégházainkban. Mivel már többször jártak 

Hétfõn reggeli után pedig elindultak hazafelé ellátva nálunk már ismerték a „járást”. Igaz hogy a mostani delegáció 
útravaló enni és innivalóval.  Jókívánságokból sem volt hiány. tagjai közül többen most jártak elõször Magyarországon.

Hétfõn este sok száz kilométer megtétele után jött a hír, hogy Pénteken délelõtt a lengyel küldöttséget Salgótarjánban fogadta 
lengyel barátaink élményekkel telve szerencsésen hazaérkeztek Skuczi Nándor a Nógrád megyei Közgyûlés elnöke, aki rövid 
szülõföldjükre a lengyelországi Dlutówba.            ismertetõt tartott megyénk életérõl, közigazgatásáról. Említést tett 

Beszkid Jánosnéhány turisztikai látványosságról, érdekességrõl.
 Salgótarjánból a felújított nemzeti 

kegyhelyre Mátraverebély-Szentkútra 
vezetett utunk, ahol Tihamér atya 
tartott igen tartalmas idegenvezetést. 
Az itt elfogyasztott finom ebédet 
követõen Gyöngyös-Farkasmályba 
mentünk, ahol kis borkóstoló után 
barátaink bõségesen vásároltak a 
finom gyöngyösi borokból. Hazafelé 
Szécsényben vacsoráztak, a Geszte-
nyéskert vendégelõben.

Szombaton délelõtt Vácra utaz-
tunk, ahol Jusztin Péter tartott város-
ismertetõt, majd megnézhettük a 
püspöki palotát. A székesegyházat 
már Varga Lajos segédpüspök atya 
mutatta be vendégeinknek, akikkel 
együtt imádkoztuk délben az Úr-
angyalát. Az ebédet követõen Buda-
pesten - rövid vásárlási lehetõség után 
- autóbuszos körutat tettünk (mivel 
idõközben eleredt az esõ). Megnézhet-
tük a kivilágított fõvárost. Néhány 
percre megálltunk a Hõsök terén, ahol 
sok fénykép is készült. A vacsora már 
az M3-as autópálya mellett várt 

 Gyújtsunk gyertyát!
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Baráth Edina és Kiss István

2015. április 18.

Beszkid Veronika és Mlinárcsek Erik

2015. május 16.

Pásztor Alexandra és Ágner Attila

2015. június 6.

Mócsány Ramóna és Mosó Gábor

2015. június 13.

Koczka Anett és Varga Norbert

2015. június 26.

Pajor Viktória és Rigó Péter

2015. július 18.

Oláh Orsolya és Nagy Máté 2015. augusztus 1. Géczi Krisztina és Barátosi Attila 2015. augusztus 1.

Advent elsõ vasárnapja az új egyházi év kezdete és a várakozás idõszaka 
is. Az adventi koszorúkon meggyullad az elsõ gyertya, és figyelmeztet! Új 
reményekkel, tiszta lappal indulunk, de az idõ véges, a várakozás 
elmúlik, mint ahogy a gyertyák viasza is elillan. De megmarad a hit, a 
remény, a szeretet egész évre. Az adventi koszorúkészítés hagyományát 
követve községünkben is sor került egy közös program keretén belül, 
hogy együtt, krisztusi közösségbe készülhessenek el az otthonaink 
koszorúi. November 28-án délután több, mint 20 koszorú készült el a 
plébánia közösségi termében. Gyertyák, koszorúalapok, szalagok, 
termések és egyéb alapanyagok is rendelkezésre álltak. Minden koszorú 
egyéni volt, az anyukák, mamák a gyerekekkel együtt készítették el a 
család ünnepi díszét. A kicsik szívüket-lelküket beleadták a munkába, és 
sokan voltak, akik közben a nagyszülõkre is gondolva kettõt is 
összeügyeskedtek. Az esti szentmise keretén belül József atya megáldotta 
az elkészült koszorúkat, és szombat este megszentelt gyertya 
gyulladhatott mindenki otthonába. A szülõk reménye, a gyerekek 
szeretete,  minden ottlévõ és jószándékú rimóci hite világít majd a e 
gyertyák fényében.                                                                 Kaluzsa Mónika

A program az Emberi Erõforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet  közrem ködésével valósult meg.û
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December havi áldás:
Adja meg neked a kegyelmes Isten, hogy teljes szívvel hidd:

Õ egy gyermekben jött közel hozzád, s te is közel lehetsz hozzá 
mindig gyermeklelkû egyszerûségben, tiszta, szép örömökben,
hûséget próbáló kötõdésben bizalomból formálódó közösségben

közel lehetsz hozzá szenvedések, próbák óráján,
amikor tanulgatod a csöndet, jóságból sarjadó mosolyokban

s az emberség szeretetében.
Végtelen szeretetbõl tekintsen rád a magas égbõl,

tekintsen rád emberek arcáról -
és ajándékozzon meg az igazi Ünneppel. 

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

Gólyahír:

VV

Utolsó újságunk megjelenése óta

községünkben nem született gyermek.

Bada Béláné
1944-2015

(Magashegyi út 46.)

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
d) áramszolgáltató hálózatra, víz- és szennyvízhálózatra Ülésterembõl

történõ rákötéshez igényelhet támogatást, akinek a 
családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem A képviselõ-testület soron következõ ülésére 2015. október 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 29-én került sor, melynek elsõ napirendi pontjában a szociális 
összegének 300 %-át (85.500.- Ft). A támogatás rendelet pontosítására került sor. 
egyszeri, mértéke 50.000.- Ft/ingatlan.Jogszabályi kötelezés eredményeként a települési önkor-

mányzatok 2015. október 31-ig kötelesek felülvizsgálni a család-
e)  Kétféle önkormányzati tüzelõ támogatás igénylésére van segítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 

lehetõségmódját, szervezeti kereteit és az e feladatra kötött ellátási 
1.  szociális tüzifa támogatást igényelhet: aki aktív korúak szerzõdést, november 30-ig pedig dönteni a feladatok 2016. 

ellátására-; idõskorúak járadékára-; lakhatási támoga-január 1-jétõl való biztosításának módjáról és kérelmezni a 
tásra jogosult; családjában halmozottan hátrányos szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 
helyzetû gyermeket nevel; családjában három vagy több Rimóc Község Önkormányzata a korábbi éveknek megfelelõen 
gyermeket nevel; 70 éven felüli, egyedül élõ nyugdíjas, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 
feltéve, hogy jövedelme nem haladja meg az öregségi Társulás keretei között tesz eleget e feladatok ellátásának.
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át A következõ napirendi pontokban társulási meg-
(42.750.- Ft).állapodások módosítására került sor, illetve elfogadásra került 

2.   tüzelõtámogatást igényelhet, aki az 1. pontban felsorolt Rimóc Község Önkormányzat 2016-2020. évi stratégiai belsõ 
feltételeknek nem felel meg és családjában az egy fõre ellenõrzési terve és 2016. évi belsõ ellenõrzési terve. Ennek 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

következtében 2016. évben az önkormányzat gépparkjának 
mindenkori  legkisebb összegének 350 %-át 

(gépjármûvek, kisgépek és egyéb munkagépek) ellenõrzésére 
(99.750.- Ft).

fog sor kerülni.
f)  ebtartási támogatást igényelhet, akinek családjában az 

Zárt ülés keretében kérelmek elbírálása történt.
egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

dr. László Tünde aljegyzõ
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át 

Ülésterembõl (85.500.- Ft). Az ebtartási támogatás védõoltásra, 
traszponderrel történõ ellátásra, ivartalanításra és az eb A képviselõ-testület 2015. november 12-ei ülésének elsõ 
elszállítására igényelhetõ.napirendi pontja keretében a szociális rendelet módosítására 

került sor. A módosítások eredményeként az alábbi támogatási 
A további napirendi pontok keretében társulási megállapodások formák igénybevételére kerülhet sor:
módosítására került sor, illetve elfogadásra került a Rimóci 

1. Rendszeres települési támogatás keretin belül
Nyulacska Óvoda 2015/2016. nevelési év munkaterve. Évek óta 

a) lakhatási támogatást igényelhet, akinek a háztartásában folyik a településen a helyi értékek feltárása, rendszerezése, 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

mely indokolttá tette a Települési Értéktár Bizottság felállítását. 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

Ennek okán a testület megválasztotta a bizottságot, melynek összegének 250 %-át (71.250.- Ft) és a háztartás tagjai 
elnöke: Burik-Vincze Ágota; tagjai:  Bablena Ferenc, Déska egyikének sincs vagyona. A támogatás mértéke 1.500 - 
Bertalanné Margit néni, Kaluzsa Mónika, Paluch Norbert, 10.000.- Ft/hó között lehet.
Perczéné Mócsány Gyöngyi, Szabó Mónika, Virág Vincéné.b)  gyógyszertámogatást igényelhet, akinek a családjában az 
Zárt ülés keretében kérelem elbírálására került sor.egy fõre jutó nettó havi jövedelem - csökkentve az 

dr. László Tünde aljegyzõérintett részére elõírt gyógyszerek havi költségével - 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

Komposztálóklegkisebb összegének 250 %-át (71.250.- Ft); egyedül 
élõ esetén annak 350 %-át (99.750.-) és a havi rendszeres Azon személyek részére, akik 2015. november 18-ig igényeltek 
gyógyszerköltsége több, mint 5.700.- Ft. A támogatás komposztáló edényeket az önkormányzat házhoz szállítja 
mértéke az igazolt havi gyógyszerköltség 80 %-a, de azokat. A kiszállítás idõpontja 2015. december 7-tõl folyamato-
maximum 10.000.- Ft. san történik. Az edények átadás-átvételi elismervénnyel 

2. Rendkívüli települési támogatás keretein belül kerülnek átadásra. 
a) rendkívüli támogatást igényelhet elemi kárból eredõ-; 

betegségbõl eredõ-; a nevelésbe vett gyermek család-
jával való kapcsolattartásból eredõ-; a gyermek családba 
való visszakerülésébõl eredõ-; közegészségügyi, jár-
ványügyi költségek viselésébõl eredõ többletköltségek 
enyhítésére. A támogatás egyszeri, összege 3.000 - 
50.000.- Ft között lehet.

b) temetési támogatást lehet igényelni. A támogatás 
összege 25.000.- Ft.

c)  iskoláztatási támogatást igényelhet, aki a rendeletben 
foglalt feltételeknek megfelel. A kérelmet 2015-ben 
november 30-ig lehetett benyújtani, mértéke az általános 
iskolás gyermekek esetében 12.500.-Ft, középiskolások 
esetében 25.000.- Ft, fõiskolások esetében 40.000.- Ft.

