Ára: 150,-Ft
16

2013 MÁJUS

RIMÓCI ÚJSÁG

Az ifjúsági bajnokság állása:
23. forduló: április 27. 16:30 Rimóc - Balassagyarmat 2 -3 (2 - 2)
Rimóc 60 nézõ, vezette: Baranyi G. (Tarlósi M., Bogár E.)
Rimóc: Csampa - Lackó, Komár, Mócsány, Kelecsényi - Bangó
N.(Beszkid). Fábián, Rácz (Árva), Szilvási (Vincze) - Botos, Bangó R.
Játékos edzõ: Komár Gábor Gól: Botos, Bangó R, ill. Balga 2, Hodúr
Sárga lap: Komár, Fábián, ill. Benécs, Gaál
Jók: Csampa, Botos, Bangó R. ill. Balga, Szilágyi, Dudás
Változatos, jó iramú mérkõzésen a Balassagyarmat már 25 perc
elteltével Balga révén kétgólos elõnyhöz jutott. A hazaiak a félidõ
végéig kiegyenlítették a hátrányt. A második félidõben mindkét kapu
veszélyben forgott, mindkét csapatnak volt lehetõsége a vezetés
megszerzésére, de a végül a vendégeknek sikerült a gyõzelmet elérni.
Komár Gábor: A mai meccsen többet tettünk az eredményért, mint az
elmúlt 4meccsen összesen. A harmadik gólt 1,5 méteres lesállás elõzte
meg, ezért úgy gondolom, hogy a döntetlen igazságosabb lett volna.
Gratulálok a BSE-nek.
Sebestyén Szilárd: Küzdelmes mérkõzésen a helyzeteink alapján egy góllal
mindenképpen jobbak voltunk. Sok sikert kívánok a hazai csapatnak.
24. forduló: május 1., Rimóc szabadnapos

A felnõtt bajnokság állása:
1. Berkenye
2. Karancskeszi
3. Mátranovák
4. Balassagyarmat
5. Karancslapujtõ
6. Nõtincs
7. Szécsény
8. Héhalom
9. Palotás
10. Érsekvadkert
11. Pásztó
12. Somos
13. Rimóc
14. Szurdokpüspöki
15. Bercel

21
22
21
21
21
22
22
22
20
21
22
20
22
22
21

15
15
13
11
11
10
9
8
8
6
7
6
6
6
4

3
3
5
4
2
3
6
5
2
6
2
4
2
1
2

3
4
3
6
8
9
7
9
10
9
13
10
14
15
15

74
39
53
38
42
34
43
44
35
34
37
34
31
22
20

-

25
14
19
18
41
32
31
36
43
35
47
35
48
72
84

48
48
44
37
35
33
33
29
26
24
23
22
20
19
14

1. Szécsény
2. Pásztó
3. Érsekvadkert
4. Héhalom
5. Nõtincs
6. Karancslapujtõ
7. Somos
8. Karancskeszi
9. Mátranovák
10. Bercel
11. Rimóc
12. Berkenye
13. Palotás
14. Szurdokpüspöki

20
20
20
20
20
20
19
20
20
19
20
19
19
20

16
16
16
12
11
10
8
8
7
7
7
3
3
3

2
2
1
1
2
2
2
0
3
3
3
1
0
0

2
2
3
7
7
8
9
12
10
9
10
15
16
17

113
90
92
70
78
67
52
46
33
46
45
36
15
30

- 18
- 15
- 31
- 44
- 33
- 44
- 47
- 55
- 35
- 55
- 66
- 113
- 111
- 146

50
50
49
37
35
32
26
24
24
24
24
10
9
9

Serdülõ csapatunk túl van a listavezetõk elleni
mérkõzéseken
14. forduló: április 5. 17:00 Rimóc - Bercel 3-3 (1-1)
Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Jusztin R., Bene R. (Mócsány P.),
Szoldatics M. - Rácz A. (Juhász G.), Csík Cs, Csík D. (Oláh M.),
Szoldatics D. (Beszkid M.) - Csík R., Bada N. (Oláh Á.)
Gól: Csík Cs., Csík R. (2)
15. forduló: április 12. 17:00 Berkenye - Rimóc 3-2 (1-1)
Rimóc: Janusek D. - Mócsány P., Juszin R., Kõmûves T., Bene R. Szoldatics M. (Oláh M.), Csík Cs., Csík D., Szoldatics D. (Bada N.) Oláh Á., Csík R.
Gól: Csík R. (2)
16. forduló: április 18. 17:00
Rimóc - BSE Palóc Farkasok UPE 2-6 (2-3)
Rimóc: Bene R. - Kõmûves T., Jusztin R. (Bada N.), Beszkid M.
(Juszász G.), Mócsány P. - Szoldatics M. (Oláh M.), Csík Cs., Csík D.
(Szoldatics D.), Rácz A. - Csík R., Oláh Á.
Gól: Jusztin R., Csík R.

17. április 26. 17:00 Szécsény - Rimóc 6-2 (2-1)
Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Jusztin R., Bene R. (Juhász G.),
Mócsány P. - Csík D., Csík Cs., Oláh M. (Csík R.), Rácz A. (Szoldatics
19. (pótolt) forduló: Rimóc - Karancskeszi 2-1 (1-0)
D.) - Bada N., Oláh Á. (Szoldatics M.)
Rimóc: Percze K. - Pribelszki Zs., Lenner D. (Beszkid M.), Jusztin R.,
Gól: Csík R., Bada N.
Rácz N. - Percze R., Csík Cs., Csizmadia B., Molnár D. (Kõmûves) Kiállítva: Csík Cs.
Pásztor B., Kormány R.
Gól: Percze R., Beszkid M.
18. forduló, május 3.: Rimóc szabadnapos
20. forduló: Somos - Rimóc 2-2 (0-2)
Rimóc: Janusek D. - Szép M., Lenner D., Percze K. (Jusztin R.), 13. forduló Palotás - Rimóc pótlása: május 7. kedd 17:00
Csizmadia B. - Beszkid M. (Percze R.), Mócsány G., Pásztor B. Molnár
D. (Rácz N.) - Kis I., Kormány R.
Gól: Kis I. (2)
A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:

Ifjúsági mérkõzések eredményei:

21. forduló: Rimóc - Pásztó 0-5 (0-5)
Rimóc: Janusek D. - Molnár D., Szép M., Percze K. (Jusztin R.),
Csizmadia B - Beszkid M., Percze R., Kormány R., Pásztor B. Mócsány G. (Rácz N.), Kis I.
Sárga lap: Szép M., Jusztin R.
Kiállítva: Kis I.

1. BSE Palóc Farkasok UPE
2. Szécsény
3. Rétság
4. Rimóc
5. Nõtincs
22. forduló: Bercel - Rimóc 6-1 (2-0)
6. Berkenye
Rimóc: Janusek D. - Molnár D., Szép M., Percze K., Csizmadia B. - 7. Bercel
Kõmûves T. (Bene R.), Percze R., Csík Cs., Rácz N. - Pásztor B., 8. Palotás
Kormány R. Gól: Kormány R. Sárga lap: Szép M.
9. Érsekvadkert
10. Buják
23. forduló: Rimóc szabadnapos
11. Héhalom
24. forduló: Rimóc szabadnapos

15 13 0 2 128- 17 39
13 12 0 1 111- 14 36
13 10 1 2 84- 11 31
14 7 1 6 61- 36 22
13 5 1 7 36- 36 16
15 5 0 10 25- 133 15
15 5 2 8 53- 55 14
13 5 2 6 28- 48 13
13 5 0 8 43- 75 13
12 3 1 8 20- 61 10
14 0 2 12 17- 120 2

XIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ,
Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Bablenáné Mócsány Georgina, Vincze Barna,
Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

Pünkösd hava

2013 MÁJUS

,,Most tehát megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három;
de ezek közül legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,13)

Itt van május...
Május elseje még az én generációmnak is
egyet jelentett a kisdobosnyakkendõs
felvonulással, ahol úttörõdalokat énekeltünk, és minden évben elszavaltuk
ugyanazokat a munkásokról, meg
proletárokról szóló verseket. Késõbb
ezeket felváltotta a sör meg a virsli, a vele
együttjáró bulival és programokkal. Ma
egy nap, amikor nem mennek a gyerekek
intézménybe, és minden szomszéd füvet
vág vagy dolgozik a kertben.Valóban ennyi
lenne csupán ez a nap?
Sokan tudják , hogy május elseje nemcsak a
munka ünnepe, hanem Szent Józsefé is, Jézus
munkás nevelõatyjáé. Azt már azonban
kevesebben tudhatják, hogy e két ünnep miért
is esik egy napra. Furcsa is: egy szocialista
eredetû ünnep egybeesik az egyház egyik
legjelentõsebb szentjének ünnepével?
Pedig ez sem véletlenül alakult így!
1886. május 1-jén a chicagói munkás
szakszervezetek sztrájkot szerveztek a
nyolc órás munkaidõ bevezetéséért. A
három évvel korábbi chicagói tüntetés
kezdetének negyedik évfordulóján, 1890.
május 1-jén a szakszervezetek és egyéb
munkásszervezõdések együtt vonultak fel
országszerte a nyolc órás munkaidõ
bevezetéséért. A tüntetések az Egyesült
Államokban olyan jól sikerültek, hogy a II.
kongresszuson, 1891-ben május elsejét
hivatalosan is a „munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé”
tették.

Április 27-május 11.

(-3 pont)
(-4 pont)
(-2 pont)

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Május 5. (vasárnap)
Május 10. (péntek) 1800
Május 12. (vasárnap) 1100
Május 12. (vasárnap) 1700
Május 18. (szombat) 1700
Május 19-20.
Május 20. (hétfõ)
1700
Május 24. (péntek)
Május 24. (péntek) 2000
Május 25. (szombat) 1700
Május 26. (vasárnap)
Június 2. (vasárnap)
Június 2. (vasárnap) 1700
Június 4. (kedd)

Munkás Szent József ünnepét 1955. május 1jén rendelte el XII. Piusz pápa. A nap
megválasztása tudatos volt. Elõdje, XI. Pius pápa
hívta fel a figyelmet Szent Józsefre: „az egyház
óriási küzdelmét a világkommunizmus ellen
Szent Józsefnek, az egyház legfõbb oltalmazójának zászlaja alá helyezzük. Õ a munkásosztályhoz tartozott és viselte a szegénység terhét
magáért és a Szent Családért”. Az egyház, hogy
bevésse Szent Józsefnek ezt a státusát a hívõk
értelmébe, a legerõsebb eszközeit használta egy
ünnep elrendelésével. Május elsõ napja, amelyen
az az ateista szocializmus ünnepelte önmagát, most
Szent Józsefnek, a munkásnak az ünnepe is lett.
Láthatjuk, hogy sok minden nem véletlen a
világban. Mint ahogy az sem, hogy vannak
ünnepnapjaink, vasárnapjaink. A Jóisten, amikor
a világot alkotta, és a hetedik napon megpihent,
ezt sem véletlenül tette. Példát akart mutatni: ha
már õ, akinek annyi munkája volt, van, hogy ideje
sincs megpihenni, mégis idõt szakított rá, akkor
mi emberek is tegyük ezt. Tán csak nincs több
dolgunk, mint az Úrnak!
A vasárnapok, munkaszüneti napok értünk
vannak. Töltekezzünk, hogy legyen elég erõnk,
kitartásunk a hét többi munkás feladatára. Nem
bûn, ha néha tovább maradunk ágyba reggel, vagy
kicsivel késõbb készül el az ebéd. Az ünnepnap,
munkaszüneti nap legyen egy újabb lehetõség
mindannyiunknak, hogy a napot ne (csak)
munkával töltsük. Kívánom mindenkinek, hogy
legyen májusban legalább egy délutánja
kirándulni egyet, csinálni egy jó bográcsost a
barátokkal, játszani az unokákkal, vagy csak
üldögélni a kertben, és örülni annak, hogy milyen
szép ilyenkor májusban a természet.
Kaluzsa Mónika

