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Rimóci Újság - Független falusi havilap.
                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
                  Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, 

Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Bablenáné Mócsány Georgina,  Vincze Barna,
Vincze Nikolett,  Vinczéné Percze Gizella

Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.
Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.

Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.

2013 JÚLIUS

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP        Szent Jakab hava      2013 JÚLIUS

Ára: 150,-Ft

,,Mert mind aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetõnek ajtót nyitnak.”
(Lk. 10, 10)

Július          1-12.  N

Július         5-7. PLÉBÁNIAI JÁTSZÓHÁZAS NAPOK

yári napközis tábor (az Ifjúsági Közösségi Térben)

Július         6. (szombat) Palóc Búcsú Herencsénybe

Július         6. (szombat) Megyei Polgárõr és Vadásznap Hollókõben
00Július         12. (péntek) 18 IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság

az ÚJ KLUB-ban (7. forduló)

Július       28. (vasárnap) Szent Anna napi búcsú Balassagyarmaton

Augusztus 3. (szombat) FALUNAP

Az egészségügyben 
dolgozók napja

és a
köztisztviselõk napja 

alkalmából sok 
szeretettel köszöntjük 

községünk 
valamennyi 

egészségügyi és köztisztviselõi dolgozóját.
a Rimóci Újság szerkesztõsége

Árvíz
Civil összefogás, rimóciak a gáton.

Mostanság soha nem látott ár vonult le a Dunán, június elején, 

veszélyeztetve a Duna menti településeken élõ emberek házait, földjeit, 

jószágait, átírva a hétköznapok rendjét. Megmozdult az ország, szembe szállt 

az árral. Bár a „víz az úr”, mégis az összefogás gyõzött. Ebben az 

összefogásban, mi rimóciak is részt vettünk. 2013. 06. 07.-én pénteken már 

egy kisebb rimóci csapat vette fel a küzdelmet Vácott az áradó Dunával 

szemben. 

2013. 06. 08. szombat reggel, hat óra öt perc, Rimóc. Huszonegy mindenre 

elszánt, jó akaratú ember gyülekezik a polgárõr iroda elõtt. Köztük a 

Polgárõrség, a Szent József Katolikus Férfiszövetség, az Egyházközség 

képviselõi, a Kobak Egyesület tagjai, mind olyan ember, aki tudja, mit jelent 

az összefogás egy célért. A cél, most Vác, az áradó Duna megfékezése. 

Lapátok, gumicsizmák, ivóvíz: be a Toyota kisbuszba, no meg hat ember, a 

többieket a rimóci busz viszi Szécsényig, ahonnan nagy busz indul a 

rimóciakkal Vácra. Balassagyarmaton további önkéntesek csatlakoznak, 

Vadkerten is egy pár ember és már csak Vácon állunk meg. Itt kisebb 

tanácskozás után a rimóciak Vácon maradnak, míg a többieket Pilismarótra 

viszik. Megérkezésünkkor még tartott a helyi védelmi bizottság eligazítása, 

vártuk, hogy hová fognak beosztani minket. Ez a várakozás bosszantotta a 

tettrekész embereket, de a rend a lelke mindennek. Némi segítséggel 

megtaláltuk a kritikus pontot. Csatlakoztunk a védmûveken dolgozókhoz. 

Teherautószám érkezett a homok. Volt, ahol lapáttal kellett a védmûvekbe 

rakni a homokot és a már megtöltött homokzsákokkal emelni a falat. Páran az 

útlezárásoknál, a lezárt területek kiürítésénél segédkeztek. Úgy, ahogy mi 

becsatlakoztunk az éppen folyó munkálatokba, úgy késõbb hozzánk is 

csatlakoztak további önkéntesek. Több területen dolgoztunk, mindig a 

kritikus pontra irányítottak. Eddig még csak a munkáról beszéltem, de el kell 

azt is mondani, hogy a Katolikus Karitász emberei járták a védmûveket és 

étellel, itallal, kávéval, teával látták el a védekezésben résztvevõket. A helyi 

vállalkozások is ugyanígy tettek. Saját tapasztalásom, amikor éppen a 

kompkikötõ lezárásához, kiürítéséhez voltam beosztva, odalépett hozzám egy 

idõsebb hölgy egy nagy szatyor frissen sült pogácsával, és azt kérte osszam 

szét az ott dolgozó embereknek. Jó volt látni, hogy aki fizikai erõvel nem tud 

segíteni, megtalálja módját a segítségnek. (Folytatás a 3. oldalon)

Wass Albert: SZENT A FALU

Két emberfajta él,
az egyik önmaga elöl elmenekszik,
a másikhoz nem ér a lárma,
mert elrejtõzik önmagába.