Szociális bolt
Ünnepi nyitvatartása:

December  24. csütörtök 6 - 12

December  25-26. zárva

December  27. vasárnap zárva

December  28. hétfõ 6 - 12

December  29. kedd 6 - 17

December  30. szerda 6 - 17

December   31. csütörtök 6 - 12

2016. január  1. péntek zárva

2016. január  2. szombat zárva

2016. január  3. vasárnap zárva

2016. január  4. hétfõ

2016. január  5. kedd

2016. január  6. szerda

Nyitás: 2016. január 7. csütörtök 6 órakor

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

a Szociális Bolt dolgozói

Leltár

A RIMÓCI ÚJSÁG A KÖVETKEZÕ ÉVRE IS ELÕFIZETHETÕ!
Kérjük, szíveskedjen elõfizetési igényét 2016. január 3-ig (vasárnap) jelezni, illetve az 
elõfizetési díjat rendezni a Szociális Boltban. Az elõfizetési díj 2016-re 2.200 Ft/év.

Az újság ára 2016. januárjától 200 Ft/db.
Családtagnak, barátnak, rokonnak, ismerõsének is elõfizethet a Rimóci Újságra,
és mi havonta postán megküldjük számára. Az elõfizetés ez esetben: 4.000,-Ft/év

Hirdetési díjak 2016-ben nem változnak.
Áraink:

1/8 oldal    400 Ft ¼ oldal    800 Ft
½   oldal 1.600 Ft 1  oldal 3.200 Ft

Néhány ok, hogy miért érdemes elõfizetni?
- elsõként értesül a legfrissebb rimóci eseményekrõl, történésekrõl

- ha nem tudott részt venni a rendezvényeken, elolvashatja, mi hogyan történt,
- olcsóbb, mint havonta minden lapszámot megvenni

(megvásárolva: 11x200 Ft + 250 Ft (decemberi szám) = 2.450 Ft, elõfizetve: 2.200 Ft)
- elsõként kapja kézhez               - biztos, hogy megkapja

- házhoz viszik (minden hónap elsõ vasárnapján)

Megköszönöm a Szent 
József Férfiszövetség 
törõdését, segítségét!

Munkájukhoz 
egészséget, erõt és 
kitartást, a közelgõ 
ünnepek alkalmából 

kívánok:
Áldott, békés 
karácsonyt

és boldog új évet
Kanyó Balázs

ELADÓ

MOSOTT MÁK 1800,-Ft./kg.
Érdeklõdni: BALÁZS SÁNDOR

Rimóc, Kossúth út 11.

Telefon: 06/32 388-188

A SPORTCSARNOK ÜNNEPI 
NYITVATARTÁSA

December 24-tõl,
csütörtöktõl január 1-jéig, 
péntekig a sportcsarnok 

zárva tart!
Nyitás:

2016. január 2., szombat.
A sportcsarnok nyitva 

tart a „Két ünnep közötti 
tornák” ideje alatt.

Szécsény - 2016. évi vásárjegyzék
2016. február 29.          hétfõ 
2016. március 21.       hétfõ 
2016. április 25.          hétfõ 
2016. május 30.          hétfõ 
2016. június 27.          hétfõ 
2016. augusztus 29.    hétfõ 
2016. szeptember 26. hétfõ 
2016. október 31.       hétfõ 
2016. november 28.   hétfõ 
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RIMÓCI SP   RTHÍREK

Õszi végeredmény:
Felnõtt csapatunk a 13.,

Ifistáink 1., míg serdülõink a 3. helyen
zárták a bajnokságot

12. forduló: Rimóc-Pásztó 2-5 (1-4)
vezette: Kazinczi J. (Nagy I., Szigetvári Z.)
Rimóc: Gönczi K. – Csizmadia B., Mócsány R., Kuris P., 
Laczkó Zs. – Árva R., Bangó N., Percze R., Oláh Á. – Kormány 
R. (Imre Z. 46.), Bada N. Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Sárga lap: Oláh Á., Bangó N., Mócsány R., Percze R. ill. 
Farkas A.
Piros lap: Csizmadia B. (72.-Rimóc) Gól: Laczkó Zs. (19., 51.) 
ill. Csépe R. (34.), Molnár M (36.), Tancsik R. (42.), Csépe I. 
(44., 73.)
Carvalho Adilson: Az elején több támadást is tudtunk vezetni, 
elõnybe is kerültünk, egy darabig minden jól alakult, majd 
rutintalanságunknak köszönhetõen pontrúgásokból gólokat 
kaptunk. Pozitív, hogy a második félidõt 1-1-es eredménnyel 
zártuk, de ilyen gólokat nem lehet kapni. Több sérülés is volt a 
mérkõzésen, melyben közrejátszott a játékvezetõ alacsony 
színvonalú ténykedése, durvaságok is jellemezték a meccset. 
Sajnálom ezt a találkozót, de dolgozunk tovább.

13. forduló: Berkenye-Rimóc 11-1 (3-0)
vezette: Szakal T. (Kovács T., Béres K.)
Rimóc: Gönczi K. – Pásztor B., Mócsány R., Kuris P., Laczkó 
Zs. – Bangó N. (Bablena Cs. 46.), Percze R., Bada B., Bada V. – 
Rónási R., Árva R. Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Sárga lap: Pásztor B., Bada V. Gól: Greff Á. (13., 63., 65., 74., 
85.), Fábri T. (25., 54., 56.), Varga B. (39.), Bõgér D. (75.), 
Porkoláb F. (82.) ill. Rónási R. (53.)
Carvalho Adilson: Nehéz talajú, saras pályán ennyi különbség 
volt a csapatok között.

14. forduló:Palotás-Rimóc 1-2 (0-1)
vezette: Pál L. (Kurinka B., Kazinczi B.)
Rimóc: Gönczi K. – Mócsány R., Kuris P., Laczkó Zs., Bangó 
N. – Pásztor B., Árva R., Rónási R. (Deák G. 72.), Percze R. – 
Oláh Á., Bada N. (Bada V. 71.). Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Sárga lap: Mikesy X., Vitányi L. ill. Bangó N.
Gól: Bocsev B. (70.) ill. Laczkó Zs. (36., 83.)
Carvalho Adilson: A csapatmunkának köszönhetõ a gyõzelem, 
kiegyenlített mérkõzés volt. Négy-öt helyzetbõl két gólt tudtunk 
rúgni, a meccs ott fordult meg, amikor kapusunk kivédte a 
tizenegyest. Szerintem lüktetõ találkozó volt, mindkét csapat 
nyerni akart, de egy kicsivel mi többet tettünk a gyõzelemért. 
Megszeretném köszönni a játékosoknak és a vezetõknek a 
féléves munkát, a szurkolóknak a támogatást, nagyon nehéz volt 
az elmúlt idõszak. Egy-két hét alatt kellett felkészülnünk a 
szezonra, az elején nem volt kapusunk, többen is sérüléssel 
bajlódtak, de ennek ellenére is tudtunk 6 pontot szerezni. Ugyan 
jobb eredményt vártunk magunktól, ilyen csapattal viszont 
szerintem jó eredményt értünk el. Gratulálok a játékosoknak, 
akik ezt kiharcolták és nem adták fel.

Ifjúsági csapat mérkõzései:
Berkenye – Rimóc 2- 5 (0-2)

Rimóc: Janusek Dániel, Puszta Erik, Sporner Adrián, Oláh 
Ákos, Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Imre Zoltán, Szoldatics 
Dávid, Balázs Gergõ, Csík Rómeó, Bagó Ronald (Csuka Zsolt)
Sporner Adrián: A meccs nagyon jól indult az összjáték nagyon 
jól ment Janusek bravúrjaival hozzájárult a gyõzelemhez. A 
középpálya összeszedett volt, a védelemben voltak hibák, de nem 
sok. Geri nagyon jól játszott, Kongó (Bangó Ronald) sokat 
hepciázott de jól játszott. Zoli sokat vállalt, Erik irányított, 
ahogy szokott, Csabi is sokat osztott és én remek voltam!! 
Gól: Imre Zoltán 2, Balázs Gergõ2, Bangó Ronald
Jók: Egész Csapat                                Sárga lap: Puszta Erik

Palotás – Rimóc 0 – 4 (0-0)
Rimóc: Janusek Dániel, Puszta Erik, Sporner Adrián, Percze 
Kristóf, Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Imre Zoltán, Szoldatics 
Dávid, Balázs Gergõ, Csík Rómeó, Oláh Bence
Kicsit feszültebben indult a mérkõzés, hiszen csupán 11-en 
érkeztünk, ennek ellenére láttam a csapatban az elszántságot. Az elsõ 
félidõben nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, de köszönhetõen az 
ellenfél kapusának és a védelemnek nem sikerült gólt szereznünk. A 
második félidõben folytattuk az elsõ félidei rohamot, melyet az 
ellenfél csak az 51. percig tudott tartani. Innen már nem volt 
megállás új erõre kapott a csapat s folytatta a rohamozást.
Gól: Balázs Gergõ 3, Szoldatics Dávid        Jók: Egész csapat
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindenki-
nek a segítséget, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen remek félévet 
tudhatunk magunk mögött. Gratulálok a csapatomnak és remélem a 
következõ félévben is meg tudjuk õrizni helyezésünket!     Laczkó Péter