A megújuló energia hasznosítás eszközeinek bemutatója
és kiállítása a Sportcsarnokban
ANYÁK NAPJA
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság
az ÚJ KLUB-ban (5. forduló)
BÉRMÁLKOZÁS
Nõtincs-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
PÜNKÖSD
Héhalom-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Gyereknapi rendezvény a Gyerekházban
Szent József Katolikus Férfiszövetség találkozója
Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés
HÕSÖK ÜNNEPE, GYEREKNAP
PEDAGÓGUS NAP
Szurdokpüspöki-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

Dsida Jenõ: Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed jó Anyám
Rettentõ semmi szélin álltam
Közelgõ létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentõm
S a fényes földre helyezett...
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket...
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dõlt a föld,
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememrõl letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett...
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Lábam alól, ha néha néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod: a vétek szörnyü rút! Ne hidd, Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!...
Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy így, drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendõ nem veszett! Add ide, - csak egy pillanatra, Hadd csókolom meg kezedet!
A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet!
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Április hónapban két alkalommal ülésezett képviselõtestületünk.
Április 10-én 18 órakor kezdõdött az ülés. A napirendek közül
elsõként az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításának szükségességérõl kaptak tájékoztatást a képviselõk.
2012. január 1-jén lépett hatályba a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), mely az állami és
önkormányzati vagyon (együtt: nemzeti vagyon) tekintetében új
szabályozást léptetett életbe. Ugyancsak 2012. január 1-jén lépett
hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény önkormányzati vagyonra vonatkozó része. Az
új szabályozás az eddigiekhez képest átalakította az önkormányzati
vagyon, mint nemzeti vagyon elemeinek jogi kategóriáit, melyek
alapján szükségessé válik a jogszabályi összhang megteremtése
érdekében az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2005. (III.26.)
rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) megfelelõ módosítása.
Rimóc Község Önkormányzatának vagyonáról szóló
alaprendelete 2004 évben lépett hatályba. A nagy számú
módosítások miatt a képviselõ-testület a jelenleg hatályos
vagyonrendelet hatályon kívül helyezésérõl, és új vagyonrendelet
elfogadásáról döntött.
A testület módosította Sportfejlesztési koncepcióról szóló
rendeletet, mely a fejlesztési célok ütemezésérõl szóló melléklet
hatályon kívül helyezését jelentette.
Ezzel összhangban jóváhagyták a képviselõk a sportcsarnok
padozatának felújítására irányuló pályázat beadását és döntöttek a
szükséges önerõ biztosításáról. A fejlesztéshez, aminek tervezett
költsége 19.272.308 Ft, a szükséges sajáterõ 3.854.462 Ft.
A Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
jelentõs változásokat eredményezett a magyar közoktatási
rendszerben, mint strukturális, mind finanszírozási
értelemben. A hivatkozott jogszabály 76. § (3) bekezdése
értelmében a közoktatási intézmény mûködtetõje az általa
mûködtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti
önkormányzattól a mûködtetéshez hozzájárulást igényelhet.
A jogszabály adta lehetõséggel élve Budapest Fõváros IV.
kerület Újpesti Önkormányzata úgy döntött, hogy az általa
mûködtetett oktatási intézmények esetében az újpesti állandó
lakcímmel nem rendelkezõ tanulók lakóhelye szerinti
önkormányzattól mûködtetési hozzájárulást igényel.
Megkereste Rimóc Község Önkormányzatát, miszerint az
Újpesti Lázár Ervin Általános Iskola általános Iskola 1/b.
osztályába járó rimóci állandó lakhellyel rendelkezõ tanuló
esetében 2013. évre 200.284.- Ft hozzájárulást igényel Rimóc
Község Önkormányzat Képviselõ-testületétõl.
Testületünk 2013. március 13-i testületi ülésén elfogadta a
2013. évi költségvetésérõl szóló rendeletet, melynek fenti okok
miatti módosítása nem indokolt, továbbá a köznevelésrõl szóló
jogszabály a mûködési hozzájárulás megállapítására
lehetõséget biztosít, és nem szabályozza a fizetési kötelezettséget, ezért a kérelmet a testület nem támogatta..
A Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület a
korábbi évekhez hasonlóan támogatási kérelmet nyújtott be Rimóc
Község Önkormányzat Képviselõ-testülethez.
Kérelmükben tájékoztatást adnak az Egyesület 2013. évi
programjairól, céljaikról. A Szervezet fõ célkitûzése a környezeti
nevelés és a környezet és a természet védelme, annak tudatosabbá
tétele.
A kért támogatások elsõsorban vetélkedõk, pályázatok,
rendezési helyek költségeinek fedezetére szolgál. A képviselõk a
természetbeni támogatásról hoztak határozatot.

2013 MÁJUS

HÍREK

A képviselõk felhatalmazást adtak a polgármesternek a
szociális feladatok társulási formában történõ ellátásának
lehetõségeirõl való egyeztetésekre.
Külön napirend keretében döntöttek arról, hogy az óvodát, mint
önálló intézményt kívánja községünk önkormányzata mûködtetni
2013. július 1-tõl.
Vincze Nikolett a Rimóci KOBAK Egyesület elnöke részletes
beszámolót tartott az IKSZT beruházás helyzetérõl, a költségek
alakulásáról, a fizetési ütemezésrõl, illetve az eredeti tervekben
nem szereplõ, de indokolt és idõszerû fejlesztési tervekrõl, melyek
megvalósítása most, a beruházással egyidejûleg lenne ésszerû.
Kérte a képviselõ-testületet, hogy a felvetéseket tárgyalja meg, és
rövid idõn belül döntsön a felvetett kérdésekben.
Az ülés ezt követõen zárt ajtók mögött folyt, amikor is egyéni
kérelmek megtárgyalására került sor.
Április 25-én szintén 18 órakor kezdõdött a testületi ülés.
Elsõként Péter Zsolt a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke
számolt be az egyesület múlt évi tevékenységérõl.
A beszámoló elfogadását követõen az önkormányzat és
intézményei 2012. évi zárszámadásáról szóló elõterjesztések
következtek, melyeket a képviselõk egyhangúlag elfogadtak. (A
fõbb számokról külön táblázatban adunk tájékoztatást.)
Az ülésen meghallgatást kért két fiatal, Holczer Veronika
építész és Tóth Laura szociológus, akik a Szécsényi Kistérségben
2012. novemberétõl 3 Közösségi Ifjúsági Térben tartanak
gyerekfoglalkozásokat, melyek témája a helyi anyagokból, kétkezi
munkával való építés. Rimócon elõször Csemer Károly
közremûködésével mutatták be a kosárfonást, májusban pedig egy
kerti tûzrakóhelyet és hozzá kapcsolódóan térbútorokat kívánnak
építeni a Közösségi Ifjúsági Térbe (Akácos út 1/C) járó fiatalokkal.
A testület jónak tartotta a kezdeményezést és engedélyezte a
kivitelezést. Az építkezés május 4-5-i és a május 11-12-i hétvégén
valósul meg. Bõvebb információ a programról:
https://www.facebook.com/NogradiOkoLogika?fref=ts,
holczerveronika.blogspot.hu
A koncepció készítés korábbi években megszokott november
30-i határidejének jóval korábbi dátumra történõ módosításának
oka, hogy a jövõben az önkormányzatok költségvetési tervezése az
eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellõ idõben
elõkészített legyen. (Ez állt a korai határidõ törvényi indoklásában,
amit azóta az országgyûlés megváltoztatott!!!) A koncepció lényege,
hogy az önkormányzat megfelelõen elõkészítve, elõre határozza el
mûködésének irányait, fejlesztésének rangsorát. A költségvetési
koncepcióban elsõsorban az önkormányzat mûködésével és a
fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövõbeli
irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követõen lehet
konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.
A koncepcióban megfogalmazott cél a mûködés és ellátás
biztonságára, a költségek minimalizálására irányult. A fejlesztési
elképzelések között csupán a már beadott pályázatok
megvalósítása szerepelt, mivel elõreláthatólag az önkormányzat
bevételei egyéb fejlesztésre nem adnak lehetõséget.
Egyebek napirend keretében módosította a testület az óvoda és
a gondozási központ alapító okiratát. Az elõbbi csupán az iskola
kiválásának következménye, míg a gondozási központ feladatai
közé bekerült az óvodai étkeztetés, az ellátható házi gondozottak
létszáma 24-rõl 27-re nõtt.
Ingatlan felajánlás okán a képviselõk helyszíni bejárásról
döntöttek, melynek során megtekintésre kerül két hagyományos
építésû palóc kontyos ház.
A zárt ülésen két kérelem került elbírálásra. Az ülés 21 óra 35
perckor véget ért.
Beszkid Andor polgármester
Anyák napja alkalmából szeretettel köszönt
minden édesanyát és nagymamát
a képviselõ-testület és a Rimóci Újság
szerkesztõsége nevében: Beszkid Andor polgármester
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Rimóc lakosságának genealógiája
Díszkötésben kapható a Györe
Zoltán által készített „Rimóc
lakosságának genealógiája” címû
könyv a Rimóci Közös Önkormányzati
Hivatalban 5.000 Ft/db áron.
„Ez a könyv tartalmazza Rimóc és a
hozzátartozó puszták katolikus, evangélikus és zsidó lakosságának valamennyi
fennmaradt egyházi és állami anyakönyvi adatát 1694 és 1916 között.”
A páratlan értéket képviselõ könyvben
bárki visszavezetheti rimóci õseinek vonalát, megismerheti
azoknak születési és halálozási dátumát, a házasságkötésük
idejét, gyermekei nevét és születését, és gyakran még a
halálozás okát is. Ajánljuk mindenkinek!