Az egyik élete malom:
mindent felõrlõ izgalom.
Rohan, s az élet fut vele,
Pénzcsörgetõ kacér zene
kíséri éjjét, nappalát,
s agyába õrli vad dalát.
Izzítja egyre a kohót,
és épít felhõkarcolót,
és épít büszke tornyokat,
és szédít messze ormokat
(telefon, autó, lift, vonat).
S az élet mégis elrohant:
mit ér a szikratávíró,
mit ér a tõzsde, rádió,
a gép-órjások mind mit érnek?
Az érctraverzek égig érnek,
a reklámfények égig érnek,
a villanydrótok égig érnek,
 az Istenig föl mégsem érnek
s a gyertyák mégis tövig égnek.

A másik élete: falu.
Nádfedelû. Meszelt falú.
A két szeme két tiszta ablak:
reggeltõl-estig nyitva vannak.
Vagy felnéznek a fényes égre,
vagy mindkettõ a rétre néz le,
s körös-körül oly halk a béke
mint messzi csermelyek zenéje.

S bárhogy forogjon a világ:
a réten mindig lesz virág.
És harsoghat a dáridó,
s épülhet sok száz emelet:
itt él tovább a szeretet és Isten jár a kert alatt.

A falu mindig megmarad,
a falu mindig egy marad:
a falu mindig szent marad!

Felnõtt csapatunk a 14. helyen, ifistáink a 
10., serdülõink pedig a 4. helyen zárták a 

2012/2013-as labdarúgó bajnokságot
30. forduló: június 1. 17:00,  Szurdokpüspöki - Rimóc 2-1 (1-1)

Szurdokpüspöki, 150 nézõ, vezette: Dolnegó B. (Gordos Á., Strehó Cs.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Kelecsényi, Farkas, Árva - Komár (Szilvási), 
Rácz, Fábián, Bangó N. - Botos (Vincze), Bangó R.
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Zohó, Baranyi, ill. Bangó R.
Sárga lap: Sándor, Tamás, Munkácsi, Zohó, ill. Bangó R., Rácz
Jók: Szeles, Tamás, Baranyi, ill. Árva, Bangó R.
Mind a két csapat tisztában volt a mérkõzés jelentõségével. S ennek 
megfelelõen igen küzdelmes, változatos mérkõzést produkáltak a 
csapatok, s végül a hazai csapat kerekedett felül.

Kiss Zoltán: Köszönöm a csapatnak a lelkes hozzáállást, az izgalmas 
mérkõzésen kivívott gyõzelmet. Ez valamennyire kárpótolt személy 
szerint engem és a szurkolókat is, feledtetve az évközi sok bosszúságot.

Komár Gábor: Voltak helyzeteinek, amivel nem éltünk. Az ellenfél 
viszont élt a lehetõségeivel és megérdemelten nyert. Számunkra véget 
ért egy szép idõszak. Nagyon sajnálom ezt a csúfos tavaszt, viszont 
örülök annak, hogy részt vehettem az összességében szép hat évben.

A felnõtt bajnokság végeredménye:
  1. Berkenye 28 21 4 3 111-28 67
  2. Karancskeszi 28 18 5 5 54 -19 59
  3. Mátranovák 28 15 8 5 70 -37 53
  4. Balassagyarmat 28 16 4 8 53 -26 52
  5. Nõtincs 28 14 5 9 46 -36 47
  6. Szécsény 28 13 6 9 59 -42 45
  7. Karancslapujtõ 28 14 2 12 50 -62 44
  8. Héhalom 28 12 6 10 57 -43 42
  9. Somos 28 11 6 11 55 -43 39
10. Palotás 28 10 3 15 46 -66 33
11. Pásztó 28 9 3 16 45 -56 30
12. Szurdokpüspöki 28 8 1 19 28 -91 25
13. Érsekvadkert 28 6 7 15 43 -61 25
14. Rimóc 28 7 2 19 39 -66 23
15. Bercel 28 4 2 22 24 -10414