Serdülõ csapat mérkõzése:
8. forduló: Rimóc – Vanyarc 4-0 (3-0)

Rimóc: Bangó M. - Laczkó M., Laczkó D., Juhász G., Bada R. - 
Mócsány P., Bada T., Bada N. (I.), Soporner A. - Puszta E., 
Bangó R. Gól: Mócsány P., Puszta E. (3)   Sárga lap: Laczkó M.
9. forduló: Rimóc szabadnapos

A felnõtt bajnokság õszi végeredménye:
1. Berkenye 14 11 2  1 49-12 35
2. Cered 14 11 0  3 42-8 33
3. Nõtincs 14 11 0  3 35-8 33
4. Mátranovák 13 10 1  2 38-11 31
5. Balassagyarmat 14 10 1  3 35-9 31
6. Szécsény 14  9 0  5 37-31 27
7. Pásztó 14  6 1  7 32-35 19
8. Érsekvadkert 13  6 0  7 26-29 18
9. SBTC 14  5 2  7 21-28 17
10. Karancslapujtõ 14  5 0  9 27-33 14(-1 pont)

11. Héhalom 14  4 0 10 31-36 12
12. Palotás 14  2 0 12 18-56  6
13. Rimóc 14  2 0 12 14-55  6
14. Nagybátony 14  1 1 12 11 -65  1 (-3 pont)

Az ifjúsági bajnokság õszi végeredménye:

1. Rimóc 11 100 1 74-7 30

2. Cered 11 8 1 2 44-22 25

3. Szécsény 11 8 0 3 50-17 24

4. Nõtincs 11 6 0 5 30-19 18

5. Mátranovák 10 5 2 3 25-22 17

6. Berkenye 11 5 1 5 51-32 16

7. Érsekvadkert 10 5 1 4 46-36 16

8. Palotás 11 3 0 8 29-33 9

9. Héhalom 11 2 2 7 12-32 8

10. Nagybátony 11 2 0 9 14-85 6

11. Karancslapujtõ 10 1 1 8 17-87 3(-1 pont)

A serdülõ bajnokság õszi végeredménye:
1. Szécsény 8 8 0 0 54 - 12 24
2. Héhalom 7 5 1 1 39 - 9 16
3. Rimóc 8 5 0 3 38 - 25 15
4. Érsekvadkert 8 4 3 1 50 - 32 15
5. Vanyarc 7 4 0 3 27 - 16 12
6. Nõtincs 8 3 1 4 20 - 40 10
7. Berkenye 8 1 1 6 27 - 32 4
8. Buják 8 1 0 7 9 - 40 3
9. Palotás 8 1 0 7 11 - 69 3

A Rimóci Sport Egyesület megköszöni
a játékosoknak, szurkolóknak és minden 
támogatónak, hogy 2015-ben is segítették
a csapatokat és az egyesület mûködését!

Minden sportbarátnak
áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag, boldog új esztendõt kíván a

Rimóci Sport Egyesület vezetõsége!

József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
5. Hajnali és adventi misék. Advent elsõ vasárnapjától Újra Advent, közeledik Karácsony! karácsonyig kedd, szerda, csütörtök reggel 6 órakor, péntek 

este 18 órakor, szombaton este 17 órától adventi szentmisék. Advent elsõ vasárnapjával új egyházi év kezdõdik. Az Egyház 
Elõtte szentgyónási lehetõség. A hajnali szentmisék Jézust váró minden évben lepergeti elõttünk az üdvösség történetét, és felhív 
áldozatra és a lelki éberségre figyelmeztetnek.minket, hogy ne csak szemlélõi legyünk üdvösségünk 

6.   Adventi „erénygyakorlatként” különbözõ önmegtagadásokat eseményeinek, hanem tanuljunk is belõle. Advent értelme tehát 
is fel szoktunk ajánlani, melyek Jézusnak születésnapi 

nemcsak az, hogy felidézzük emlékezetünkben a Megváltó születése 
ajándékai. Például: káros szenvedélyek abbahagyása, 

elõtti idõszakot, az õsi emberiség vágyát az Üdvözítõ után és az 
lemondás édességrõl, italról bizonyos napokon vagy egész 

Ószövetségi, Krisztus elõtti eseményeket. Advent számunkra adventben. Rendezetlen dolgaink elrendezése (pl.: kibékülés), 
valóságos várakozás és elõkészület az Úr Jézus Krisztus ocsmány, felelõtlen beszéd leküzdése; jó dolgok értékelése, 
érkezésére. segítése; megújulás imaéletünkben, vonzó-rendszeres hitélet 
Miért? Talán nem jött még el valóságosan az Úr Jézus Krisztus? gyakorlás, csak értelmes, lelkünk javát szolgáló tévémûsort 
Miféle eljövetelrõl beszél az adventi idõszak? És miért kezdõdik nézzünk meg, stb.
újra minden évben az elõkészület? Mikor jön el az Úr? Az adventi 

Programjaink:idõszak az Új Jézus Krisztus hármas eljövetelérõl beszél.
1. Adventi hajnali szentmisék: kedd, szerda, csütörtök reggel 6 1. Jézus Krisztus elsõ eljövetele az õ test szerinti születése. Ezt az 
órától, elõtte szentgyónási lehetõség.

eljövetelt várta a választott nép, ezt hirdették a próféták. Karácsony 
2. Lelkigyakorlat: December 3-4-5. csütörtök, péntek, szombat 

ennek az Úrjövetnek, vagyis Jézus test szerinti születésének az 
este 18 órától, elõtte 17 órától gyóntatás.

ünnepe. 3. Templombúcsú: Szent Miklós ünnepén, december 6-án, advent 
2. Másodszor jön el az Úr minden hívõ emberhez egyénileg, amikor 2. vasárnapján délelõtt 11 órától lesz szentmise, melyet a rimóci 
megjelenik a személyes hitben és a hit szerinti keresztény életben. származású Balogh László plébános celebrál.
Ez az eljövetel tulajdonképpen egy egész életen át tart, 4. „Jézus a mi Megváltónk” címû kiállítás megnyitója december 6-
tökéletesedik, amikor egyre jobban beengedjük életünkbe Urunkat, án az ünnepi szentmise után a Gondozási Központban.
Jézus Krisztust. Ez az eljövetel személyes találkozások sorozata 5. December 8-án a Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Fogan-
Jézus Krisztussal az Egyházban, az Egyház tanításaiban, tatásának ünnepén reggel és este 6 órakor is lesz szentmise. 
szentségeiben és embertestvéreinkben. Ezeknek a találkozásoknak Ferenc pápa ezen a napon nyitja meg az Isteni Irgalmasság Szent 
betetõzése lesz a halálunk pillanata és attól kezdve örökre együtt Évét. Miklós püspökünk ezen a napon délelõtt 10 órakor ünnepi 
leszünk Urunkkal, Jézus Krisztussal és mindazokkal, akik szentmisével zárja be az egyházmegyei zsinatot a székesegyházban.

6. Szent Család áhítat: December 15-tõl kezdõdik a hívek szervezé-befogadták földi életükbe Jézus Krisztust.
sében.3. Harmadszor jön el az Úr a világ végén. Amikor a régi világ 
7. A falu adventi koszorúján gyertyagyújtás a Kõkereszt elõtti elpusztul. Elkezdõdik az új ég, új föld és elkezdõdik a Krisztusban 
téren minden szombat este a szentmise után.élõ, feltámadt emberiség új élete. Számunkra a világ vége  bár 
8. Karácsonyi miserend:súlyos figyelmeztetés a készenlétre  elsõsorban nem ijesztõ tanítás. 

December 24-én éjféli szentmise 24 órátólEllenkezõleg! A legnagyobb bíztatás, hogy Isten szeretete, igazsága  
December 25-én, karácsonykor 11 órától szentmisea világ minden hamissága és igazságtalansága ellenére  gyõzni 
December 26-án, karácsony másnapján délelõtt 11 órától fog. Tehát érdemes feltétel nélkül „rátenni” életünket Jézus 
szentmise, majd 15 órától karácsonyi áhítat a templomban.

Krisztusra.
December 27-én Szent Család vasárnap.

Az Úr elsõ eljövetele már megtörtént. Hogy a harmadik eljövetel 
A 11 órás szentmise végén a családok megáldása.

mikor lesz pontosan, senki nem tudja a földön. Azt azonban tudjuk, 9. Hálaadás: December 31-én este 17 órától. Egyben beszámoló 
hogy a második eljövetele rajtunk függ. Mi tehát a feladatunk? egyházközségünk hitéleti és anyagi dolgairól.
Állandó megújulás. Jézus Krisztus segítségünkre van Egyháza 
tanításával, szentségeivel. Ebben segítenek az adventi gyakorla- Lelkiekben megújulást, tartalmas adventi 
tok: elõkészületet és áldott karácsonyi ünnepeket 
1.  Adventi koszorúkészítés. Ez legyen az adventban a szobánk 

kívánok az Egyházközség nevében!dísze. Esténként üljük körül, gyújtsunk meg rajta az adventi 
Szeretettel: József atyavasárnap száma szerint egy, kettõ, három vagy négy szál 

gyertyát. Olvassunk a Szentírásból ide illõ részeket. Énekkel 
vagy Megváltó Jézust váró imákkal, versekkel tegyük 
színesebbé együttlétünket. Legyen záró fohászunk: „Jöjj el, 
Uram, Jézus!” Az Úrangyala elimádkozásával fejezhetjük be 
adventi áhítatunkat.