Nyolc forduló után csak egyszer gyõzött
felnõtt csapatunk

19. (pótolt) forduló: április 24. 17:00, Rimóc - Karancskeszi 0-3 (0-2)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Baranyi G. (Gordos Á., Szigetvári Z.)
Rimóc: Csampa - Farkas, Kelecsényi, Fábián, Mócsány - Laczkó,
Árva, Rácz, Bangó N. - Beszkid (Botos), Bangó R. (Vincze)
Játékos edzõ: Komár Gábor
Gól: Znamecz (2), Pál
Sárga lap: Danczák,
Jók: Galbács, Dániel, Znamecz, Ferkó
Alacsony színvonalú mérkõzésen a vendégek megerõltetés nélkül,
laza, könnyed játékkal múlták felül a hazaiak akaratgyenge játékát.
Vincze Barna: Sok hibával, bátortalanul játszottunk, aminek vereség
lett a gyümölcse. Sokkal többet kell tenni a játékosoknak a jobb
eredmény elérése érdekében.
Mátyus Sándor: Javuló játékkal magabiztos gyõzelmet arattunk.
Készülünk a hétvégi rangadóra. Gratulálok a játékosoknak.
20. forduló: április 6. 16:30, Somos - Rimóc 3-1 (1-0)
Somos, 150 nézõ, vezette: Dobos A. (Gordos Á., Lovasi J.)
Rácz Iván - 2013. 04. 06.
Rimóc: Csampa - Laczkó, Mócsány, Fábián, Farkas - Kelecsényi,
Szülõk:
Bangó A. (Szilvási), Rácz, Bangó N. (Botos) - Árva, Beszkid (Vincze)
Bada Leonarda és Rácz Iván
Játékos-edzõ: Komár Gábor Gól: Szõllõsi, Berki, Oroszi, ill.
Kelecsényi
Sárga lap: Birincsik, ill. Fábián, Rácz, Bangó A.
Vincze Kincsõ - 2013. 04. 16.
Jók: Oroszi, a mezõny legjobbja, Sándor, Szõllõsi, Váradi, Dudás, ill.
Szülõk: Juhász Csilla és Vincze Szabolcs
Fábián, Kelecsényi, Mócsány
Mély talajú pályán, jó iramú mérkõzésen, a végig mezõny fölényben
játszó hazai csapat az elsõ félidõ utolsó perceiben megszerezte a
Akiért a harang szólt...
vezetést. Fordulás után a vendégek egy bal oldali beadást követõen
kiegyenlítettek, de a somosiak mindent egy lapra feltéve tovább
Balázs István
Percze Bertalanné
rohamoztak, ami a mérkõzés utolsó tíz percében eredményesnek
(1936-2013)
(1923-2013)
bizonyult, s így megszerezték a három pontot.
Jusztin Vincéné
Holecz János Mócsány Istvánné
Smelkó Károly: Egy nagyon szervezett csapat ellen, játékra majdnem
alkalmatlan pályán hatalmas küzdelemben sikerült itthon tartani a
(1933-2013)
(1939-2013)
(1929-2013)
három pontot. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert kívánok a
szimpatikus rimóciaknak.
Gondolatok:
Vincze Benjámin, a Rimóc csapatkapitánya: Gratulálok a hazai
csapatnak.
SMS-ek a legokosabb telefonról II.
21. forduló: április 13. 16:30, Rimóc - Pásztó 4-0 (2-0)
Csavarogni csak egyedül lehet, ha ketten vannak, akkor már mennek valahová.
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Boda V. (Trubin B., Balázs K.)
Boldogok a semmit sem várók, mert semmiben sem csalatkoznak.
Ne adj kulcsot senkinek, ha nem akarod, hogy használja.
Rimóc: Csampa - Mócsány, Kelecsényi, Hodur (Vincze), Farkas Egy hajszál választja el a hobbit az elmebajtól.
Laczkó, Bangó N., Árva, Beszkid A. (Bangó R.) - Fábián, Szilvási (Botos)
Soha ne segíts, ha cserébe nem várhatsz semmit.
Játékos-edzõ: Komár Gábor Gól: Csépe, Baranyi, Bakos (2)
Három több a kettõnél, tehát sok.
Sárga lap: Kelecsényi, Laczkó, ill., Tari, Kotroczó
Bevándorlók menjetek haza, légyszi!
Jók: Fábián, Bangó N., ill., Ráduly, Bakos, Edmar, Kuris, Tari, Kapás
Fogamzásgátlót egy bizonyos „embercsoportnak”!
Jó
iramú, küzdelmes mérkõzésen az elsõ félidõ 38. percéig kiegyenlített
Egyesek tényleg elhiszik, hogy a tudatlanság hatalom.
játék zajlott a pályán. Az idõközben viharossá vált szél a vendégeknek
Az Isten eldobta a mintát, amikor minket alkotott.
kedvezett, akik ezt kihasználva 3 perc alatt 2 gólos elõnyre tettek szert.
Az állatok, ha enni kapnak, nem harcolnak, nem úgy, mint az ember.
Azért vagyunk itt a földön, hogy másokon segítsünk, hogy mások miért vannak itt, azt nem tudom. A második félidõben a hazaiak támadásai nem jelentettek veszélyt a
vendégek kapujára, ráadásul még a szél sem támogatta õket. A 62.
A demokráciának az a sajátos erénye, hogy nem egyenlõen részesít a nyomorban.
Az õszinteség a szadizmus egyik formája.
percben egy szép, gyors támadás után Bakos gólja eldöntötte a
A háború elõtt álló nemzetek soha nem néznek tükörbe.
mérkõzés sorsát. Eredményesebben és jobban játszó vendégek teljesen
Az ajándékot mindenki a saját örömére adja, nem annak az érdemeiért, aki kapja.
megérdemelten gyûjtötték be a 3 pontot.
Nem számít, hogy mi van, hanem, hogy mi lehet.
Komár Gábor: Megérdemelt vendéggyõzelem született. Gratulálok.
Élni annyi, mint felkészülni a legrosszabbra.
Almási Dénes: Kitûnõ játékvezetés mellett, a mostoha idõjárási
Ahol az Istennek templomot építenek, oda az ördög kápolnát rakat.
viszonyok ellenére is, harcias, kemény küzdelemben megérdemelt
Nem az bánt, hogy meghalok, csak akkor éppen nem szeretnék ott lenni.
gyõzelmet arattunk.
A jelen már kezelhetetlen!
22. forduló: április 21. 16:30, Bercel - Rimóc 2-1 (1-0)
Az idõ felfedi az igazságot.
Bercel, 150 nézõ, vezette: Varga G. (Szederkényi Cs., Nagy S.)
Az irigység olyan, mint a patakvíz, sosem pihen.
Semmiféle erény nem emelheti fel a nõt magasabb beosztásba, csak a bûn teheti azt meg. Rimóc: Csampa - Mócsány, Fábián, Farkas, Rácz I. (Hodúr T) - Árva,
A gyáva ember sokszor hal meg, a bátor csak egyszer.
Laczkó, Szilvási (Beszkid A), Bangó N., - Bangó R.,Vincze B
A kormány lefeküdt az üzleti világgal.
Játékos-edzõ: Komár Gábor. Gól: Jele T., Molnár, ill. Bangó R.
Több halott jár a földön, mint amennyit sikerült felfedezni és eltemetni.
Sárga lap: Gyurcsek, Tövis, Turi, ill. Szilvási, Hodúr
A világ tele van jó emberekkel, akik rosszat tesznek.
Jók: Egervári, Gyurcsek, Mohácsi, Koplányi Sz., ill. Bangó N., Bangó R.
Nem arénát, hanem kátyúmentes utakat.
A hirtelen jött meleg ellenére színvonalas mérkõzést játszott a két
Amikor hazudnak, az igazmondás forradalmi tettnek számít.
csapat. A hazaiak végig irányították a játékot, amelyet a sok kidolgozott
Közel lehet hozzád, amirõl azt hiszed, messze van még.
helyzet bebizonyított. A vendégek az utolsó percben szépítettek.
Minden jó cselekedet elnyeri méltó büntetését.
Koplányi Örs: Határozottan, lelkesen, taktikai szempontból mindent
Ne dédelgesd az oroszlán kölykét, mert ha megnõ, úgyis felfal.
betartva begyûjtöttük az értékes három pontot.
Ez nem olyan ország, amelyet álmomban láttam.
Vincze Benjámin, a Rimóc csapatkapitánya: A rossz játék ellenére sok
Milyen ostoba is némely ember, még ha nagyon büszke is magára.
Ha elkapsz egy lepkét, te esel fogságba, mert nem bírod kinyitni a kezed.
helyzetet dolgoztunk ki, amelyek sajnos kimaradtak. Gratulálok a hazai
Európai Unió, de hol van Európa?
Lõrik Sándor csapatnak.

Gólyahír:
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Postaládánkból…
Áprilisban egy nem mindennapi e-mailt kaptam. Egy hölgy - aki az interneten találta meg e-mail címem azzal fordult hozzám, hogy
szeretne többet megtudni a rimóci menyasszonyi koszorúról. Természetesen megpróbáltam õt azonnal ellátni információkkal, ismerõsök
neveivel, hogy kihez érdemes fordulni, ajánlottam neki többek között Bablenáné Mócsány Georginát is, aki szervezõje a helyi turisztikai
látogatásoknak és Benkó Pétert is, akinek helytörténeti gyûjteménye oly hatalmas. Írtam a hölgynek, hogy ha hiteles információkat akar,
Kiss Bertalanné, Rozi nénit és Déska Bertalanné, Margit nénit mindenképpen fel kell keresnie és ki ne hagyja a helyi Babamúzeumot és a
Fõkötõkiállítást sem. A fotók, anyagok megküldését követõen a pár levélváltás után örömmel olvastam, hogy a rimóci invitálás elérte
célját és Máté W. Orsolya, mûvelõdésszervezõ, ruhatervezõ el is látogatott községünkbe. Megkértem hát, hogy élményeit ossza meg a
Rimóci Újság olvasóival is, hisz mindannyiunk számára érdekes, hogy a mi, helyben õrzött „kincseinket”, hogyan látják mások.
Vincze Nikolett

A RIMÓCI MENYASSZONYI KOSZORÚ
NYOMÁBAN
Amikor Palócföld egyik híres településére, Rimócra
érkeztem, kellemes kora nyári napsütés, virágzó fák és békés
nyugalom fogadott. Ebéd tájt járt az idõ. A turisták minden
fortélyával felruházva kérdezõsködni kezdtem az elsõ
meglátott helybélitõl: a Virág utcát kerestem, és az egyedi
Babamúzeumot.
Ruhatervezõ és mûvelõdésszervezõ vagyok, ezért
minden érdekel, ami a magyar népviselethez tartozik. Utam
célja ezúttal a palóc viseletek, pontosabban a rimóci
menyasszonyi koszorú felkutatása és pontos megismerése volt. Nem sokat kellett keresgélni, s pár perc múlva már Kiss Bertalanné
Rozi néni kalauzolt végig csodás gyûjteményén. Nagy meglepetés volt, amikor az ajtón belépve életnagyságú bábuk fogadtak a
babák helyett. Ez nagyon tetszett, hiszen végre ott álltak elõttem szebbnél-szebb rimóci népviseletben a lányok és asszonyok.
Annyi szép minta, csodás motívum szédítette a szemem, hogy ha nincs nálam fényképezõgép, már a felére sem emlékeznék.
Felkutattam sok könyvet, leírásokat olvastam a rimóci koszorúról, de igazán csak akkor került minden pontosan a helyére, amikor
közelrõl, élõben láthattam a díszeket, és megfigyelhettem azt a technikát, melyet ügyes kezek formáltak sajátosan rimóci
koszorúvá. A palóc nyelvjárás simogatja az ember fülét, jó hallgatni, de azért figyelni sem árt. Ha Rozi néni nem javít ki engem,
akkor talán még ma is abban a hitben vagyok, hogy a koszorút „borsó” levelek díszítik a bársony levelek helyett. Feltöltõdve
információkkal és inspirációkkal elindultam a fõkötõ kiállításra. Könnyen oda találtam, mert a templomot kellett követni. A
Hunyadi utca szombat lévén, ráadásul ebédidõben, csendesen mosolygott
a rossz idõzítésemen. Ennek a történetnek városon vége is lenne azzal,
hogy zárva vagyunk, jöjjön vissza hétfõn. De a rimóciak nem hagyják
magára azt, aki messzi útról jött, s látni szeretné a település gazdag
hagyományait. Egy kedves hölgy már szervezte is a másikat, aki biciklivel
térült-fordult, telefonált, s hozta is a harmadik hölgyet, akinél a kulcs volt.
Köszönöm ezúton is a segítségét azoknak, akik ilyen palócos ügyességgel
megszervezték, hogy kinyíljanak elõttem a kiállítás kapui. Megérte várni,
hiszen olyan szépséges darabokat láthattam, amit mindenkinek legalább
egyszer látnia kellene. Olyan aprólékos gyöngyhímzések, furfangos
szalagdíszek, csipkecsodák és formák tobzódnak ezeken a fejdíszeken,
hogy a párizsi divatbemutatókon sem láthatna mûvészibbet a nézõ. De
amíg a divat szülte fejdíszek csak múló szeszélyként, addig a palóc
fõkötõk örök értékként díszelegnek az asszonyok fején.
Szeretném külön megköszönni Vincze Nikolettnek és Bablenáné
Mócsány Georginának, hogy figyelmembe ajánlották Rimóc gazdag
népviseleti gyûjteményeit. Kellemes szép emlékként õrzöm majd a rimóci
látogatást.
Üdvözlettel, Máté W. Orsolya