Az ifjúsági bajnokság végeredménye:
  1. Pásztó 26 22 2 2 137-17 68
  2. Szécsény 26 20 3 3 128-24 63
  3. Érsekvadkert 26 19 1 6 120-40 58
  4. Nõtincs 26 17 2 7 101-37 53
  5. Héhalom 26 16 1 9 103-57 49
  6. Karancslapujtõ 26 13 4 9 100-6 43
  7. Mátranovák 26 11 4 11 58 -47 36 (-1 pont)

  8. Somos 26 11 3 12 71 -77 36
  9. Karancskeszi 26 10 1 15 67 -72 30 (-1 pont)

10. Rimóc 26 9 4 13 69 -92 30 (-1 pont)

11. Bercel 26 8 3 15 57 -73 27
12. Berkenye 26 4 1 21 43 -17713
13. Szurdokpüspöki26 4 1 21 37 -17713
14. Palotás 26 3 0 23 19 -1649

Ifjúsági bajnokság

30. forduló: Szurdokpüspöki - Rimóc 3-3 (1-3)
Rimóc: Mócsány G. - Beszkid M., Rácz N., Szép M., Percze R. - Percze K., 
Jusztin R., Molnár D., Pásztor B. - Csík Cs., Kormány R.
Gól: Kormány R. (2), Percze R.        Sárga lap: -

Serdülõ bajnokság (nyugati csoport)

22. forduló: 2013. 06. 01. 09:00, Buják - Rimóc 1-1 (0-1)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G. (Szoldatics M.), Mócsány P., Kõmûves T., 
Bene R. - Beszkid M., Rácz A. (Oláh M.), Csík D., Oláh Á.(Szoldatics D.)  
Csík R.,- Bada N.             Gól: Rácz A.

A serdül bajnokság (nyugati csoport) végeredménye:
  1. Szécsény 20 19 0 1 180 - 22 57
  2. BSE Palóc Farkasok UPE 20 18 0 2 169 - 21 54
  3. Rétság 20 14 1 5 115 - 31 43
  4. Rimóc 20 11 2 7 84 - 44 35
  5. Nõtincs 20 9 1 10 59 - 50 28
  6. Bercel 20 8 2 10 72 - 75 23 (-3 pont)
  7. Buják 20 6 2 12 39 - 89 20
  8. Érsekvadkert 20 7 0 13 67 -118 19 (-2 pont)
  9. Palotás 20 6 3 11 41 - 98 17 (-4 pont)
10. Berkenye 20 5 1 14 32 -166 16
11. Héhalom 20 0 2 18 21 -165 2

Serdülõ csapat
álló sor: Vincze Barna, Szoldatics Dávid, Kõmûves Tamás, Bene Richárd, 

Mócsány Patrik, Csík Csaba, Bribelszki Zsolt, Jusztin Roland,
Janusek Dániel, Szoldatics Milán

ülõ sor: Beszkid Mátyás, Oláh Áron, Csík Dávid, Csík Rómeó, Rácz Adrián, 
Juhász Gergõ, Oláh Martin, Tihanyi Alex, Bada Norbert

Rimóc felnõtt labdarúgó csapat
Álló sor: Vincze Barna, Csampa Martin, Vincze Benjámin,

Mócsány Roland, Komár Gábor, Farkas Norbert, Fábián Róbert, Rácz Iván, 
Beszkid Andor, Jusztin Bertalan

Guggoló sor: Beszkid Arthur, Bangó Rómeó, Bangó Alex, Botos Artúr, 
Laczkó Zsolt, Árva Róbert, Kelecsényi Gábor, Bangó Norbert,

Kormány Richárd, Rádi Balázs
A képrõl hiányzik: Hodúr Tibor, Lovász Balázs, Szilvási Krisztián

Tanévzáró fesztivál 
Telkiben

2013. június 9-én tartották meg 
Telkiben a Tanévzáró Grassroots 
Fesztivált, melyet a 2006-os 
születésû gyerekeknek rendeztek. 
Nógrád megyét felkéréses alapon 
Rimóc és Diósjenõ képviselte 4-4 
játékossal. A gyerekek jól teljesí-
tették a megadott feladatokat és 
nagyon jól érezték magukat. A 
fesztivál végén ajándékokat kaptak, 
pólót, labdát, érmet. Hazafelé meg-
álltunk a Budakeszi Vadasparkban, 
ahol megnéztük az állatokat és 
szétnéztünk a kilátóból.