2.   Szent Család áhítat december 15-tõl. Házról-házra járva, vagy 
egy családnál, vagy a templomban. Jézus várás eszményképei: 
Mária és Szent József.

3. Lelkigyakorlat: Szent Miklós, templomunk védõszentjének, 
búcsú ünnepének vasárnapja elõtti csütörtök, péntek, szombat 
este 18 órakor lesz, melyet az érsekvadkerti plébános Lukács 
András tart. Elõtte, akik az adventi elõkészületet komolyan 
veszik és akiknek szükséges, elvégzik a szentgyónást és részt 
vesznek a lelkigyakorlatos szentmiséken.

4. Betlehemezés. Diákjaink a karácsony elõtti napokban, 
december 19-tõl bekopognak, becsöngetnek a házak kapuján és 

A falu adventi koszorúja a Kõkereszt elõttfelidézik várakozásunk örömét: Jézus jövetelét.
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Elõször 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebbõl 
az alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kezdõdõen novem-
ber 27-én legyen a VÉRADÓK NAPJA.
Idén éppen a napján, november 27-én, pénteken került megrendezésre Szécsényben a 
hagyományos jubiláns véradók köszöntése. Az ünnepség fõszervezõje évek óta dr. Horváthné 

Németh Éva megyei véradó koordinátor, aki már hetekkel ezelõtt készül a rendezvényre, támogatókat, szponzorokat keres, 
beszerzi az ajándékokat, mûsort szervez, mozgósítja a települések véradó szervezõit, gondoskodik a véradók meghívásáról 
és még sorolhatnánk teendõit. Teszi mindezt azért, hogy a térségi véradókat köszöntsék. Rimóc Község Önkormányzata a 
hagyományokhoz híven az idén is a rimóci jubiláló véradók számával arányosan járult hozzá a rendezvényhez.

Kurtán Attila 75-szörös véradó A jubiláló véradók közül páran egymás mellett

10-szeres véradók: 25-szörös véradók: 40-szeres véradók:
Hanula János (Jókai út 7.) Bódi Tamás (Ady Endre út 3.) Balázs Tibor (István király út 41.)
Rigóné Szabó Andrea (Akácos út 5.) Vincze Tibor (Kiskert út 14.)Pásztor Antalné (Bem Apó út 39.)
Rácz Béláné (Magashegyi út 60.) Virág Anzelmné (Magashegyi út 1.)

30-szoros véradók:20-szoros véradók:
Balázs Csaba (Varsányi út 107.) 50-szeres véradók:Bablena Attila (Nefelejcs út 7.)
Horváth Tibor (Temetõ út 23.) Vaspál Tibor (Akácos út 13.)Burik-Vincze Ágota (Rákóczi út 8.)
Oláh Zsoltné (István király út12.)Erdélyi Ferencné (István király út 51.)
Rácz Szabolcs (Magashegyi út 42.) 75-szörös véradók:Vincze Vince Benjamin (Jókai út 4.)
Vincze Tiborné (Kiskert út 14.)  (Bem Apó út 51.) (Magashegyi út 1.) Kurtán AttilaVirág Andrea

RIMÓC KÖZSÉG JUBILÁLÓ VÉRADÓI 2015 ÉVBEN

Rimócról tehát 20 fõ véradó jubilált. Köszönjük vérüket, önzetlen segítségüket, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy nekünk 
mikor lesz szükségünk mások vérére! Kívánunk nekik erõt, egészséget és azt, hogy még sokáig tudjanak másoknak segíteni! 
Az ünnepség keretén belül két rimóci véradószervezõt is elismertek munkájukért. Péterné Kiss Zsuzsanna és Vincze 
Nikolett a véradómozgalom támogatásáért és a kiemelkedõ együttmûködésért vehetett át oklevelet! Köszönjük munkájukat 
és nekik is gratulálunk!                                      Beszkid Andor

Egy jó kis esti program volt…
2015. november 11-én a balassagyarmati helytörténeti 

gyûjteményben hallhattuk és láthattuk Benkó Péter 

kántortanító és helytörténeti kutató "Volt egyszer egy Palóc nap 

Balassagyarmaton - Fejezetek a Gyöngyösbokréta mozgalom 

történetébõl" címû képes elõadását. A balassagyarmati Palóc 

nap nyolcvanéves jubileumán szervezett rendezvényre a 

balassagyarmatiak mellett többen Rimócról is elmentek, hogy 

Péter értékes elõadását meghallgassák. Az est folyamán számos 

anekdotát hallhat-

tunk, gyönyörû és rit-

ka képeket láthattunk. 

Igazi öröm volt rimóci-

ként részt venni a 

rendezvényen, hiszen 

szinte minden kivetített plakáton, képen, újságcikken ott voltak a rimóci 

gyöngyösbokrétások. Péter kutatásainak köszönhetõen sok érdekes információt is 

megtudhattunk az egykori gyöngyösbokréta mozgalomról.

Köszönjük az elõadást és a szervezõknek, hogy mindezt lehetõvé tették!                    V.N. 

RIMÓCI ÚJSÁG12 2015 DECEMBER

2013-ban a Vendégségben címû rovatunkban írtunk a 
rimóci Vincze Ádám GOKART versenyzõrõl, aki akkor 
12 évesen szép sikereket ért el, mini max kategóriában.

Nos Ádám ez évi jó eredményeinek és némi 
szerencsének (a belorusz versenyzõ nem kapott vízumot) 
köszönhetõen a magyar csapat tagjaként részt vehetett az 
idei GOKART világbajnokságon, melyet Portugáliában, 
Portmaoban rendeztek.

A junior kategóriában 72 induló között Ádámot az idõ 
mérõ versenyen „kilökték” így nem volt mérhetõ ideje a 
kb. 1600 méteres pályán. Az idõmérõn a 34 induló közül a 
33. helyrõl indult és felküzdötte magát a 20- ra amikor 
történt az ún. „kilökés” (hátulról belementek). Maradt a 
reményfutam. Itt 21 versenyzõ közül végül is a 17. lett, 
noha volt már a nyolcadik helyen is .

Nos ezek csak az adatok. De nézzük a körülményeket. 
Ádám a verseny elõtt egy héttel tudta meg, hogy indulhat a 
VB-n. Azon a héten mindennap tanulás, személyiedzõ, edzés, 
pszichológus és hazautazás Budapestrõl Rimócra. A többi 
versenyzõnek két-három hónap felkészülési idõ is 
rendelkezésre állt. Azon a héten öt kilót kellett fogynia, 
különleges étrendet írtak elõ, amitõl eleinte rosszabbul 
érezte magát, legyengült. 600 kcal-nál többet nem ehetett.

A verseny elõtt soha nem ment olyan típusú GOKART- 
tal, mint amilyennel ott kellett versenyeznie és azon a pályán 
sem ment soha egy métert se, míg másoknak adódott a 
lehetõség megismerni a pályát. Más volt a GOKART motorja 
(és az sem mûködött tökéletesen), más az alváza.

Nem volt egyszerû az utazás sem. Repülõjegyek 
Lisszabonba, ott autóbérletek, 300 km autózás a verseny 
helyszínére, szállás, étkezés és természetesen a vissza-
utazás költségei. Gyors számolás után több százezer 
forintra rúgnak a költségek. Minden kategóriát összesítve 
végül is a magyar GOKART csapat a 10. helyet szerezte 
meg a VB-én, melynek részese volt a rimóci Vincze Ádám 
is. Ezúton is gratulálunk a csapatnak, Ádámnak 
természetesen külön. Büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen 
világversenyre rimóci versenyzõ is eljutott és nem vallott 
szégyent. Ha a körülmények csak egy kicsit is másképp 
alakulnak, sokkal jobb eredményekrõl számolhatunk be.

Jövõre Olaszországban, Nápolyban lesz a VB. Ádám 
nagyon szeretne kijutni, és ahogy láttam, a család mögötte 
áll, mindenben támogatja õt. További szép sikereket 
kívánunk és még egyszer gratulálunk. 

         Beszkid János

Ádám is köszöni a 
támogatásokat és különösen hállás a szüleinek, akik 
szintén mindent megtesznek a sikeréért.

A Szent József Katolikus 
Férfiszövetség tagjai 

Máriabesnyõn

Osztroluczki Zsolt és Bárány Árpád (akik varsányiak 

ugyan, de tagjai a rimóci Férfiszövetségnek) invitálására 

november 20-án, pénteken este részt vettünk Mária-

besnyõn a szent õrzõangyalokról tartott lelkigyakorlaton.

A lelkigyakorlatot a sokak számára ismerõs Ocsovai 

Grácián ferences atya tartotta. Az atya szécsényi szár-

mazású és szolgált Varsányban is. Innen a varsányi 

kötõdés. Délután kevéssel három óra után indulhattunk és 

egy rövid pihenõ után idõben megérkeztünk az elõadás 

helyszínére a máriabesnyõi Mater Salvatoris Lelkigya-

korlatos Házba.

A találkozás Grácián atyával igazán örömteli volt, 

hiszen közülünk többen ismerték õt és õ is emlékezett 

néhányunkra. A kétszer egyórás lelkigyakorlat érdekes és 

tartalmas volt. Engem fõleg a világvégével kapcsolatos 

gondolatok „fogtak meg”.

A két elõadás közötti szünetben alkalmunk adódott 

hosszabban beszélgetni az atyával. Gyorsan elõkerültek a 

régi élmények, emlékek. A Lelkigyakorlatos Házban 

szálláshely, konyha, büfé és kegytárgybolt is van. Így 

lehetõségünk volt apró ajándékokat vásárolni, melyeket az 

atya megáldott.