V

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Õt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.’’

Köszönetnyilvánítás

„Feladtad a harcot, mert erõd elfogyott.
Mindent itt hagytál, mi örömet okozott.
Megpihenni tértél ki a temetõbe,
nyugodjál ott csendes békességben.’’

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

HOLECZ JÁNOS

JUSZTIN VINCÉNÉ

(élt 73 évet)

(élt 79 évet)

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

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

Gyászoló családok

Gyászoló családok
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Kivonat Rimóc Község Önkormányzatának
2013. évi költségvetésébõl
KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Elõirányzat
Név
számla
1
Beruházások, felújítások

58 030 518

37-38

Mûködési célú pénzeszköz átadás

84 473 786

37-38

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

66 404 394

39

Függõ kiadások

51

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

52

Külsõ személyi juttatások

53

Munkaadókat terhelõ járulékok

10 468 075

54

Készletbeszerzések

10 288 096

55

Szolgáltatások

20 527 852

56

Különféle dologi kiadások

13 502 802

57

Egyéb folyó kiadások

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0
50 442 043
1 531 000

4 770 000
45 606 400

Költségvetési kiadások összesen

366 044 966

ebbõl felhalmozási

124 434 912

ebbõl mûködési

241 610 054

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Elõirányzat
Név
számla
19
Felhalmozási kölcsön visszatérülése

55 000

464

Mûködési célú pénzeszköz átvétel állaháztartáson belülrõl 66 250 397

465

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrõl

471

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

472

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl

48

Függõ bevétel

91

Intézményi mûködési bevételek

10 142 900

92

Önkormányzat sajátos bevételei

11 680 000

93

Önkormányzat felhalmozási sajátos bevételei

94

Önkormányzat költségvetési támogatása

98

Pénzmaradvány

50 726 425
0
67 150 967
0

A Szövetségrõl…
Mint azt bizonyára tudják már a
RIMÓCI ÚJSÁGOT olvasók,
megalakult a Szent József Katolikus
Férfiszövetség. A Szövetség tagjai
egyik legfontosabb feladatuknak
tartják, hogy segítsenek rászoruló
embertársaikon.
Az egyik napon délelõtt 14 férfi vágott neki az
erdõnek, hogy fát szedjenek egy rimóci család részére.
Az imádkozás után gyorsan haladt a munka, és
hamarosan indulhatott hazafelé a szállítójármû. De
azért, hogy a hátizsákban lévõ szalonnát se hozzuk haza,
két tüzet is körül vettünk, és igen jól esett az uzsonna a
jól végzett munka után. Ez a közös segíteni akarás még
inkább összehozta a társaságot, sõt, egy új tag is
csatlakozott hozzánk. Várjuk a további jelentkezõket is.
A Szövetség következõ összejövetelére április 26-án,
péntek este került sor a Közösségi Teremben. Ez
alkalommal kevesebben voltunk. A gyertyagyújtást követõ
imádkozás után Attila atya Pál apostolnak a galatákhoz írt
levelébõl olvasott fel egy részt, amirõl aztán elég hosszasan
beszélgettünk. Ez után világi dolgok kerültek szóba:
úgymint asztallapok, asztalterítõk, a Férfiszövetség pólója,
bélyegzõ, poharak és egyéb, a mûködéshez szükséges
tárgyak beszerzése.
Az idõ gyorsan haladt, de a Pünkösdi férfizarándoklatra minden érdeklõdõt vár a Férfiszövetség.
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a következõ
összejövetel május 24-én, péntek este 8 órakor
lesz a Közösségi Teremben.
„Nem látszani, jelen lenni”
Beszkid János

Anyák napja alkalmából nagyon
sok szeretettel köszöntök minden
Édesanyát, Nagymamát és
Dédnagymamát!

700 000
113 548 061
45 791 216

Költségvetési bevételek összesen

366 044 966

ebbõl felhalmozási

124 434 912

ebbõl mûködési

241 610 054

A Rimóci Polgárõrség nevében: Péter Zsolt
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Elkészült és kihelyezésre került a felsõ buszmegálló hirdetõtáblája és szemétgyûjtõje.
Kérünk mindenkit, hogy rendeltetésszerûen használja és óvja a rongálóktól az új eszközöket,
hogy sokáig állhassanak az utazni vágyók szolgálatában.

TÁJÉKOZTATÁS
A Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szécsényi
Járási Hivatal ügysegédje,
Balázsné Kertész Tímea
hétfõn 14.00-16.00 óráig
várja az ügyfeleket
a Rimóci Közös
Önkormányzati
Hivatalban.
A Szécsényi Járási Hivatal
központi elérhetõsége:
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Tel.: 32/573-020
Fax.: 32/573-021
E-mail:
titkarsag@szecseny.nmkh.hu
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F I G Y E L E M!
Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás
határideje
A 1253-as számú személyijövedelemadó-bevallást az idén
legkésõbb május 21-éig kell az állami adóhatósághoz benyújtani.
Amennyiben Ön 2012-ben bevallási kötelezettséggel járó
jövedelmet szerzett, akkor az azt terhelõ adóval a fent említett
idõpontig kell a személyijövedelemadó-bevallása keretében
elszámolnia, és - ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez elõírt
feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetõséggel nem kíván
élni - eddig a határnapig kell a bevallással egyidejûleg még fizetendõ
adó teljes összegét is megfizetnie.
Nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, ha a
2013. február 15-éig benyújtott nyilatkozatával az egyszerûsített
bevallást választotta, és a törvényi feltételeknek egyébként
megfelel, vagy ha a 2013. január 31-éig megtett nyilatkozatában a
munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását. Szintén nem kell
bevallást beadnia, ha Ön, eleget téve a törvény által támasztott
követelményeknek, adónyilatkozatot nyújt be a 2012. évi
személyijövedelemadó-kötelezettségérõl.
A fentieken túlmenõen nem kell személyijövedelemadóbevallást készítenie abban az esetben sem, ha az adóévben
egyáltalán nem szerzett bevételt vagy csak olyan bevételt szerzett,
amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallania
(például, ha 2012-ben kizárólag adómentes jövedelemben, így a
helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb.
részesült).
Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha a
2012-es adóévben
- munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó
jövedelmet szerzett;
- álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban, táppénzben vagy gyedben
részesült;
- társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közremûködése
ellenében kapott jövedelmet;
- munkaviszonya megszûnt, és ezzel összefüggésben 2011-ben
végkielégítést kapott;
- hallgatói munkaszerzõdés alapján hallgatói munkadíjban
részesült;
- ingatlant adott bérbe, és ebbõl jövedelme származott;
- õstermelõként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele a 600
ezer forintot meghaladta;
- az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet
szerzett (pl.: a kötelezõ várakozási idõszak leteltét követõen nem
nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy
adomány jogcímén kapott jövedelmet);
- ingatlanértékesítésbõl adóköteles jövedelme származott, stb.
A személyijövedelemadó-bevallására szolgáló 1253-as
nyomtatvány az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál
beszerezhetõ, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu)
letölthetõ és az internetes program segítségével is kitölthetõ. A
bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu
hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is.
Amennyiben a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt
ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes
megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az
ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.
Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban
további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot,
ahol kollégáink hétfõtõl csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken
pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

2013 MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi
szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségrõl
A jelenleg hatályos jogszabályi elõírások értelmében annak a
belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelõ
egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2013-ban havonta
6660 forint (naponta 222 forint) összegû egészségügyi szolgáltatási
járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást
ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony
akkor rendezetlen, ha a magánszemély biztosítási jogviszonnyal nem
rendelkezik és egészségügyi szolgáltatásra sem a törvényben
meghatározott egyéb jogcímen, sem pedig közösségi rendelet, illetve
nemzetközi egyezmény rendelkezése alapján nem jogosult.
A biztosítottak, valamint az egészségügyi szolgáltatásra egyéb
jogcímen jogosultak körét a társadalombiztosításról szóló törvény
tételesen meghatározza. Õk anélkül jogosultak az egészségügyi
ellátásra, hogy azért külön fizetniük kellene.
Abban az esetben, ha Ön nem tartozik a törvény által meghatározott
körbe, és közösségi rendelet vagy nemzetközi egyezmény elõírása
alapján sem jogosult az egészségügyi ellátás igénybevételére, akkor az
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettségét annak keletkezésétõl számított 15 napon belül - a Nemzeti Adó-és
Vámhivatalhoz be kell jelentenie.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bejelentési kötelezettség teljesítésére a
13T1011 számú adat- és változásbejelentõ lapot rendszeresítette, amely
az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhetõ, illetve
a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthetõ.
Az adatlap papíralapon két példányban, vagy elektronikus úton is
benyújtható. A papíralapú adatlapot postai úton is megküldheti vagy
személyesen, illetve meghatalmazott útján is benyújthatja, fõszabály
szerint bármelyik adóigazgatósághoz. A meghatalmazott útján történõ
eljárás esetén a meghatalmazást az adatlaphoz csatolni kell.
Amennyiben bizonytalan azt illetõen, hogy az egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az Ön esetében fennáll-e
vagy sem, vagy egyszerûen csak annak teljesítésével kapcsolatban van
bármilyen más kérdése, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik
az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási idõben, telefonon keresztül
pedig a 06/40-42-42-42-es kék számon - hétfõtõl csütörtökig 8.3016.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig - készséggel állnak a
rendelkezésére.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága

TÁJÉKOZTATÓ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL

Mint arról bizonyára értesült, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) elindította az Országos Digitális Átállás Programot,
amelynek során az analóg mûsorterjesztés helyébe a digitális
mûsorterjesztés lép. A digitális átállás a földfelszíni televíziózás
számára azt jelenti, hogy megszûnik a hagyományos, azaz az analóg
földfelszíni sugárzású televíziós mûsorszórás, és helyébe a digitális
földfelszíni sugárzás lép. Az analóg lekapcsolás országosan mintegy
670.000 háztartást érint, melyek jelentõs része közel 470.000 háztartás
szociális szempontból is hátrányos helyzetben van. A digitális átállás
során az állam kiemelt figyelmet fordít azokra, akik saját erejükbõl nem
tudják beszerezni a korszerûbb televíziózáshoz szükséges eszközöket.
A támogatásra szoruló háztartások feltérképezése a Magyar
Államkincstártól, az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól,
valamint a helyi önkormányzatoktól kapott szociális helyzetre
vonatkozó adatok alapján történt. Az országos felmérést az NMHH a
Központi Statisztikai Hivatallal együttmûködve végzi, erre
elõreláthatólag Nógrád megyében 2013. április - augusztus közötti
idõszakban kerül sor. Nógrád megyében, ahol szinte minden
településen folyik majd a felmérés, mintegy 15000 szociálisan
hátrányos helyzetû érintettje van a digitális átállásnak. A megyei
felmérés lebonyolításában a felmérõk, a felülvizsgálók és a
területfelelõsök vesznek részt. A felmérõk keresik fel a települések
kijelölt címeit, a felülvizsgálók rendszeresen ellenõrzik a felmérõk
tevékenységét, a területfelelõsök - akik a KSH munkatársai pedig
Nemzeti Adó- és Vámhivatal koordinálják a hozzájuk rendelt területen a résztvevõk munkáját.
Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága
Központi Statisztikai Hivata
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Anyák napjára...
,,Van-e olyan drágaköve a világnak
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása
Mint az édesanya szelíd mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló könnye.
Mint az édesanyánk féltõ, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védõn betakarja."
Mindannyian ismerjük ezt az "ünnepet", mégis más és
más módon viszonyulunk hozzá. Talán sokan nincsenek is
tisztában azzal, hogy milyen fontos szerepet tölt be az
Édesanya egy gyermek, vagy akár egy felnõtt életében is. Az
eredeti elképzeléshez képest - az élõ és elhunyt anyák
tisztelete - az ünnep eltolódott az ajándékozás, fõképp a
virágkereskedõk hasznának növelése irányába. Ennek
ellenére anyák napja nem az üzletrõl, a vásárlásról szól.
Édesanyáink ünnepe ez, mely napon tisztelgünk elõttük, s
hálát adunk azért a sok jóért, amit a hosszú évek alatt nekünk
nyújtottak. Hiszen sosem szabad elfelejtenünk, hogy Õk az
egyetlenek, akik mindig mellettünk állnak, minden
gondunk-bajunk közepette rájuk számíthatunk. Ha az
embert akár öröm, akár bánat éri, a szülõi ház, ahová elõször
fordul, talán akkor is, amikor már saját élete, saját családja
van. Életünk meghatározó részét képezi az otthon eltöltött
idõ, személyiségünk alakulásában, fejlõdésében fontos
szerepet játszik. Mondhatunk bármit, mégis azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy az otthoni, anyai példát
követve építjük fel életünket. Mindig megkaptuk a
szeretetüket, a törõdésüket és természetesen gyakran a
dorgálásukat is, de felnõttként lassan rádöbbenünk, hogy
minden csak értünk és nekünk volt. Láthatatlanul is vezet
minket Édesanyánk gondoskodó keze, hiszen, amikor
gyermekként ért minket baj, sérülés, Anya az, akihez elõször
fordultunk, lázas álmainkat Anya õrizte, virrasztott
mellettünk. És Anya az, aki ellát tanácsaival, segít, hogy
megvalósíthassuk álmainkat. Mindent feláldoz gyermekeiért, a mi érdekünket helyezi sajátja elé. Sajnos erre sokan csak
akkor döbbennek rá, amikor már nincs jelen életükben az
Édesanya szeretõ szíve, ezért tartom különösen fontosnak,
hogy sokszor mondjunk köszönetet önfeláldozásukért.
Kívánom, hogy ne féljünk soha elmondani, mennyire
szeretjük Õket és legyen minden nap egy kicsit az Anyák
napja.
Természetesen nem feledkezhetünk meg a Mamákról
sem, hiszen életünkben, nevelésünkben szintén fontos
szerepet játszanak. Sokat köszönhetünk Nekik, ha
menedékre van szükségünk, õket bármikor megtalálhatjuk,
biztosan meleg szeretettel, kedves szóval és persze mindig
finom étellel várják az unokák érkezését. Csak annyit
mondhatok, ha gondoskodásra, törõdésre, jó tanácsra, vagy
akár csak egy kiadós beszélgetésre vágyunk, keressük fel
bátran Édesanyát, Mamát, bennük sosem csalódhatunk.

A
hónap
képe
Kiss Anita
rimóci
népviseletben
látható az
5. osztályos
énekeskönyvben
(Apáczai Kiadó)
Büszkék lehetünk
rá és
népviseletünkre!

„Megújuló energiákkal Európa
kistelepüléseinek megújulásáért”
2013. április 27.-én, szombaton 11 órakor került sor a
„Házhoz szállított energia” kiállítás megnyitójára a helyi
sportcsarnokban. A Cserfa Egyesület és Rimóc Község
Önkormányzatának szervezésében megvalósuló program
keretében bárki megismerkedhet a megújuló energiahasznosítás
alapjaival. A rendezvényt - Beszkid Andor polgármester
köszöntõje után - Medvácz Lajos, Balassagyarmat város
polgármestere és Jávor Károly, a CSERFA Egyesület elnöke
nyitotta meg az érdeklõdõk számára. Mindkét vendég kiemelte,
hogy a mai felgyorsult világban, amikor nap, mint nap a
hagyományos energiahordozók kimerülésérõl hallani, nagyon
fontos az elõre gondolkodás, és nemcsak saját háztartásunk,
hanem idõvel az egész település energiaellátásáról is gondoskodnunk. Örömmel tapasztalták, hogy Rimóc azon települések közé
tartozik, amelyek a megújuló energiaforrások felé fordultak,
hiszen a Gondozási Központban már napkollektor segítségével
állítják elõ a meleg vizet. Reméljük, sok hasonló nyertes pályázat
és kezdeményezés lesz még településünkön.
A kiállítás nem a hétköznapi emberek számára
elérhetetlen megoldásokkal foglalkozik, hanem a
háztartásokban, kisvállalkozásokban, intézményekben
alkalmazható ötletekkel várja május 11-ig hétfõtõl szombatig
10-19 óráig, vasárnap 12-18 óráig az érdeklõdõket.
Vincze Nikolett

Végül ezúton szeretném elsõsorban Édesanyámnak,
Nagymamámnak, Dédnagymamámnak megköszönni
minden eddigi fáradozását, szeretetét és természetesen
minden Anyának kívánok boldog anyák napját.
Virág Kitti

A polgármester és a meghívott vendégek a kiállítás megnyitón
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A falugyûlésrõl - mint érdeklõdõ
TÁMOP 5.2.5/B-2010-0197
„Hogyan Legyünk Szuperek”
A program keretein belül újra egy nagy esemény került
megrendezésre, melynek a szécsényi Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár adott helyet. 2013. március 20-án - több hónapos
elõkészületek után - végre elindulhatott a Kamaszparlament, melyen
Rimócról több szervezet képviseltette magát (Általános Iskola, Ifjúsági
Egyesület, Szuper Program). A 7. és 8. osztály diákjai közül azok vettek
részt, akik egyben a diákönkormányzat tagjai is. A regisztráció után Stayer
László, Szécsény város polgármestere nyitotta meg a parlamentet. Ezután
Berki Judit, a Gyerekesély Program szécsényi irodavezetõje vette át a
nyitott tér vezetését. Egy rövid bemutatkozás után Becsó Zsolt, a Megyei
Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ vette át a szót, akitõl a diákok
szabadon kérdezhettek, így sok érdekes és hasznos kérdést tettek fel a
képviselõ úrnak, aki igyekezett kielégítõ válaszokat adni a diákoknak.
Ezek után a diákok több témamûhely közül választhattak, melyen aktívan
részt is kellett venniük. A szekciók a következõk voltak: diákjogok,
továbbtanulás, önkéntesség, kisebbségek, szerrel vagy szer nélkül, iskolai
erõszak, én is más, te is más vagy. A szekciókat elismert szakemberek
vezették. A végén pedig a Nemadomfel együttes koncertjét hallgathatták a
diákok és a felnõttek egyaránt.
A Rimóci Ifjúsági Térben készültünk a Húsvétra, több diáknak
sikeres pályázatot nyújtottunk be a Húsvéti locsolóvers pályázat - PIER00021 rendszerében, ahol két rimóci kislány, az országos pályázaton 7.
helyezést ért el.
Király Henrietta, Ivády Gyöngyi és Bene Ferenc

Csemer Ramóna (5. oszt.)

Bada Arianna (8. oszt.)

Egész éjjel vártam, mire húsvét hétfõt láttam.
Örömömben felkeltem, locsolkodni
elmentem.
Egész falun átkeltem, mire minden lányhoz
elmentem.
Kaptam is én sok tojást szebbnél szebbet.
Köszönöm a fogadtatást, jövõre is jövök
hozzád.
Örömömben elköszönök, jövõre is majd
jövök.

Hétfõ reggel felkeltem,
locsolkodni eljöttem.
Ne fuss el hát szép virágom,
locsolásért puszit várom.
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
csepegjél rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztõl majd meglátod
szép és üde leszel.
Ugye kislány a zsebembe
piros tojást teszel?