Vincze Barna, Bangó Bendegúz, 
Balázs Brendon, Horváth Adrián,

Bada Dániel
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Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .
Percze János

(1931-2013)V

„Pihenj te drága szív, már megszûntél dolgozni,
Szeretõ jóságod nem tudjuk  feledni.
Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 

szomszédoknak, akik szeretett halottunk

PERCZE JÁNOS
Dózsa Gy. út 5.

(élt 82 évet)
temetésén  részt  vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Valamint a Rimóci Rezesbanda összes tagjának hálásan 
megköszönjük, hogy utolsó útjára zenéjükkel elkísérték.

                                                                          Gyászoló család

V

Jusztin Dezsõ

(1954-2013)

-  Felkéri a polgármestert, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Ülésterembõl „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladék-
gazdálkodási rendszerének fejlesztése” címû pályázat pozitív 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2013. június elbírálását, illetve az ehhez kapcsolódó Társulási Tanácsülést 
13-án 18.00 órai kezdettel tartotta legutóbbi ülését. Az ülésen jelen volt követõ képviselõ-testületi ülésen az 5. pontban feltüntetett 
Beszkid Andor polgármester, Juhász Vincéné alpolgármester, beruházási önerõ költségvetési rendeletben történõ biztosításáról 
Beszkid János, Golopi Károly, Vincze Attila önkormányzati gondoskodjon.
képviselõk, valamint tanácskozási joggal dr. Verbói Mária jegyzõ. - A KEOP-1.1.1/2F pályázatra vonatkozó Általános Pályázati 
Elsõ napirendi pontként a település közigazgatási területén Útmutató alapján az önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4) 
alkalmazandó közterület-használati díjról szóló rendelet megalkotá- bekezdés b) pontjában, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) 
sát tárgyalta a képviselõ-testület. A képviselõi hozzászólásokat, pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.
illetve módosító indítványok megtárgyalását követõen a képviselõ- Egyebekben tárgyalta továbbá a képviselõ-testület a Szécsény 
testület egyhangú  5 igen  szavazattal megalkotta Rimóc Község Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megszün-
Önkormányzata Képviselõ-testületének a közterület-használatról tetésére vonatkozó elõterjesztést. A többcélú társulás meg-
és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI.17.) önkormányzati szüntetésérõl döntött Szécsény Kistérség Önkormányzatainak 
rendeletét, melyrõl részletesebben az újság hasábjain is Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa, azonban a megszûnés 
olvashatnak majd. feltétele a társult települési önkormányzatok képviselõ-testületeinek 
Második napirendként a Polgári Védelmi Társulás átalakításának a megszüntetésre vonatkozó jóváhagyó határozata. A képviselõ-
elõterjesztését tárgyalta a képviselõ-testület. A társulási testület egyhangú  5 igen  szavazattal a 73/2013. (VI.13.) 
megállapodás tervezetének és a jelenlegi mûködési feltételeinek határozata szerint úgy döntött, hogy Szécsény Kistérség 
ismertetését követõen a testület tagjai egyetértettek abban, hogy az Önkormányzatainak Többcélú Társulás megszüntetését abban az 
önkormányzatok által befizetett hozzájárulásból az ár- és belvíz esetben hagyja jóvá, ha a társulás vagyonáról, az ellátandó 
elleni védekezéshez szükséges eszközök, gépek kerüljenek feladatokról egyértelmû megállapodás születik. Felhatalmazást 
beszerzésre, melyek katasztrófa helyzet esetén kerülnek adott a polgármesternek, hogy a szükséges intézkedések 
használatra. A Polgári Védelmi Társulás tekintetében a képviselõ- megtételére.
testület egyhangú  5 igen  szavazattal meghozta a 70/2013. (VI.13.) Egyebek napirenden belül tárgyalta még a képviselõ-testület az 
határozatát, mely szerint a Szécsényi Járási Polgári Védelmi utca nevek megváltoztatása vonatkozó testületi elõterjesztést. 
Társulás Társulási Megállapodást jóváhagyja azzal a feltétellel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
hogy a társulás számlájára befizetett önkormányzati hozzá- törvény 14. §-a meghatározza, hogy a közterületek elnevezésének 
járulásokból ár- és belvíz elleni védekezéshez szükséges eszközök, megváltoztatására mely jogszabályok vonatkoznak. A településen 
gépek kerüljenek beszerzésre. Marx és Engels utca megnevezését a hivatkozott jogszabályoknak 
Egyebek napirenden belül tárgyalta a képviselõ-testület a Kelet- megfelelõen át kell nevezni és gondoskodni kell a közterületek új 
Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó nevének az ingatlan-nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.
pályázattal kapcsolatos faladatokat. A határozati javaslatok A képviselõi javaslatok és hozzászólások megtárgyalását követõen 
ismertetése során elhangzott, hogy a szemétszállításnál olyan a képviselõ-testület egyhangú  5 igen  szavazattal meghozták a 
változások lesznek, hogy a szolgáltatót a lerakott szemét után 74/2013. (VI.13.) számú határozatukat, mely értelmében a Marx 
fizetési kötelezettség terheli, nem mindegy tehát, hogy milyen és utca neve Diófa közre, Engels utca neve Akácfa közre, Kiss utca  
mennyi szemetet szállít el a településrõl, továbbá a komposztálható neve Józan utca névre változik.
hulladékot, valamint a szelektíven gyûjthetõ hulladékot külön Egyebekben a tárgyalta még a képviselõ-testület a LEADER 
célszerû kezelni. A képviselõk a javaslatok és hozzászólások pályázatok benyújtása vonatkozó elõterjesztést. A pályázati 
megtárgyalását követõen egyhangúan  5 igen - szavazattal elképzelésekrõl történõ tájékoztatást követõen a képviselõ-testület 
meghozták a 71/2013. (VI.13.) számú határozatukat, mely szerint két pályázat benyújtása mellett döntött egyhangú 5 igen  szavazattal 
jóváhagyta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési alapból a Helyi Vidék-
Társulási Megállapodásának módosítását, és felhatalmazást adott fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
annak aláírására. Ugyanezen napirendi pont tárgyalásának ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 35/2013. 
kapcsán Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testülete (V.22.) VM rendelet alapján. Rimóc Község Önkormányzat 
meghozta 72/2013. (VI.13.) határozatát, mely az alábbi Képviselõ-testületének 75/2013. (VI.13.) számú határozata 
döntéseket tartalmazza: értelmében pályázat került benyújtásra „Piros Csizmák 
- Rimóc Község Képviselõ-testületet jóváhagyja a Kelet-Nógrád Fesztiválja - A kulturális örökségünk ünnepe” címmel rendezvény 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt elõkészítésre és megvalósításra, valamint a Rimóc Község 
KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladék- Önkormányzata Képviselõ-testületének 76/2013. (VI.13.) 
gazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének határozata értelmében „A viselet, tartást ad” címmel 
fejlesztése” címû pályázat Részletes Megvalósíthatósági eszközbeszerzésre.
Tanulmányát. Egyebekben tárgyalta a képviselõ-testület az önkormányzat javára 
- Támogatja a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban történõ ingatlan felajánlások ügyét. A Rimóc belterület 728 hrsz. 

2bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, a díjképzést alatti beépítetlen terület megnevezésû, 645 m  területû ingatlan 
megismerte, annak betartását  az irányadó jogszabályok (a tulajdonosai megkeresték az önkormányzat képviselõ-testületét, 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási mely szerint a tulajdonukban álló belterületi ingatlan tulajdonjogát 
közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított térítésmentesen felajánlják az önkormányzat javára. A képviselõ-
keretek között  a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja testület a felajánlást köszönettel vette és egyhangú  5 igen  
a projekt befejezését követõ öt évig. szavazattal a 77/2013. (VI.13.) számú határozatával a Földhivatali 

2- Igazolja, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban ingatlan-nyilvántartásban 728. hrsz. alatt felvett 645 m  területû 
szereplõ üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, beépítetlen terület elnevezésû ingatlan ingyenes felajánlását 
illetve az abban foglalt adatok, információk a valóságnak megfelelnek. elfogadta.
- Igazolja, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11 intézkedésen kívül más Rimóc belterület Ady E. út 10. szám alatti ingatlan eladásra történõ 
pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve felajánlása ügyében a képviselõ-testület egyhangú 5 igen  
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. szavazattal meghozta a 78/2013. (VI.13.) számú határozatát, mely 
- A KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi szerint a Rimóc, Ady Endre út 10. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendsze- szóló elõterjesztés szerint az ingatlan 1.200.000.-Ft-ért történõ 
rének fejlesztése” címû pályázat megvalósításához a beruházási megvásárlása mellett döntött.
önerõ 0,1 %-át (212.953.- Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó Ezt követõen a Képviselõ-testület hatósági ügyeket tárgyalt, ezért 
megelõlegezendõ (visszaigénylést követõen az önkormányzat zárt ülésen folytatta munkáját, ahol 3 átmeneti segély iránti kérelmet 
részére visszatérítendõ) ÁFA 0,1 %-át (787.034.- forintot) a pályázat bírált el.                                    
szerinti ütemezésnek megfelelõ idõben költségvetésében biztosítja. Bárányné Márton Melinda fõtanácsos