Már a lelkigyakorlat is gitárszóval kezdõdött, a 

második rész pedig közös énekléssel a Bojtorján 

Összetartozunk címû dalát énekeltük kétszer is. A második 

részben fõleg az imádkozásról, az ima erejérõl, a közösen 

végzett ima léleképítõ és segítõképességérõl volt szó. 

Bizony többet kellene imádkoznunk egyénileg és 

közösségben is. Ezzel sokat segíthetünk szenvedõ ember-

társainkon. 

A második rész végét már több mint ötvenen 

hallgattuk. A lelkigyakorlat után ígéretet kaptunk, hogy 

egy szécsényi hazalátogatás alkalmával hozzánk is eljön 

Grácián atya, aki megköszönte részvételünket és áldását 

küldte a rimóci hívekre.

Hazafelé az autókban még hosszasan tárgyaltuk a 

hallottakat. Rimócon pedig „hálát adtunk” a késõi, de 

szerencsés hazaérkezésért.
Beszkid János

Egy rimóci srác a világ legjobb gokartosai között
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meg, amikor csökkentették az állami támogatást és a tanárokat Nagyon örültem, hogy 
reformok, pályázatok hajszolásába kényszerítették. Az iskola életét tanulóink szívesen tartóz-
egyre több „nem mindig szeretem” feladat nehezítette. Egy idõ után kodtak a szabadban, játék-
mindenrõl írni kellett, statisztikával és papírgyártással kal, sporttal, vidám be-
foglalkoztunk. El kellett menni felesleges fejtágítókra, szélgetésekkel töltve a dé-
továbbképzésekre, értekezletekre, hétvégén gyerekkísérést kellet lutáni szabadidõt.
vállalni, sportrendezvényeken kellett megjelenni, vagy egy 2004. Nyár. Balaton-part. 
bizottság munkájában kellett részt venni. Természetesen örömmel A többiek otthon koptatták 
segítettem, amikor tudtam, de egy idõ után belefáradtam. A lezárás a tanári padokat, év végi 
akkor jön el, amikor az ember úgy érzi elég, s nekem 2009-ben elég hajrá, de az iskola foci-
volt.csapata és az „edzõi stáb”, 

Fonnyódligeten vett részt, Rimócon döbbentem rá elõször, hogy egy iskola nem lehet jó, jó 
egy tornán. Igaz, hajrából szülõk nélkül. Nélkülük a tanár munkája sokszor csak 
itt sem volt hiány, hiszen a idõpocsékolás, felesleges energiafecsérlés.  A gyerekek nevelése - 
résztvevõ csapatok a kis- úgy látom - soha nem okozott olyan nagy fejtörést, mint 
iskolák országos döntõjé- napjainkban. Más a világ ez igaz, de a gyerekek tekintete miért 
nek helyezéseiért harcol- változna? Ugyanazt igénylik és szeretik, amit én szerettem: a 
tak nem kis elszántsággal. biztonságot, a jóságot, a játékot. Úgy gondolom minden bajok 
Itt már a részvétel is nagy forrása a társadalomból fakad. Nagyon sok család nem tudja 
eredménynek számított, megadni a legfontosabbat a gyereknek, a biztonságot. Ha a 

fõképp, hogy 3. helyen végezett a csapatunk. A labdarúgás mindig gyereket nem veszi körül harmonikus környezet, nem nagyon tud 
is népszerû sportág volt az iskolában. Kiemelkedõ eredményekrõl 

fejlõdni. A mostani munkahelyemen látom, a másik legnagyobb 
árulkodtak a kiállított kupák és serlegek. A szakszerû 

gond a céltalanság. Mihez kezdjek az életemmel? - teszik fel a 
felkészítésben szülõk és partfogók óriási segítséget nyújtottak.

kérdést maguknak és nem találnak rá választ. Azt tartják jónak, ami 
2007-ben osztályfõnök lettem. Hetedik osztály osztályfõnöki 

jólesik, amiért nem kell erõfeszítést tenni.
teendõit láttam el. A következõ évek - elõre láttam -, igen 

Én sem voltam kifejezetten sem okos, sem erõs. Kiskoromban küzdelmesek lesznek, hiszen az iskola „legelevenebb” osztálya lett 
selypítettem, szépen beszélni talán sosem tudtam. Soha nem az enyém.  Velük együtt megkaptam a földrajz tanítását is. Amikor 
gondoltam, hogy mondataim hatással lehetnek másokra. legelõször bementem az órára, s mit láttam? Az osztály a feje 
Középiskolai eredményeim közepesek voltak. Akkor miben is tetején állt! A fiúk kenyérrel dobálóztak, néhányan az ablakon 
voltam jó?? Számomra mindig az volt a legnagyobb inspiráció, ha kifelé bámultak, a lányok a tini újságba merültek. A sokadik éppen a 
valaki azt mondta: „Add fel, nem fog menni!” A végén pedig táskájában kotorászott. Aki meg rám nézett azt gondolhatta: „De jó 
ilyenkor nekem mindig sikerült. Ha az ember kapott valamit, egy lenne, ha elmennél…” Miközben én odahaza nagy lelkesen 
kis tehetséget, képességet, vágyat valamire ehhez hozzá kell tenni legalább egy órát készültem erre a negyvenöt percre. Ott álltam, s 
egy makacs akaraterõt. Igenis el lehet, el kell érni a helyesen azt kérdeztem magamtól: vajon mit vétettem, hogy az égiek így 
felfogott vágyainkat, esetleg nem rögtön. Csak nem szabad büntetnek?! De nem adtam fel, s végül úgy gondolom jól kijöttünk 
alacsonyra tenni a mércét. Azt hiszem, ha pozitívan állunk a egymással. A fõiskolán egy jó lelkû, idõs, tanár azt tanácsolta: „Ha 
dolgokhoz, szorgalmasak, alázatosak vagyunk, szerencsénk van, jó osztályfõnök akarsz lenni, oroszlánként védd a diákjaidat!” Hát 

én ezt megfogadva megpróbáltam õket a szárnyam alá venni. És akkor sok mindent meg lehet csinálni.
amikor az utolsó mozzanat gyanánt a ballagás végén elköszöntünk, Köszönöm az igazgatónõnek, polgármester úrnak, hogy 
büszke voltam rájuk és nagyon megszerettem õket. alkalmaztak. Köszönöm kollégáimnak, munkatársaimnak, hogy 
Emlékszem nagy dilemma volt nekem, hogyan osztályozzak.  Az befogadtak, diákoknak, szülõknek, hogy elfogadtak. Köszönöm a 
jegyeket szükséges rossznak tartottam, hiszen nagyon nehéz rimóci iskolának, hogy teret adott, köszönöm, hogy sok küzdelem 
teljesen objektív mércét felállítani. Ugyanakkor mégiscsak meg mellett rengeteg örömöt, sikert, elismerést, s BARÁTOKKAT 
kellett mérni a diákjainkat. Csakhogy mihez viszonyítsak? Az én adott. Köszönöm, hogy itt tanulhattam- taníthattam.
mércémhez, az osztályhoz vagy a diák korábbi teljesítményéhez? Kívánok a Szent István Általános Iskola mai közösségének sok 
Én elsõsorban a fejlõdésre való törekvést díjaztam. Pedagógiai sikert, tanártársaimnak kíváncsi, érdeklõdõ diákokat, az ifjúságnak 
hitvallásommá vált, hogy a sport nem rombolhatja senki 

olyan tanáregyéniségeket, akikre felnézhetnek és emlékezni 
személyiségét sem. Mindenkibõl a legjobbat akartam kihozni sok 

fognak.                                                                          Árva Róbert
dicsérettel, de volt, aki ezt félreértette, ekkor viszont szükség volt 
az tanári tekintélyre. Véleményem szerint a tanári tekintély akkor 
jó, ha nem félelembõl, hanem „felnézésbõl” fakad. Az itt eltöltött 
évek alatt én is sokat hibáztam, mint bárki más a saját szakmájában. 
Megtanultam, hibázni pedig lehet! Mi van akkor? Ha az ember 
õszinte, akkor támadhatatlan! Törekvéseim, igyekezeteim arra 
irányultak, hogy lehetõleg valamennyiünknek jó legyen. Lehet, 
hogy nem sikerült minden esetben, de ez volt a cél. Azért 
dolgoztam, hogy a gyerekek megszeressék a sportot, a mindennapi 
mozgás igényükké váljon. Nem világbajnokok képzése volt az én 
célom, hanem az hogy valamennyi gyerek egészséges, sportolni 
szeretõ fiatallá váljon.
Amikor az iskolába kerültem, a testület szellemisége nagyon jó 
volt. Az volt a jellemzõ a társaságra, hogy amikor kellett, húzott, 
amikor kellett, tudott tisztességesen lazítani. Sokszor jártunk 
együtt kosárlabdázni, kirándulni, színházba, múzeumba. Szinte 

„2007-ben a focitáborban barátaimmal.”mindenki jól érezte magát. Majd ez az idilli állapot akkor szûnt 

 

POLGÁRÕR HÍREK
A Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai az idei utolsó szakmai 
oktatáson vettek részt 2015.11.20-án, melynek témája a szol-
gálatban való részvétel feltételei, a szolgálati idõben történõ 
eseményekre való reagálás, intézkedés, jelzésadás.
Elhangzott a gépjármûvekkel való részvétel a közlekedésben, 
a téli idõszakban, továbbá az év végi ünnepek közeledtére való 
tekintettel a pirotechnikai eszközök használatáról, tárolásáról, 
birtoklásáról esett részletes tájékoztatás. A szakmai oktatást a 
Szécsényi Rendõrkapitányság munkatársa, Olasz Dénes Judit 
rendõr százados tartotta, melyért ezúton is köszönetet mon-
dunk. Az est további részében a közelgõ Jótékonysági bál 
megszervezése volt az aktuális téma. A Polgárõrség ezúton is 
szeretné tudatni a lakossággal, hogy a 2016. évi jótékonysági 
bál megrendezésének lehetõségét az egyesület kapta meg.
Kérjük azokat, akik az egyesület mûködését a közeljövõben is 
támogatni szeretnék, a jótékonysági bálon való részvételükkel 
tegyék tiszteletüket. Az adó 1%-ának felajánlásáért köszöne-
tünket fejezzük ki.