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
Április hónapban megkezdõdtek a külsõ szakmai szolgáltatások a Gyerekházban.
Havi két alkalommal mozgásfejlesztõ foglalkozást, havi egyegy alkalommal ringató zenés foglalkozást és babamasszázst
tartunk szakemberek segítségével, melyre szertettel várjuk az
érdeklõdõket.
E hónapban elkészült a veteményes kertünk néhány szülõ
közremûködésével, reméljük, idén nem teszik tönkre jóindulatú
egyének, s láthatjuk majd munkánk eredményét.
Az egészség világnapjára emlékezve, egészségnapot is
tartottunk. Zöldségsalátát készítettek a szülõk, miközben újfajta
alapanyagokkal ismerkedtek meg, s felhívtuk a figyelmüket a
zöldségek nyers fogyasztásának szükségességére. Az elkészült
salátát természetesen közösen elfogyasztottuk, a többség számára
az új ízek szokatlanok voltak.
Idén a gyereknapi rendezvényünk május 24-én lesz, melyre
sok szeretettel várjuk a falu apraját. A részletes programról
tájékozódhatnak majd az elhelyezett plakátokról!
Rigóné Lehoczki Bernadett

Az idei évben is megrendezésre került a Falugyûlés és
Nyilvánosság Napja 2013. április 14-én. Mivel a közösségi ház
felújítás alatt áll, a sportcsarnok adott helyet az eseménynek,
amely szépen berendezve várta az érdeklõdõ lakosokat.
Már elõzõ években is vettem részt falugyûléseken, és a
résztvevõk számát összehasonlítva, idén kicsivel többen
eljöttek, mint tavaly, illetve az elõzõ években. 32 fõ volt a
sportcsarnokban, ami bár nem tûnt soknak, mégis több mint az
eddigiekben.
A polgármester köszöntötte a jelenlévõket, majd beszámolt
az elmúlt évrõl. Akik szokták olvasni a Rimóci Újságban az
„Önkormányzati híreket”, azoknak a legtöbb információ már
ismerõs volt, de a falugyûlésen átfogó beszámolót hallhattunk.
A polgármester sorra vette a beruházásokat, fejlesztéseket: a
Gondozási Központ felújítását, a vendégházak udvarára
vásárolt kerti kiülõket, mezõgazdasági és egyéb gépek
vásárlását, az ifjúsági klubhelyiség új bejárati ajtaját, biomassza
kazán vásárlását, új buszmegálló kialakítását. Ezek a
fejlesztések nagyrészt pályázati forrásból kerültek finanszírozásra. Szó esett a már megnyert, de még nem megvalósított
pályázatokról (Szociális Bolt bõvítése, Tízpengõs Vendégház
bõvítése, szobor), és a tervezett pályázatokról (Egészségház
bõvítés, óvoda és sportcsarnok szigetelés, nyílászáró csere,
sportcsarnok padló felújítás) is.
A következõkben a 2012. évi mûködésrõl esett szó: a
kiadásokról és a bevételekrõl, illetve többek között a település
intézményeinek fenntartásáról, a startmunka programról. Szó volt
a gyerekház mûködésérõl, a foglalkoztatás támogatásáról, és
arról, hogy településünkön már csak 1 intézményi konyha
mûködik. Hallhattuk, hogy a Gondozási Központnak új vezetõje
lett, és hogy újra van kinevezett jegyzõnk. Tájékoztatást kaptunk
arról is, hogy településünk milyen társulások tagja, és ennek mi a
jelentõsége. A polgármester beszámolt az elmúlt év eseményeirõl
is, mint pl. a templom évfordulójáról, a testvértelepüléseink
küldöttségeinek látogatásáról, a Palóc Szõttes gáláról, vagy a
kínai nagykövet asszony látogatásáról.
Tömören összefoglalva: a fent leírtakkal együtt az elmúlt év
minden jelentõsebb, illetve fontosabb eseményérõl, adatáról,
lépésérõl pontos tájékoztatást kaptunk.
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A polgármester ezután
rátért a 2013. évben történt
változásokra, mert ilyenek
bõven akadtak az elmúlt
hónapok során. Talán a
legjelentõsebb, hogy év elején
kialakultak a járási hivatalok,
amelyek minden önkormányzat életébe változásokat hoztak. 2 fõ rimóci hivatali
dolgozónak volt lehetõsége,
hogy munkájukat a járásban
folytassák tovább, amely
lehetõséggel önkormányzatunk és a dolgozók is éltek.
Emellett több költségvetési
vonzata is volt a változásnak.
Az iskola állami fenntartásba A polgármester beszámolt az elmúlt évrõl
került át. Ezek a változások a várt javulásokkal ellentétben
összességében forráselvonást eredményeztek az önkormányzatnak. Bemutatta a polgármester az önkormányzat új
dolgozóját, és elmagyarázta azt is, hogy a hivatalban milyen
egyéb forrásból alkalmazott fiatalok dolgoznak. Kiemelte a
fiatalok helyben történõ alkalmazásának fontosságát, és a
támogatott foglalkoztatás jelentõségét.
A tájékoztatás után kérdéseket lehetett feltenni, amely
lehetõséggel többen is éltek. Rákérdeztek például arra, hogy
mikor lesz a középsõ buszmegállóban is új váró, illetve hogy
mit tud tenni az önkormányzat akkor, ha egy lakos
szomszédságában lévõ ház a banké, és ott nem takarítják az
árkot. Szóvá tették, hogy a tanoda környékén gondot okoz
egyesek viselkedése, amely bár nem tartozik az önkormányzathoz, továbbításra kerül feléjük az észrevétel.
Én voltam a legfiatalabb a sportcsarnokban, ami nem lepett
meg túlságosan, de elgondolkodtatott. Ha a fiatalok nagy része
(illetve a település lakosainak nagy része) nem is követi
naprakészen a település eseményeit, valószínûleg hasznukra és
a település hasznára is válna, ha legalább a falugyûlésen
meghallgatnák az elmúlt év összefoglalóját. Én legközelebb
erre fogom felhívni az ismerõseim figyelmét. A Falugyûlés
közel 2 óra hosszú volt, és nem volt unalmas. Egy évben egyszer
ezt a 2 órát nem kell sajnálni a falutól.
Bablenáné Georgina

Az érdeklõdõ lakosok
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„ A népmûvészet a felgyülemlett, jelenlévõ múlt,
a hatékony emlék, mely irányítja a jövõt.”
József Attila
Régen az emberek beleszülettek a meglévõ
hagyományokba, ezért természetes volt a számukra,
hogy õk mindezeknek a részesei és aktív hordozói. A
mai generáció számára viszont többnyire ismeretlenek a
néphagyományok, nem gyakorolják. A gyerekek nem
látják, nem tapasztalják a közvetlen környezetükben a
népszokásokat, a népviselet szépségét. Az óvoda
jelentõs szerepet tölthet be a néphagyományõrzõ,
értékteremtõ munkában, hisz ráirányíthatjuk a gyerekek
és a szüleik figyelmét a népi kultúrában megtalálható
kincsekre. Ezt mi is fontosnak tartjuk, ezért szerveztünk
egy olyan hetet, ami a palóc népszokások köré épült.
Hétfõn Paulich Norbert és felesége Piroska alapozta meg
jókedvünket, akik rimóci csárdásra ropták és alaposan
megmozgatták a gyerekeket. Megcsodálhattuk rajtuk a
palóc népviseletet. Egy kis gyûjtõmunka után
lehetõségük nyílt a gyerekeknek, hogy a hét folyamán
felpróbálhassák a kis méretû palóc szoknyákat,
ingvállat, lajbit, kalapot. Népzenét hallgattunk, táncoltunk rá, népmeséket dramatizáltunk, megismerkedhettek a népi eszközökkel, anyagokkal, motívumokkal.
Ellátogattunk a helyi Babamúzeumba, ahol Rozi néni
mutatta be nekünk gazdag gyûjteményét. A nemrég
nyílt Fõkötõ múzeumot is megtekintettük, ami szintén
nagyon tetszett a gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt.
A helyi sajátosságokat figyelembe véve a cigány
kultúrával is foglalkoztunk. Egyik délelõtt anyukák,
testvérek jöttek az oviba, akik táncoltak nekünk és
elénekelték a Cigány himnuszt, amibe a végén mindenki
bekapcsolódott. Közös tánccal, jókedvvel zárult a
napunk.

Táncolnak az anyukák
Az Ancsa-major nagyon kedvelt úti cél az
óvodásoknak, hiszen közel van Rimóchoz, de azért
busszal kell menni és sok-sok állatot lehet közelrõl látni.
Mivel egyre kevesebb háznál tartanak állatot, így ez
nagy élményt nyújt a gyerekeknek. Kirándulásunkat
április 22-re, a Föld világnapjára idõzítettük, hisz a
környezetünk és az élõvilág védelmét, megóvását már
ebben az életkorban tudatosítani kell. Véghné Éva néni
fogadott minket és körbevezette a csapatunkat a
gazdaságban. Simogathattunk kis kecskét, füvet
szedtünk a tyúkoknak, pulykáknak, kacsáknak és
megetettük õket, majd mindenki utazhatott a lovas
kocsin a tanyán belül. A bátor nagycsoportosok
megfelelõ védõfelszereléssel és felügyelet mellett
lovagoltak a karámban egy kört. Örülünk, hogy minden
évben sikerül egy-egy kirándulást megszerveznünk, és
ezáltal az óvodásainkat tapasztalatokkal, kedves
emlékekkel gazdagíthatjuk.

Betekintést kaptunk az állatok gondozásába
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A közmunka programokról

NYULACSKA HÍREK

“Palóc-játszó” az ovisokkal

2013 MÁJUS

Virágné Csábi Adrienn

Településünkön reggelenként gyakran lehet látni a
munkába induló közmunkásokat, és nap közben is
találkozhatunk velük a faluban. Mi az õ feladatuk, milyen
anyagi keretbõl és meddig vannak foglalkoztatva, miért
az adott emberek lettek alkalmazva? A válaszokat sokan
nem tudják, vagy nem jól tudják és ez téves
ténymegállapításokhoz, illetve alaptalan megítéléshez
vezethet. A tisztázás kedvéért döntöttünk úgy, hogy
íródjon egy cikk a közmunkásokról.
Hogy mikor, milyen hosszúságú, hány fõs és milyen
feladatkörû közmunka program indulhat, azt a
Munkaügyi Központ határozza meg a Belügyminisztérium rendeletei alapján, az önkormányzatok pedig
pályázhatnak az emberek alkalmazására. Nyertes
pályázat esetén a programok bérköltsége és a kapcsolódó
dologi kiadások a támogatásból kerülnek finanszírozásra, az önkormányzatnak tehát nem került pénzébe a
közmunkások foglalkoztatása. Mennyit keresnek a
közmunkások? 2013. január 1-tõl egy napi 8 órában
dolgozó közfoglalkoztatott (segédmunkás) havi nettó
bére 49.453 Ft, a munkavezetõé nettó 54.398 Ft. Ha a
közfoglalkoztatottnak szakmunkás végzettsége van és
szakmunkás munkakörben van foglalkoztatva, akkor a
havi nettó bére 63.404 Ft, a szakmunkás végzettségû
munkavezetõé pedig nettó 69.744 Ft. A havi munkabér
összegét némiképp növelheti a családi adókedvezmény
igénybe vétele. A közmunka programok keretében
nagyrészt olyan munkanélküliek kerülnek alkalmazásra,
akik foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban (FHT)
részesülnek, illetve regisztrált munkanélküliek. Vannak
olyan programok, amelyek megkövetelnek az adott
területre irányuló szakképzettséget, ilyen esetben csak
szakképzett embert lehet felvenni.
Az idei év elsõ közmunka programja márciusban
indult el, és a mezõgazdasági munkák elvégzésére
irányul. A 12 hónapos program keretében 10 fõ
segédmunkás, 1 fõ növénytermesztõ szakmunkás és 1 fõ
munkavezetõ dolgozik napi 8 órában. Õk az év folyamán
az önkormányzat földjein termesztik azokat a
konyhakerti növényeket, amelyek nagy része a
Gondozási Központ konyháján kerül felhasználásra a
naponta közel 300 adag étel elkészítése során. A
termények másik része tartósításra, feldolgozásra kerül a
téli hónapokra. A mezõgazdasági közfoglalkoztatottak
segítségével termesztett zöldségek lehetõvé teszik, hogy
a fõzéshez felhasználható alacsony nyersanyagnorma
ellenére változatos és egészséges ételeket fõzzenek az
étkezést igénybe vevõk részére. E program esetén az
összes bértámogatás 13.000.039 Ft, a dologi kiadásokra
pedig (kesztyû, katlan, magok, kemikáliák, üzemanyag,
védõital, tároló) 4.121.440 Ft a támogatás.
Áprilisban négy további program is elindult. Az
illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 3 hónapos
programban 4 fõ segédmunkás dolgozik napi 8 órában.