VÉRADÁSRÓL
Amikor a januári véradásom sikeres volt, elhatároztam, 

hogy ha csak lehet, minden rimóci véradáson ott leszek. 
2013. június 23-án, vasárnap délelõtt készültem is, hisz 
megfogadva a véradószervezõk tanácsát, sok folyadékot 
ittam, hogy a vérem gyorsabban lejöjjön majd. Kevéssel 
15 óra elõtt meg is érkeztem. Adategyeztetés, kérdõív 
kitöltés, majd „vérpróba”. Rutinszerûen ment minden, 
meg sem fordult a fejemben, hogy bármi probléma lehet 
a véremmel. A mosolygó asszisztens közölte azonban, 
hogy alacsony a hemoglobin szintem. 114.
(Itthon már utána néztem, hogy mi is a

szervezet oxigén-ellátottsága romlik: ez a tipikus 
vérszegénységi tünetekkel jár, vagyis sápadtsággal, 
enerváltsággal, gyengeséggel, fejfájással, szívdobogás-
érzéssel, fülzúgással, testi megerõltetés esetén fokozott 
légszomjjal. A vérszegénység alapvetõen mindig tünet, 
soha nem önálló betegség, vagyis az orvosi kivizsgálás 
minden hasonló esetben indokolt: jellemzõ alacsony 
hemoglobin-érték jár például a májcirrhózisszal, 
bizonyos fertõzésekkel, gyógyszer-intoleranciával és 
káros vegyianyagokkal történõ érintkezéssel, súlyos 
égéssel, vesekéreg-problémákkal vagy a Hodgkin-
kórral.” Forrás: 
http://www.betegvagyok.hu/cikkek/mi-a-hemoglobin) hemoglobin és 

Kértem az ápolót, próbáljuk meg még egyszer, de mennyinek kell lennie. „A hemoglobin a vörösvérsejtek 
másodszorra már csak 110 lett. Elkeseredve mentem át a fõ alkotóeleme, amely egyrészt a vastartalmú hembõl, 
doktor nõhöz, aki közölte, hogy így sajnos nem adhatok illetve a globin nevû fehérjekomponensbõl áll. 
vért. Megmérte a vérnyomásom, amely szerinte Elsõdleges rendeltetése a szervezetben az oxigén és a 
„tökéletes” volt. Végül egy vöröskeresztes adományból széndioxid szállítása, vagyis igen fontos, hogy megfelelõ 

kaptam egy doboz vas és folsav tartalmú étrend-kiegészítõ tablettát, arányban álljon rendelkezésre a testben. A szervezet normál 
hogy a következõ véradásig helyreálljon a hemoglobin szintem. hemoglobin-szintje férfiak vére esetében 130-180 gramm/liter, a nõk 
Csalódott voltam és rossz érzés volt, de ha belegondolok, mégis jó volt, esetében pedig 120-160 gramm/liter. Sem az ezek alatti, sem az ezeknél 
hogy elmentem a véradásra, mert csak így derült ki, hogy vashiányom magasabb értékek nem egészségesek, és igen változatos probléma-, 
van. Összesen 67 fõ jelent meg a rimóci véradáson, melybõl 12 fõt illetve tünetcsoportokat eredményeznek. Az alacsony hemoglobin-
szûrtek ki, így 55 fõ adott vért. Végül, de nem utolsó sorban Golopi szintet csökkent hemoglobin-képzõdés vagy nagyobb vérveszteség 
Roland Pétert (Hunyadi út 13.) köszönthetjük a véradók okozhat. A csökkent képzõdést különbözõ rendellenességek okozzák, 
táborában, úgy is, mint elsõ véradó és úgy is, mint a legfiatalabb amelyek közül elsõsorban a szervezet vastartalékainak lecsökkenése 
véradó a megjelentek között. A legidõsebb véradó Bangó Elemér emelendõ ki. A köznyelvben mindezt gyakran csak vashiányos 
volt, aki 1953-ban született. Reméljük, legközelebb több véradó vérszegénységként említik. Ugyanígy a B12 vitamin és a folsav 
lesz és kevesebb kiszûrt személy!szükségesnél alacsonyabb szintû bevitele is okozhat csökkent 