Az egyesületnek nyújtott eddigi támogatásért a tagság 
nevében köszönetemet szeretném nyilvánítani, továbbá 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BÉKÉS, 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
 a Rimóc Polgárõr Egyesület nevében: Péter Zsolt

KOBAK születésnap!
November 13-án tartottuk meg a 

Rimóci Kobak Egyesület születésnapját az 
egyesület székhelyén a Dr. Manga János 

Közösségi Házban. Az este hét órára meghirdetett összejövetelen 
végül szép számban voltunk jelen. A családias hangulatú este igen 
vidáman telt, minden volt, ami az ünnepléshez kellett: torta, enni 
és innivaló, még játék is. Rég nevettünk már ennyit, mint ezen 
az estén, a fiúk a lányok ellen vívott Activity csatán jobbnál-
jobb megoldások születtek az egyes feladatokhoz.

A tortára gyertya helyett idén tûzijáték került, ugyanis 10 éve 
annak, hogy a szervezet bejegyzésre került a bíróságon, tehát 
hivatalos szervezetként mûködik, valamint 11 éve annak, hogy 
ennek a kis csoportnak elindult az élete. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani a tagoknak a munkájukért, valamint min-
denkinek, akik segítettek minket az eltelt idõ alatt! Kívánom, hogy 
még sok éven keresztül legyen aktív az egyesület, legyenek olyan 
tagjai, akik szívükön viselik a természet- és környezetvédel-
met és a település életének alakulását.
Köszönjük azoknak az adófizetõknek, akik a Rimóci Kobak 

Egyesület számára ajánlották fel adójuk 1%-át 2014-ben.
Ez az összeg 59.722,-Ft.       Köszönjük a támogatást!

Áldott, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és eredményes új évet kívánok

a Rimóci Kobak Egyesület nevében:
Burik-Vincze Ágota

minden nemzetet fogadott. Az országok különbözõ cigány képviselõi, Rómában és Egerben jártak…
tánccal, énekekkel köszöntötték a Szentatyát. Mi is elénekeltük a Mintegy hétezer cigány zarándokolt 
cigányhimnuszt, nagyon sokan voltunk. Innen a környékrõl Rómába október 24. és 26. között, hogy 
Ludányhalásziból jöttek még az õ plébános atyával. Nagyon nagy élmény részt vegyenek az európai cigány zarán-
volt. Voltunk a szent Lépcsõn is, de sajnos már nem jutottunk be a doklaton és találkozzanak Ferenc pápával. 
templomba.” (A Szent lépcsõ (olaszul Scala Santa) Rómában található. A Magyarországról is közel százötvenen 
hagyomány szerint ezen a 28 lépcsõn ment fel Jézus Pilátushoz, mielõtt vettek részt a pápai fogadáson Székely 
elítélte volna a nép. Ekkor már megalázták, fejére tették a tövis koszorút és János püspök és Kocsis Fülöp érsek-
megostorozták amitõl vére lecsepegett a lépcsõre, melynek nyomait ma is metropolita kíséretével. A hírnek rimóci 
láthatjuk a lépcsõsoron. A hagyomány úgy tartja, hogy a jeruzsálemi vonatkozása is van, hiszen településünkrõl 
Antónia várból származik a márványlépcsõ. Forrás: www.wikipedia.org)  Csemer Károly és Csemer Károlyné is részt 
egészítette ki feleségét Csemer Károly.vehettek a zarándoklaton.
A „Cigánypasztoráció és a helyi egyház” címmel a Magyar Katolikus „Október 23-án indultunk, elõtte két 
Püspöki Konferencia Migrációs Irodája, a gyömrõi Ceferino Ház Cigány-nappal telefonált nekünk Lúcia nõvér, hogy szeretnénk-e Rómába 
evangelizációs Irodája és a Szent Erzsébet Segítõalapítvány szervezésé-menni. Én fel sem fogtam, hogy mit kérdez. Hát ki ne szeretne 
ben október 28-30. között került sor a VIII. Cigánypasztorációs Rómába menni, de mondtam neki, hogy nekünk erre nincs pénzünk. 
Konferenciára Egerben. Károly és felesége erre a rendezvényre is Lúcia nõvér elmondta, hogy a Szentatya minden évben fogadja 
meghívást kapott, ahol bemutatták a szentkúti cigányzarándoklaton egyszer a cigányokat. Székely János püspök atya szervezésében 
készült fotók közül párat, elmesélték egymásnak a cigányság problémáit, a indultak a magyarok a találkozóra, de két házaspár visszamondta 
mindennapi tevékenységüket.indulás elõtt a részvételt, így szóltak nekünk. Csekély összeggel 

kellett hozzájárulnunk, de így indultunk útnak Esztergomból 
busszal cigány testvéreinkkel és olyan segítõkkel, akik a cigányok-
kal foglalkoznak.”-  mesélte Csemer Károlyné.
„Nagyon sok templomban, bazilikában voltunk, katakombákban is 
jártunk. Részt vettünk a keresztúton, a pápai kihallhatáson. A pápa 

„Mi azt is elmondtuk, hogy a cigányok eddig nem úgy álltak a 
kereszténységhez, ahogy kellett volna, de mióta József atya itt van, sokat 
változott a cigányság hozzáállása. Ott voltunk elszállásolva, ahol a 
kispapok tanulnak. Ez is nagyon nagy élmény volt, sokat tanultunk 
egymásról és egymástól.” - zárta élménybeszámolóját Csemer Károly.

(Vincze Nikolett)



RIMÓCI ÚJSÁG10 RIMÓCI ÚJSÁG 72015 DECEMBER 2015 DECEMBER

PEDAGÓGUSAINK IX. - Árva Róbert munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt korábban 
községünkben tanítani. A következõ írás kicsit más az eddigiektõl, hiszen most egy olyan fiatalember szemével láthatjuk a rimóci 
pedagóguspályát, aki elõször a régi dolgokra, mint diák emlékszik, majd ugyanezeket felvillantja pedagógusként is. Árva Róbert 
2003-2009 között tanított a helyi általános iskolában. Most az õ emlékei következnek.                                            Vincze Nikolett

tanulástól. Akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy gyermekét ne a 
községi iskolába járassa. Volt egy dinamikus, jól mûködõ iskola. 
Sok-sok öröm forrása minden ott lakónak, mert tudta mindenki a 
jövõ lakik benne.
Nem annyira az ismeretek maradtak meg az emlékezetemben, 
hanem inkább tanítóim, tanáraim, jó szava, kiállása, jó példája, 
amibõl az életben erõt meríthettem. Arra is emlékezem, hogy mi 
volt az, ami nekem nem tetszett, ami rosszul esett, próbalom 
diákjaimnak ezt, nem tovább adni. Tanított Rimócon sok csodálatos 
pedagógus, aki rám jó hatást gyakorolt. Emberszeretõk voltak, a jót 
keresték a gyerekekben. Utólag látom milyen fontos ez. Annak a 
gyereknek, akit sokszor dicsérnek erõs lesz az önbizalma, és ennek 
birtokában az elõforduló kudarcoktól nem törik össze, csak 
átmeneti, legyõzendõ nehézségként kezeli a bajokat és gyorsan 
talpra áll. Hadd emeljem meg képzeletbeli kalapom valamennyi 
egykori kedves tanárom elõtt, akik írni, olvasni, számolni, labdát 
dobni, gondolkodni, cselekedni tanítottak. Köszönöm nekik.Diáknak és tanárnak lenni Rimócon
A diákéveimbõl nem nehéz megmondani, mit szerettem a legjobban. 

Itt Rimócon voltam elõször diák majd tanár. Úgy gondolom fontos, 
A focit! Egyszer a tanító néni megkérdezte: Mi leszek, ha nagy 

hogy ragaszkodjunk a gyökereinkhez. Én magam is ezer szállal 
leszek? Szívem szerint azt feleltem volna, hogy „focista”, - de nem 

kötõdöm ehhez a helyhez, ahol felnõttem, tanultam és tanítottam. 
tûnt helyénvalónak a válasz. Mégis, mit gondolt volna errõl a tanító 

Az elsõ nyolc évben diákként kóstolhattam bele a rimóci suliba, 
néni? A futball nem is igazi munka, csupán egy játék. Így hát a 

majd a szakközépiskola és fõiskola elvégzése után tanárként 
kimondásához túl félénk, és bátortalan voltam. Végül azt mondtam, 

ízlelhettem meg az itteni életet. Radnóti írja „nagy dolog a 
hogy az szeretnék lenni, amit apukám csinál buszvezetõ. 

gyerekkor”. Õrzöm ezt a mondatát és magam is így gondolom, mert 
Édesapámnak köszönhetõen gyerekkorom óta nagyon szeretem a 

onnan indul minden. Egy faluban élni és tanulni, azt jelentette, 
labdarúgást. Megmagyarázhatatlan vonzalmat éreztem ez iránt a 

hogy sok mindenrõl le kellett mondania az embernek, cserébe 
sport iránt. Szerettem mérkõzésekre járni, ahol rajtam kívül sok 

viszont csodálatos dolgokat adott az élet. Rengeteg mindennel 
ember szurkolt egy csapatnak. 11 embernek, akik harcoltak a sikerért. 