Feladatuk, hogy településünk kül- és belterületén
felszámolják az egészségügyi, környezetvédelmi és
esztétikai szempontból is ártalmas illegális szemétlerakókat. A szeméttel borított terület nagysága kb. 2,5 ha.
Ez esetben a bértámogatás összege 1.028.316 Ft, a dologi
kiadások (kesztyû, üzemanyag, szemeteszsák, szemételhelyezés díja) támogatási összege pedig 197.777 Ft.
A mezõgazdasági földutak karbantartását végzõ
közmunkás csoport 6 fõ segédmunkásból áll, akik
szintén napi 8 órában vannak alkalmazva, hogy a
településünk külterületén található földutakat kezeljék.
Az utak egyszeri, géppel történõ nyomvonal kialakítását
követõen a munkások feladata a padkák rendezése, a
vízelvezetés biztosítása, a benõtt növényzet irtása. Ennek
az 5 hónapos programnak a bértámogatása 2.570.790 Ft, a
dologi kiadások (kesztyû, fûkaszákhoz szükséges damil
és damilfej, üzemanyag, munkagép bérleti költsége)
támogatása 536.321 Ft.
A közúthálózat javítását célzó 6 hónapos program 10
fõ segédmunkás és 1 fõ szakmunkás végzettségû
munkavezetõ alkalmazását tette lehetõvé. Feladatuk,
hogy településünk összesen közel 12 km hosszúságú
belterületi útjain elvégezzék a legszükségesebb
javításokat, felújításokat. Ennek a programnak a
bértámogatása 5.886.710 Ft, a dologi kiadások (munka- és
védõruházat, üzemanyag) támogatása 237.592 Ft.
A szintén 6 hónap hosszúságú belvíz elvezetésre
irányuló program keretében 10 fõ segédmunkás és 1 fõ
munkavezetõ dolgozik. Ez idõ alatt az õ feladatuk lesz,
hogy a település több pontján megoldják a vízelvezetési
problémákat, illetve hogy a balesetveszélyes árkok
lefedésre kerüljenek. Ez esetben a bértámogatás összege
5.866.710 Ft, a dologi kiadások (munkaruha) támogatása
89.140 Ft.
Jelenleg tehát 44 fõ dolgozik a rimóci közmunka
programokban. Ha a megadott munka idõben történõ
elvégzése lehetõvé teszi, a közmunkások végzik a
közterületek és intézmények terültén a fûnyírást, az
egyes intézmények, a vendégházak takarítását,
szemétszedést, és különféle karbantartásokat.
A munka elvégzésérõl a program végén be kell
számolni a Munkaügyi Központ felé, az eredményt
fotókkal kell alátámasztani.
Indultak a térségünkben olyan egyéb közmunka
programok, amelyekben rimóci lakosok is dolgoznak, de
nem a rimóci önkormányzat alkalmazásában. A KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 23 fõ rimóci
munkanélkülit alkalmaz ilyen módon, akik a Rimóc belés külterületén lévõ patakpartok takarítását végzik. A
szécsényi önkormányzat is foglalkoztat rimóci
munkásokat a közmunka programjában.
Remélem, sikerült pontosabb képet adnunk a
közmunka programokat illetõen.
Bablenáné Georgina
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Benkó Péter:

2013 MÁJUS

90 éves a Rimóci Rezesbanda!- Az együttes jelenlegi tagja Petrovics Ferenc

Gyerekkorom óta érdekelnek a dobok. Mindig figyeltem a
Rezesbanda dobosait: Holecz Jani bácsit meg Kelemen Jani
bácsit. Arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha egyszer én is
megpróbálhatnám. Aztán a 80-as években alakítottunk egy
zenekart, abban doboltam elõször. Volt olyan idõsek napi
rendezvény hogy a rezesbandával együtt zenéltünk. Nagyon
tetszett a banda. Kanyó Pista bátyám volt a kisdobos, Percze
Berci bácsi volt a nagydobon. Alkalmanként helyettesítettem
Pista bátyámat, aztán úgy alakult, hogy rám maradt a kisdob.
Késõbb aztán volt idõszak, hogy nagydobolni kellett, - akkor
Dávid fiam dobolt a kisdobon. Nagyon sok szép emlék van az
elmúlt idõszakból. Talán az egyik legszebb: a
balassagyarmati Szent Anna búcsú. Aztán Szlovákiában egy
nagyon idõs pap megkérdezte, hogy ismerjük-e azt, hogy
„harminckettes baka vagyok én”, és mikor meghallgatta,
majdnem könnyezett. Nekünk se sok híja volt. De sok helyen
voltunk a hagyományõrzõ együttessel is. Aztán a május
elsejei zenés ébresztõk, szüreti felvonulások - azok nagyon
szép élmények. Mondjuk, az attól is függ, hogy milyen kocsin
ülünk. Sajnos a munkám miatt keveset tudok szerepelni a
bandában, de mindig nagy élmény számomra, ha együtt
zenélhetünk. És nagyon remélem, hogy mindig lesz
utánpótlás, és még a dédunokáink is hallgatni fogják a Rimóci
Rezesbandát!

2013 MÁJUS
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ISKOLAI HÍREK
Magyar költészet napja
1964 óta ünnep április 11-e, József Attila születésnapja, a
Magyar Költészet Napja.
József Attila (1905-1937) XX. századi posztumusz
Kossuth és Baumgarten-díjas költõ, a magyar költészet
kiemelkedõ alakja.
A magyar költészet kiapadhatatlan forrás azok számára,
akik szeretnék megismerni nyelvünket, kultúránkat és
történelmünket. A verseken keresztül pontos rajzot kapunk
minden korszakról, a társadalmi, kulturális és gazdasági
állapotokról. A versek olyan élményt nyújtanak, ami
meghatározó lehet egy egész életen keresztül. A legtöbb
embernek van kedvenc verse, ami kézen fogva vezeti élete
során és segíti eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban.
Iskolánkban is hagyománynak számít, hogy ezt a napot
szavalóversennyel tesszük emlékezetessé.
Így történt az az idén is. A gyerekek három korcsoportban mérték össze tudásukat. Az I. kategóriában az 12.osztályosok, a II. kategóriában a 3.-4.-5. osztályosok és a
III. kategóriában a 6.-7.-8. osztályosok.
Az elõadott verseket a háromtagú zsûri értékelte. A zsûri
elnöke Pócsik Csilla volt, tagjai Jusztin Józsefné és Molnár
Lászlóné.
A szavalóversenyen összesen 29 gyermek mondta el
kedvenc versét. A versek bemutatása után a zsûri a
következõ eredményt hirdette ki:
I. kategória:
1. Balázs Dorka
2. Golyán Gréta
3. Horváth Adrián
Különdíj: Bada Róbert
II.
1.
2.
3.

1. o.
2. o.
1. o.
2. o.

kategória:
Bada Rebeka
Pikács Dominika
Vizoviczki Szixtin

3. o.
3. o.
3. o.

III. kategória
1. Ocsovai Ramóna
2. Bablena Blanka
3. Mócsány Patrik
Különdíj: Beszkid Mátyás

7. o.
6. o.
6. o.
7. o.

Minden helyezett versmondó egy-egy életkorának
megfelelõ könyvvel gazdagodott. Ezt a délutánt tartalmasan
töltötte el az a résztvevõ, vendég és pedagógus, aki a
szavalóversenyen részt vett.
Kissné Dudok Gabriella

„A tánc személyiségfejlesztõ hatása‘’
2013 április 18-20 között az iskolánk tantestülete „A tánc
személyiségfejlesztõ hatása‘’ elnevezésû továbbképzésen
vett részt Egerben, a Didaktikai Mûhely bérelt termében. A
továbbképzés finanszírozása az IPR költségvetésbõl
kötelezõen erre a célra felhasználható részébõl valósult meg.
Ezalatt az idõ alatt sok mindent megtudtunk a tánc
személyiségfejlesztõ hatásairól s ezeket az ismereteket a
gyakorlatban is alkalmaztuk. Azt gondolom, az új ismeretek
segítségünkre lesznek mindennapi munkánk során.
Huszkó Marianna

FIGYELEM!
Folytatódik a "Forgalmazza REÁL Hungária Kft. ..."
feliratok gyûjtése, mellyel iskolánk tanulói
osztálykirándulásra fordítható
támogatást nyerhetnek.

Kérünk mindenkit, ne dobják ki a REÁL-os feliratokat,
hanem a szokásos módon gyûjtsék össze és juttassák el
az iskolába! Köszönjük szépen!
Vinczéné Percze Gizella

Egy perc bölcsesség…
Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami
minden emberben zajlik. Azt mondta: „Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik
mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. - A düh, irigység, féltékenység, sajnálat,
szánalom, kapzsiság, erõszak, önsajnálat, bûntudat, harag, kisebbrendûség, hazugság, hamis
büszkeség, felsõbbrendûség és az ego. Másikuk a Jó. - Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom,
alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkûség, igazság, együttérzés és a hit.”
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
„És melyik farkas gyõz?”
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: „Az, amelyiket eteted.”
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Elõször is szeretném megköszönni a lehetõséget a Rimóci Újság szerkesztõinek,
hogy írhatok egy pár gondolatot ebben a rovatban.
24 éves koromig éltem Rimócon és hihetetlen, hogy milyen gyorsan repül az idõ,
hiszen már közel 15 éve „gyarmati” vagyok.
Számomra Rimóc a mai napig nagyon sokat jelent, szívesen emlékszem vissza az
óvodás és általános iskolai évekre, tanárainkra, az osztálytársakra, a közös
kirándulásokra, bulikra, az akkor elkészült új iskolára, a felhõtlen gyerekkorra.
A középiskola elvégzése után az elsõ munkahelyem a rimóci Polgármesteri
Hivatalban volt, ahol három évet dolgoztam pénzügyesként, a volt kollégáimra
ma is szeretettel gondolok.
Megismertem a páromat, Krisztiánt, összeházasodtunk és egy év múlva
megszületett a lányunk, Anett. Balassagyarmaton vettünk telket egy új, csendes
kis utcában, családi összefogással felépítettük a házunkat, a segítségért a
szüleinknek örökké hálásak leszünk. 1999-ben beköltöztünk és Anett már
Gyarmaton kezdett oviba járni, én pedig egy helyi vállalkozásnál, a Xhénia Kftnél helyezkedtem el és tíz évig dolgoztam ott pénzügyi területen. Munka mellett
megszereztem a közgazdász diplomámat a gyöngyösi fõiskolán.
2008-ban megszületett a kisfiunk, Botond, akit az egész
család évek óta várt. Õ már 5 éves óvodás, a nõvére
pedig 10. évfolyamos Balassis diák.
Két évig dolgoztam az Õrhalmi Körjegyzõségben, majd
idén januártól a Balassagyarmati Tankerület csapatának tagja vagyok, gazdasági referensként
dolgozom.
Nagyon jól érezzük magunkat Gyarmaton, sok ismerõsünk és aranyos szomszédaink vannak,
mégis, amikor csak tehetjük, jövünk haza Rimócra, hiszen Anyukám és Nõvéremék mindig
szeretettel várnak és a gyerekek imádnak náluk lenni. Sok minden köt ide, a családunk, rokonaink,
szomszédaink, akiket õszintén érdekel, hogy mi van velünk, hogy vagyunk.
Hazaérkezni mindig öröm, de egyben fájdalmas is, mert nagyon hiányzik otthonról Apukám,
hiányoznak a nagyszüleim, unokatestvéreim, akik már nincsenek velünk, ezért, gyakran megyünk
a temetõbe, ahol sok ismerõssel találkozunk.
A falu szép és rendezett, kevés települést ismerek, ahol a közintézmények ilyen szépen fel vannak
újítva. A rimóciak dolgos, szorgalmas emberek, én is a becsületességet, a munka szeretetét és a
család fontosságát hoztam magammal otthonról. Ennek tükrében próbálok helytállni az életben és
bárhol vagyok, büszkén vallom magamat rimócinak.
Mindenkit szeretettel üdvözlök Balassagyarmatról: Bagyalné Vincze Mónika