Vincze Nikoletthemoglobin-képzõdést. Alacsony hemoglobin-szint esetében a 

„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot ránk hagyva, csendben elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tér két dolgos kezed.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

JUSZTIN DEZSÕ
(élt 59 évet)

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

                                                  Gyászoló Édesanyja és testvérei

V

Gólyahír: Jászberényi Dzsenifer - 2013. 06. 09.
Szülõk:

Jászberényi Benjamin és Bada Melinda

Erdélyi Béla

(1949-2013)

Megnyílt a Nemzeti Dohánybolt
Rimócon is a Szécsényi út 5/a. szám alatt

(a Szociális Bolttal szemben).

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig: 6.00 - 11.30 és 14.30 - 17.00
szombat: 6.00 - 12.00

A dohányboltban kapható dohánytermék,
kávé, palackozott üdítõital és szeszesital.

A késõbbiekben termékbõvítés is várható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy dohányboltban
fiatalkorú (18. életévét be nem töltött személy)
részére semmilyen termék nem értékesíthetõ!
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(Folytatás a 1. oldalról)

Este hétig volt, hogy ott leszünk. A délutáni órákban 
megnõtt annak a veszélye, hogy a komp kikötõ és a börtön 
közötti szakaszon betörhet a víz. Felfokozott munka 
kezdõdött, magunknak töltöttük a zsákokat, majd 
csatárláncba állva juttattuk el a kritikus pontra. Késõbb 
még több zsák érkezett, folyamatosan megállás nélkül. Így 
a hét órai hazaindulást bõven túlléptük, már sötétedett, 
amikor hazaindultunk. Örültem, hogy kis csapatunk részt 
vett ebben az ádáz küzdelemben. Külön kiemelném, hogy a 
csapat hölgy tagjai keményen állták a sarat. Az itthonról vitt 
szalonnát már idehaza a Polgárõr irodában fogyasztottuk 
el.

Kiss János

- Hány munkaórát dolgoztál, amíg tus végén nevezés nélkül indulhatok egy 
elkészült? németországi nemzetközi versenyen, 
Pontosan nem lehet kiszámolni, de Kölnben, ami öt napos lesz. Az utazást és Vendégségben
hozzávetõlegesen mintegy 600 munkaóra a szállást is biztosítják.
van benne.Bizonyára többen emlékeznek még három - Mik a terveid a jövõre nézve?
- Hogyan szerzed be az esetlegesen évvel ezelõtti újságcikkünkre, melyben arról A PRO HARDVER nevû informatikai cég 
hiányzó alkatrészeket?számoltunk be, hogy Várkúti Csaba rimóci szeretné ezek után minden évben 

lakos egy átalakított számítógép versenyen Például az UV ledek Koreából érkeztek egy megrendezni a versenyt. Remélem, még 
elõkelõ helyezést ért el. borítékban, 1000 Ft-ért küldtek 10 darabot. többször is indulhatok hasonló versenye-
Most pedig arról számolhatunk be, hogy A hõvezetõ lapokat Lengyelországból ken, mint az idei volt és ugyanilyen 
Csaba az országban egyedülállóan, az rendeltem, a vízszivattyút pedig Kínából sikerrel. A tervek már megvannak!
úgynevezett Modding verseny CASECON küldték ingyen, így onnan a legolcsóbb. - Büszkék lehetünk arra, hogy ismét 
kategóriájában elsõ helyezést ért el. Ebbõl az - Hány gép vett részt a versenyen? egyedi és szép rimóci siker született. 
alkalomból beszélgettünk ismét Várkúti Azt hiszem 11 induló volt ebben a Végezetül sok sikert kívánok a következõ 
Csabával. kategóriában. A másik kategóriában versenyeken is.
-  Milyen rendezvény volt tulajdonkép- (CASE MOD  gyári ház van átalakítva) Köszönöm és igyekezni fogok.
pen, amin most részt vettél? szintén 10 körüli résztvevõ volt.