játszottunk. Hosszú órákat töltöttünk a természetben az állatok 
Csodálattal néztem rájuk, mintha más égitestrõl csöppentek volna 

közelében. Csodálatos dolog volt a faluban felnõni. Amikor ma 
ide. Álmom az volt, hogy én is majd focista leszek. De ez csak álom 

visszagondolok rá, mindig nagy boldogságot érzek, hogy itt 
maradt. Utólag már tudom fontos, hogy az ember ki merje mondani 

átélhettem ezeket a pillanatokat.
álmait, higgyen céljaiban és persze küzdjön is értük. Végül, se 

Legemlékezetesebb pillanatom volt az elsõ nap az iskolában. Máig 
buszvezetõ, se focista, hanem testnevelõ tanár lettem.

elevenen él bennem, hogy félszegen átlépem az iskola küszöbét, 
Hogy miért kerültem erre a pályára? Úgy gondolom ez nem véletlen. mint elsõs. Féltem, izgultam, de nagyon kíváncsi is voltam milyen 
Mindegyikünknek megvan az eleve elrendelt tevékenységi köre. is az iskola. „De nehéz az iskolatáska”  énekelte Demjén Ferenc. 
Nekem a sport, mely egy életérzést ad a mai napig.  Én ebben a Tényleg az volt és az iskola is, de az emlékek idõvel megszépültek. 
munkában vagyok ép, egészséges és teljes. Úgy érzem, hogy nekem Emlékszem elsõsként, egyik nap délelõtt másik nap délután volt a 
gyerekek közé kellett kerülni és testükkel-lelkükkel foglalkozni.tanítás. A ruha fölé ment a köpeny, - jó is mûanyagból- nagyszerûen 
2003-ban azon vettem észre magam, hogy itt vagyok a régi fel lehetett töltõdni benne. Órákon hátratett kézzel illett ülni. A 
iskolámban, és ismét kissé félénken léptem át a bejárati ajtót. Mi tízórai szünetben megihattuk az iskola tejet, olvashattuk a Pajtást és 
történik velem? Érthetetlen módon izgulok, ott van az a bizonyos cserépkályha mellett melegedhettünk. Akinek volt pénze vehetett 
gombóc a torkomban. Mégis mi ez? Minden ismerõs körülöttem, takarékbélyeget, év végén akár száz forint is összegyûlhetett. Ha 
semmi sem változott igazán. Egyvalami mégis. Újra itt vagyok, de eljött a tornaóra, fehér trikóban  és egységes rövid nadrágban 
már nem, mint diák, hanem mint tanár. A „kíméletlen, csúf, gonosz” tündököltünk. Órákon az írásvetítõ csúcstechnológiának számított. 
tanárok oldalára pártoltam. Ünnepnapokon mindenki felöltötte a kisdobos vagy úttörõ 
Elérkezett a tanévnyitó ünnepség ideje. Az iskola udvara tele volt egyenruháját.
tanulókkal, tanárokkal. hozzátartozókkal. Az ünnepély ideje alatt Szívesen emlékszem vissza ezekre az évekre, talán azért, mert 
nagyon sok kérdés, gondolat járt a fejemben, amikor az elõttem olyan felhõtlen volt minden. Reggel elmentem iskolába. 
álló, osztályokra tekintettem. „Vajon melyiküket fogom tanítani?” Kisiskolásként magam osztottam be az idõmet. Hazaérve elsõ 
„Sikerül-e majd megvalósítanom a céljaimat?” Persze ahhoz, hogy dolgom volt, a házi feladat elkészítése, majd utána rohanás az 
ez megtörtént, nagyon nagy szükség volt arra, hogy volt tanáraim, utcára és ment a focilabda kergetése besötétedésig. Néha az egész 
kollégáim, segítettek, útba igazítottak, tanácsokkal láttak el. Jó „10-es” meccs lezajlott, mire arra tévedt egy autó. Télen a sima és 
érzés volt azt tapasztalni, hogy azok az emberek, akik átadták jeges aszfalton remek táskacsúsztató versenyeket tartottunk, 
nekem a tudást elfogadtak, befogadtak és minden helyzetben biztos szüleink „örömére”. Mint minden osztályra ránk is jellemzõek 
támpontot jelentettek mind szakmai, mind emberi szempontból.voltak csínytevések. Nagyon ritkán elõfordult, hogy elcsattant egy- 
Iskolánkban voltak gyenge, jó, és kiváló nebulók. Igazi gyerekek egy makarenkói pofon. Én is kaptam egyszer egy ilyet, amire nem 
vágyakkal, ötletekkel, a világra kíváncsi érdeklõdéssel, tenni vagyok büszke, megérdemeltem. Otthon persze nem mertem 
akarással. Mindenrõl volt véleményük, ám formába öntése nem elmondani. Az idegen nyelv az én idõmben még az orosz nyelv volt 
mindig sikerült. A gyerekek szerettek együtt lenni a tanítási órákon és azon utólag csodálkozom, hogy a nyelvtanárunk nem kapott 
kívül is, erre számtalan lehetõségük volt. Szakkörök, mûvészeti szívinfarktust, a rosszaságunktól.
oktatás, sportkörök, diák önkormányzati programok kínáltak Most sokan nevetnek a 80-as éveken. Én személy szerint nagyon 
választási lehetõséget, de jellemzõ volt az önszervezõdés, a örülök, hogy akkor jártam a rimóci iskolába. Szerettem az itteni 
spontán délutáni együttlét az iskola területén. életet, ha még egy- egy nagydolgozat el is vette a kedvemet az 

N Y U L A C S K A  H Í R E K

Izgatottan néztük a holló és a róka történetét

A MiaManó Színház színes, ötletes jelmezekkel és díszlettel érkezett hozzánk

Hófehér és Rózsapiros címû mesében a gyerekek örömmel vállalkoztak egy-egy szerepre

Novemberben „színház az egész világ”

Az óvodás gyermekek életében nagyon fontos szerepet 
tölt be a mese, egyfajta lelki táplálék. Általa gazdagodik a 
fantáziája, a szókincse, nélkülözhetetlen az egészséges sze-
mélyiség fejlõdése szempontjából. Amikor pedig a varázs-
latos mesevilág szereplõi megelevenednek, hol életnagysá-
gú emberként, hol pedig báb formájában, akkor hosszabban 
és kitartóbban tud figyelni, a mesében elmélyedni, azzal 
azonosulni.

Ezeket az élményeket élhették át a mi ovisaink, amikor a 
salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából 
látogatott el hozzánk az egyszemélyes Batyu Színház, aki a 
Grimm fivérek meséje nyomán feldolgozott Hófehér és 
Rózsapiros címû bõröndös színházi elõadással kedveskedett 
a gyermekeinknek. Különlegessé a bunraku bábok tették. 
Tanulságos és szórakoztató elõadásban lehetett részünk.

Szintén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából 
járt nálunk a MiaManó Színház, akik a MiaManó olimpiája 
címû darabot adták elõ. Az elõadásukat színes, látványos 
díszlettel, fülbemászó dallamokkal tették érdekessé.

A Batyu Színház és a MiaManó Színház elõadásaikban 
hangsúlyos szerepet kapott az interaktivitás. Kis közönsé-
gükbõl is bevontak néhány gyermeket az elõadásba, így 
jobban tudtak azonosulni a mese történéseivel.

Léghajó Színház már nem elsõ alkalommal járt nálunk. 
Az õ közremûködésükkel láthattuk a már jól ismert mese 
feldolgozást, A holló és a róka címû díszletes, jelmezes, 
zenés elõadást. Sok interaktív játék és énektanulás jellemzi 
a holló és a róka kalandjait, aminek a végén a tanulság sem 
maradhat el, mint ahogy a népzenei blokk sem, ami felol-
dotta a mese alatti feszültséget.

Az ez évi csapatépítõ kirándulásunkra november 27-
én került sor. Ezen a napon Budapesten jártunk a 
Planetáriumban, ahol az Univerzummal való találkozás 
csodálatos és emlékezetes élményével lehettünk 
gazdagabbak. Ezután a Nemzeti Színházba vezetett az 
utunk, ahol William Shakespeare Szentivánéji álom 
címû vígjátékot nézhettük meg. A mai korhoz, 
fiatalokhoz szóló elõadásban az élet egyik legnagyobb 

témájáról mesél: a szerelemrõl. Köszönjük a Rimóci 
Község Önkormányzatának, hogy kirándulásunkhoz az 
autóbuszt díjtalanul biztosította.                        Kiss Renáta

Csapatépítõ kirándulásunk egy pillanata
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

                                                                         A Biztos Kezdet Gyerekházak részére meghirdetett 
Szitáné Mócsány Zsuzsa2015. évi fejlesztési pályázat szolgáltatásai folytatódtak.  

Mozgásfejlesztõ, etnográfus és jogász vendégeink válaszol-
tak a szülõk kérdéseire.

November 11-én felelevenítettük a Márton napi 
szokásokat és elfogyasztottuk a ludas kását. Az adventi 
koszorú elkészítésére november 25-én  volt lehetõség. 

Decemberre tervezett programjaink az alábbiak szerint alakulnak:

Ünnepi készülõdés a gyerekházban
• Dietetikussal új receptek kipróbálása december 2-án.
• Luca napján búzát ültetünk cserépbe.
• Mézeskalácsot sütünk és díszítünk.
• A születésnapokat megünnepeljük.
• Mikulászsákot varrunk a szülõkkel.
• Babatornára várjuk a családokat  december 9-én.
• Pszichológus várja az érdeklõdõket december 9-én.
• Közösen ünnepelünk a családokkal.
• Személyes ajándékok, dekorációk készítésre folyamatosan 

lesz lehetõség.

Áldott, békés, karácsonyi ünnepeket 
kívánunk minden kedves olvasónak!