Hittan(?)
Április elején egy újabb plakát díszelgett az iskola
üvegajtóján. Egy iskolai tájékoztatóra invitálta a szülõket, mely a
szeptembertõl életbelépõ változásról szól: minden gyereknek
kötelezõen hittan vagy erkölcstanórát ír elõ a törvény, kinek-kinek
világnézete szerint. Gondoltam, elmegyek, legalább naprakész
leszek. Lettem is, mert én a tájékoztató napjáig abban a tudatban
éltem, hogy ez minden általános iskolást szeptemberben érinteni
fog. Korán sem: idén szeptembertõl csak az 1. és 5. osztályba lépõ
gyerekekre vonatkozik az elõírás, majd szép lassan felmenõ
rendszerben mindenkire. Tehát nem elsõsorban nekem szólt volna
a tájékoztatás, hanem a leendõ 1. és 5. osztályosok szüleinek.
Azoknak, akik nem jöttek el. Mert összesen ketten képviseltük a
szülõket. Kissé feszengve is ültünk a teremben, de aztán
helyreraktam magamban, hogy nem nekünk kell. Aztán újra
kellemetlenül éreztem magam, mert eszembe jutott, hogyha
tudom, hogy engem, mint szülõt szeptembertõl még egyáltalán
nem érint a dolog, tehát nem kell semmirõl nyilatkozatot
aláírnom, vajon eljöttem volna-e. Hiszen az én gyerekem így is,
úgy is hittanra jár, bármit ír a törvény. De nem feszegettem tovább
a kérdést, mert ennek így kellett lennie. Azt mondtam magamnak:

valakinek mennie kellett, a Jóisten hát küldött (így legalább nem
volt annyira kínos, hogy rosszul értelmeztem a kiírást!). Mert
bizony már én is voltam az érem másik oldalán: amikor
szerveztem valamit, és senki nem jött el. Ennél már az is jobb lett
volna, ha legalább ketten eljönnek. A Szentírásban is azt üzeni
nekünk Jézus, hogy ha ketten, vagy hárman összegyûlnek a
nevében, õ ott lesz köztük. Lehet, hogy maga Jézus se gondolta
volna annak idején, hogy ezt mára szószerint veszik az emberek és
ketten gyûlnek össze, különben biztos többet mondott volna!
Persze, tudta õ azt, nagyon is!
Szeptembertõl tehát sok gyerek hittant vagy erkölcstant
köteles tanulni. Hogy melyiket, azt a szülõk döntik el. És változike ezzel bármi is? Nem hiszem. A hittanra járás nem pótolja az
otthonról kapott mintát, mint ahogy a bolti lopást sem azért hagyja
abba a kiskorú, mert órán azt mondják neki, hogy ezt nem szabad.
Eddig is mondták. De legyünk bizakodóbbak egy kicsit! Jézus 3
éven keresztül - minden nap minden órájában - azt tanította, mi a
helyes, és mi nem. És mennyi évnek kellett még eltelnie, mire az
emberek valóban felfigyeltek a tanítására és megértették. Mi kis
pontok vagyunk, kis eredményekkel. Örülni kell, és értékelni azt a
keveset, aki eljön, akar, vagy tesz is.
Kaluzsa Mónika

9

Postaládánkból…

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

RIMÓCI ÚJSÁG

Többször beszámoltunk már róla, hogy a Rimóci Újság lapszámai az Internetnek köszönhetõen az ország határain belül és túl,
de még földrészeket átszelve is eljutnak olvasóinkhoz. Az április lapszám elküldését követõen egy kedves levelet kaptunk Beszkid
János egykori középiskolai osztályfõnökétõl, Lombosné André Adriennetõl, aki szintén rendszeres olvasója újságunknak.
Megkértem a tanárnõt, ossza meg gondolatait az Újság olvasóival is, hogy hogyan emlékszik vissza egykori tanítványaira, mi a
véleménye újságunkról és településünkrõl. A válasz még aznap megérkezett, melyet ezúton osztunk meg olvasóinkkal. (Az írást
Beszkid János is az újságban olvashatja elõször, mely így számára is meglepetés. Ezzel szeretném neki én is kicsit megköszönni az
újság iránti elkötelezettségét, havi odaadó munkáját és azt, hogy hónapról-hónapra szívén viseli az újság megjelenését.
Köszönettel: Vincze Nikolett)
Rimóci barátaimnak

„Hazádból, hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.”
Kiss Judit Ágnes Szó
Pályakezdõként találkoztam elõször a
Beszkid családdal Rimócról. Fiatal
tanárnõként egy budapesti szakközépiskola egyik csupa fiúból álló osztályának
osztályfõnökeként aggódva vártam az
elsõ találkozást a szülõkkel. A csepeli
vagányok mellett kedves vidéki
tanítványaim voltak, akik a legjobb
osztályokba kerültek be, a repülõsök
közé. Egyesekbõl szerelõk, másokból

mûszerészek lettek; a Kossuth Lajos
Mûszaki Szakközépiskola ma is büszke
lehet rájuk. Közülük nyertek a legtöbben
felvételt a felsõoktatásba, sokan külföldi
egyetemeken tanultak tovább. Andorról
kevesebb személyes élményem van, de
arra emlékszem, hogy már akkor
kiemelkedett az eszével. Olvasván a
Rimóci Újságot, újévköszöntõ sorait, úgy
érzem, jól kamatoztatta az eddig
tanultakat a kedves polgármester úr.
Örülök, hogy Rimócon ilyen jó kezekben
van a közösség.
A kedves Beszkid szülõket a kollégiumban láttam elõször, és pesti lány lévén,
igen elcsodálkoztam a látványon. Milyen
relatív is az életkor, hisz a mai koromnál
jóval fiatalabbak voltak. Amire máig
emlékszem: a díszes, csodálatraméltó
népviselet, az ünnepi öltözékük, amivel
kiríttak a többi szülõ közül, s egyben meg
is tiszteltek minket. Meg kell mondjam,
nagyon figyeltem rájuk, és õszintén
köszönöm azokat a bölcs gondolatokat,
amivel segítették az én nevelõi
munkámat, fejlõdésemet. Tiszta tekintet,
õszinte szavak, ízes beszéd, jó humor és
sok-sok szeretet. Ezzel az egész családot
is jellemeztem. Boldog vagyok, hogy rám
bízták Jánost, aki magyar nyelv- és
irodalomból kiemelkedõen jól teljesített.
Mûszaki iskola lévén, kevés tanítványt
érdekeltek elsõdlegesen a humán tárgyak,
és éppen ezért különösképpen örülök
Jánosom írásait olvasván.
Az újságot karácsonyi ajándékképpen

A Tízpengõs Vendégház bõvítése
A Rimóc Községért Alapítvány 2009.01.12-én nyújtott be
pályázatot, hogy a Varsányi úton található Tízpengõs
Vendégházat kiegészítse egy kisebb épülettel. Ez a új rész,
mely a Vendégház hátsó épületrészéhez kapcsolódik, magas
szinten lesz alkalmas a vendégek kiszolgálására, a pihenés,
a közösségi programok, a gasztronómia és a rekreáció
számos területén. A tervek szerint az épületben jakuzzi,
szauna, szolárium lesz használható, lesz benne fürdõtér,
társalgó, mosdó és zuhanyzó, a pihenõkertben pedig
kemence, tûzrakó hely, és rönkbútorok. Ezzel a fejlesztéssel a jelenlegi szállás- és étkezésbiztosítást meghaladva - egy
komplex kínálat jön létre, amellyel várhatóan vendégszámnövelés is elérhetõ. Mindezen célok megvalósítására az
Alapítvány 16,5 millió Ft támogatást nyert 100 % támogatási
intenzitás mellett, amelyrõl a támogatási határozat
2009.10.08-án érkezett meg.

kaptam egy csodás könyvvel együtt. Az
„Õsszel érik, babám…” rigmusai
szórakoztatóak bárki számára, ami pedig
a kötet gazdag tartalmát illeti, jól
érzékelhetõ a szülõföld szeretete.
Nagyszerû hagyományõrzõ kiadvány. A
Jánosommal készített interjúban sok
értékes tanács olvasható arról, milyen a jó
szövegszerkesztés, és mindez egyszerûen
megfogalmazva. Ha beszélünk egymással, zene füleimnek az a palóc nyelv, ami
egész magyarságunk kincse. Eszembe
jutnak az osztálykirándulások, ahol
népdaloktól zengett a busz, és János
hangját mindig ki lehetett hallani. Bizony
a fõvárosi fiúk csak csöndben figyeltek…
A Rimóci Újságot december óta olvasom.
Így idõben értesülök a gazdag kulturális
életrõl, az összetartó rimóciak hétköznapjairól és ünnepeirõl. Néhány éve
ellátogattunk két Amerikába szakadt
rokon lánykával ide, akik már harmadik
generációként nem is beszélnek
magyarul. Viszont megcsodáltak mindent: a takaros falut, a múzeumot,
felpróbálták a Beszkid mama által
készített népviseletet, és még festett
tányérokat is vittek haza ajándékképpen.
Boldogan találkozom vagy beszélek ma is
Jánossal és családjával. Mindig büszkén
mesélnek a falujukról.
Szeretnék ezúton is jó egészséget kívánni
minden kedves RIMÓCI-nak, és várom
az új lapszámot.
Lombosné André Adrienne
Beszkid János egykori középiskolai
osztályfõnöke

A munkakezdés tervezett dátuma idõben eltolódott, hogy a
már folyamatban lévõ fejlesztéseket és a szûkebb határidõs
munkákat be lehessen fejezni, illetve a fejlesztés
megkezdése elõtt közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni,
majd az eredmény megszületése után kezdõdhetett el a
fejlesztés megvalósítása.
Aki mostanában elsétál a Vendégház elõtt, láthatja, hogy a
munkák már megkezdõdtek, egyelõre az alapok ásása és
betonozása fejezõdött be. A tervek szerint augusztus
végére lesz készen az épület, ezt követõen pedig a
berendezési tárgyak beszerzésére kerül sor.
Bablenáné Georgina