„Most nem a tenyeredbõl jósolok felség, hanem csak a szívembõl, 
hisz ehhez még jóstehetség sem kell.

Míg magyar ember él a földön addig nevedhez mindig hozzá fogja 
tenni: Mátyás, az igazságos!” 

Irodalmi õsz az iskolában
A Szent István Általános Iskolában 2015. november 19-én került sor a 

hagyományosan megrendezett Irodalmi õsz programsorozat megnyitójára. 
Ezen a délutánon a témául választott, Mátyás mondák- Mátyás király és 
kora jelent meg az iskola folyosóján.

Az ünnepi mûsor a 4. osztályos tanulók elõadásával kezdõdött. Õk 
Arany János: Mátyás anyja c. mûvét adták elõ, biztos szövegtudással, 
kifejezõ elõadásmóddal. Az 1.és 2. osztályos tanulók a Gyevi bíró címû 
népmesével emlékeztek Mátyás királyra. A kicsik bájos fellépése mosolyt 
csalt az arcokra. A szereplõk mûsora és az igazgató úr köszöntõ szavai után 
tekinthették meg a résztvevõk az alkalomra készített kiállítást.
- a versenyzõ csapatok által készített tablót, címert, zászlót és 

meseillusztrációt.
- az alsós tanulók színpompás munkával készített gondos rajzait
- a Mátyás királyt bemutató tablósorozatot.

A megnyitó hangulatát emelte a pedagógusok korhû ruhában való 
megjelenése.                                                                             Pócsik Csilla

Ebben a tanévben az Irodalmi õsz programsorozatunk témája Mátyás 
király volt. Az irodalmi napló kitöltése a felsõ tagozatos diákok feladata 
volt. A naplóban található feladatok Mátyás király életével, udvartartásával 
és örökségével kapcsolatos ismereteket tartalmaztak.

A naplóhoz mellékletet is tartozott.. Ennek kapcsán Mátyáshoz 
kapcsolódó illusztrációkat kellett leadnia a csapatoknak. Minden csapat 
ügyesen oldotta meg a feladatot. 

A napló kitöltésének eredményei a következõk:
1. Az igazságos Mátyás 8.o. 100,5 p.
2. Fekete sereg                     7.o. 99 p.
3. Oroszlánok                       5. o. 97 p.
4. Beatrix udvarhölgyei       6. o. 96,5 p.
5. Zsoldosok                        5. o. 79,5 p.
6. Fekete sereg                     6. o. 56,5 p.

A naplóhoz kapcsolódó melléklet pontszámai csapatonként:
1. Fekete sereg 7.o.     91 p.  
2. Az igazságos Mátyás 90 p.
3. Beatrix udvarhölgyei 89 p.
4. Fekete sereg                     6.o. 83 p.
5. Zsoldosok                        5.o. 80 p.
6. Oroszlánok                      5.o. 77 p.

Az összesített eredmények:
I.  Az igazságos Mátyás       8.o. 190,5 p.
II. Fekete sereg                    7.o. 190 p.
III. Beatrix udvarhölgyei     6.o. 185,5 p.
Minden csapatnak gratulálunk az elért eredményeikhez!    Huszkó Marianna

ISKOLAI HÍREK

A gyõztes 3. osztály

A 2. helyezett 4. osztály

A 3. helyezett 5. osztályA kiállítás megnyitó

Rimócon járt Mátyás király
Az immár húsz évre visszatekintõ Irodalmi õsz záró programjára, a dramatizált 
történetek bemutatására került sor a Közösségi Házban 2015. november 26-án.
A négytagú zsûrit bizony nehéz döntés elé állították az alakalmi társulattá 
szervezõdött osztályok. 
A legkisebbek, a 3. osztályos kisdiákok kezdték az estet. Fergeteges táncos, 
dalos, zenés bemutatójukkal feladták a leckét az utánuk következõknek. A 
jelmezek, a díszlet, a helyzetmegoldások, az egész elõadás szerkesztése, 
gördülékenysége magával ragadta a zsûrit és a közönséget egyaránt. Biztos 
szövegtudással, hangos és érthetõ artikulációval a kis színészek átélve 
elevenítették meg Mátyás egyik kalandját, igazságszolgáltatását. A 4. osztályos 
fekete sereg keményen védelmezte uralkodóját. Pontos, magabiztos elõadá-
sukból is kiemelkedett a varga, aki kis színészpalántaként vitte a prímet még úgy 
is, hogy gumicsizmában vitte a megrendelt, általa elkészített bõrcsizmát 
királyának. A szép kosztümök, a jelzés értékû, de így is elég díszlet még emelte 
az elõadás színvonalát. Az 5.-esek királya igazi fenségként tartott törvénykezési 
napot: igazságosan ítélkezett miközben határozottan és világosan adta 
alattvalói tudtára, hogy a szabályokat mindenkinek be kell tartania, ha tetszik, ha 
nem, legyen az szegény ember avagy gazdag, úr vagy paraszt. Érthetõen és 
világosan szólt a könyvekrõl, az írás és olvasás ismeretének fontosságáról, 
hogy minden embernek szüksége van a tudásra, amit csak tanulással lehet 
megszerezni, és ami nélkül senki sem boldogulhat az életben. A nagyobbak is 
odafigyeltek a jelmezekre és díszletekre, a sminkelésre, igyekeztek hitelesek 
maradni. Érdekes történeteket választottak. Kissé halkan, idõnként nevetgélve 
saját magukon adták elõ a jeleneteket. Voltak hangulatos pillanatok, mint pl. a 
vásári jelenet, voltak fura pillanatok, amikor a király barátságosan vállon 
veregette alattvalója; ami ugye lehetetlen volt abban az idõben, mert bizony 
fõvesztés járt érte. Szerencsére most senkinek sem vette a fejét Mátyás 
õfelsége.

A zsûri részrehajlás nélkül, alapos megfontolás után hozta meg döntését:
1. helyezett a 3. osztály lett 37 ponttal
2. helyen végzett a 4. osztály társulata
3. Helyet szerezte meg elõadásával az 5. osztály.
Jutalmul egy-egy torták kaptak, melyekbõl a helyezés sorrendjében választhattak.
Két különdíjat is odaítélt a zsûri „kíváló színészi alakításért”: egyiket a „varga” 
Bangó Dominik 4. osztályos tanuló, a másikat az 5. osztályos „Mátyás király”, 
Bada Róbert kapta. 
Senki sem távozott üres kézzel. A torták, csokoládék mellett nagyon sok isme-
rettel, tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Szólni kell mindenféleképpen a pedagógusok áldozatos munkájáról, akik erõ- 
feszítése nélkül egyetlen jelenet sem kerülhetett volna a szülõk, a közönség elé. 
Köszönjük! Gratulálok minden résztvevõnek és felkészítõnek, a díjazottaknak 
és a szervezõknek!                                                                        Kiss Józsefné 

Záró konferencia Egerben
2015. november 27-28-án ünnepélyes keretek között zárult 

az a program, amely 5 hónappal ezelõtt kezdõdött. 
Az Eszterházy Károly Fõiskola a TÁMOP-3.3.17-15/1 - Iskola 

a természetben pályázat kiírásának megfelelõen, olyan iskolákat 
keresett meg az elõzõ tanévben, ahol a gyerekek nagy százalékban 
hátrányos helyzetûek. Az észak-magyarországi régióból, illetve 
az Észak-Alföldrõl 15 iskola csatlakozott a programhoz. 

A pályázat célja a hátrányos helyzetû kistérségekben, telepü-
léseken élõ tanulók társadalmi beilleszkedésének az elõsegítése, 
különös tekintettel a mezõgazdasági ismeretekre támaszkodva.

Minden iskolából 4 fõnek kellett részt venni a munkában, a 
Szent István Általános Iskolát Vinczéné Percze Gizella, Versegi 
Zoltánné (Hédi), Szabó Mónika és jómagam képviseltük. 2015. 
júliusától többször jártunk Egerben továbbképzéseken, közösen 
gondolkoztunk, szakmai megbeszéléseken vettünk részt.

A munka 4 területre volt osztva, 4 kisebb modulban dolgozott 
a 15 iskola: Háztáji konyhakert típusú iskolakert-Mónika,  
Fenntarthatósági ismeretek-Hédi, Környezeti nevelés és bioker-
tészet-Gizike és végezetül Egészségnevelés, prevenció-Edina. 
Minden munkacsoportnak volt egy modul vezetõje, akik koordi-
nálták a munkát. A feladatunk az volt, hogy 5-8. évfolyamra 
óraterveket készítsünk az adott témában, azokhoz feladatokat,és 
megoldásokat . Az általunk közösen összeállított anyagokat egy 
csatos könyvbe fogják foglalni, amit minden résztvevõ iskola 
meg fog kapni.

2015. november 16-án délután a Dr. Manga János Közösségi 
Házban errõl a programról bemutatót tartottunk, ahol szülõk, 
diákok, kollégák, meghívott vendégek voltak jelen.

2015. november 23-án Endrefalván voltunk, ahol két kertész 
elõadását hallgathattuk meg.

A záró konferencia alkalmával a modulvezetõk beszámoltak 
az öt hónap munkájáról, elõadásokat hallhattunk a gyógynövé-
nyekrõl illetve gyógyteákról, a bor szervezetre gyakorolt hatásai-
ról, az iskolakert hálózat részérõl is volt elõadó, jó gyakorlatokat 
nézhettünk meg. Iskolás gyerekek mûsora színesítette a progra-
mot. Megnézhettük Székely Orsolya kisfilmjét, melynek címe: 
Az ég felé nyitott tanterem. 

Sok munkával és utazással telt ez az idõszak, de ezzel a 
program nem fejezõdött be, hiszen megérkeztek az ültetésre váró 
kis facsemeték és magvak.                       Golyánné Juhász Edina
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