Érdekességképpen csatoljuk Csabi nevezési A VELETECH névre keresztelt rendezvé- - Milyen jutalom jár az országos elsõ 
lapját, mely sok fontos információt tartalmaz a nyen különféle elõadások, többféle helyért?
hozzáértõk számára.verseny és kiállítás is volt. Mivel idén Tárgyjutalomként egy videokártyát és 

Beszkid Jánosnegyven éves a mobiltelefon, retro mobil egy serleget kaptam. Ezen kívül augusz-
kiállítás is volt. Rengeteg érdeklõdõ volt a 
Millenárison.
- Tudtad, hogy lesz verseny?
Nem tudtam, de verseny nélkül is 
megépítettem volna a számítógépet, hisz 
az ötlet már régen megvolt. A CASECON 
kategóriában az alapoktól egyesileg 
épített gépek versenyeztek. A most 
csinált gépem fõbb elemei már meg-
voltak, a vízhûtéses rendszer alkatrészei 
hiányoztak. Tulajdonképpen az egész itt 
készült a garázsban, csak néhány apróbb 
alkatrészt kellett esztergával készíteni.
- Miben különleges, mitõl egyedibb a te 
géped a többiekétõl?
Szinte minden alkatrésze egyedileg 
készült  ezt a zsûri nagyra értékelte.
- Hogyan nevezted el az elkészült gépet? 
Volt valamilyen fantázianeve?
Igen, XBlue-mod a hivatalos neve. Az X 
extrémet jelent, az az egyedi, különleges, 
a Blue a kéket, hisz apró kék ledek 
világítják meg még a hûtõvizet is.

Ülésterembõl

Májusban a hónap utolsó elõtti napján tartott ülést a helyi 

önkormányzat képviselõl testülete. Az ülésen az összes 

megválasztott képviselõ jelen volt, valamint a polgármester és a 

jegyzõ is részt vett az ülésen.   A napirend a következõ volt:

1.   Az önkormányzat 2012. évi átfogó gyermekvédelmi értékelése

2.   A helyi iparûzési adó módosítása

3.   Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

4.   Egyebek

A napirendet a képviselõk egyhangúlag elfogadták. Jegyzõkönyv 

hitelesítõknek Beszkid Jánost és Kiss Jánost kérték fel.

A gyermekvédelmi értékelést az ülés elõtt megkapták a 

képviselõk és azt néhány szóbeli kiegészítés után elfogadták.

A helyi iparûzési adó tekintetében a napi adóáltalányt ötezer 

forintban határozták meg.

A vagyonról szóló rendeletet felsõbb jogszabály-változás 

miatt kellett módosítani, ezentúl másképpen kell szerkeszteni.

Javaslat érkezett Kiss János képviselõ részérõl, miszerint a 

termõföldek bérletérõl szóló rendeletet is módosítani szükséges 

(bérleti díj, idõtartam, stb.).

Egyebekben jóváhagyta a képviselõ testület a Humán-

szolgáltató Társulás társulási megállapodását, alapító okiratát, 

szervezeti és mûködési szabályzatát és a 2013. évi költség-

vetését. Egyetértettek a képviselõk azzal is, hogy Varsány 

község is csatlakozhasson a Társuláshoz.

Döntött a testület az óvoda nyári bezárásáról. Az 

intézményvezetõvel való egyeztetés után a polgármester 

javaslata alapján július 1-tõl augusztus 11-ig zárva tart a 

Nyulacska Óvoda. Július 1-tõl önkormányzati fenntartás alá 

kerül az óvoda, ezért szükséges a vezetõi pályázat kiírása. 

Sikeres pályázatig, de legkésõbb 2014. augusztus 15-ig a 

jelenlegi vezetõt Molnár Lászlónét bízta meg a képviselõ testület 

az intézmény vezetésével.

A hivatalban igazgatási szünet van a szabadságok kiadása 

miatt július 1-tõl július 12-ig.

A közterület használatáról szóló rendeletet a képviselõk 

tanulmányozás után a következõ ülésen tárgyalt k.

A posta üzemeltetését a Magyar Posta vette át június 25-tõl 

RIMÓC POSTA néven az elõzõ üzemeltetõtõl.

A digitális átállásra Nógrád megyében a II. ütemben kerül sor 

november 30-ig. Itt érintett a településünk is.

Szó volt még a földutak állapotáról, az új védõnõ személyérõl, a 

sportcsarnok padozatának cseréjére beadott pályázatról és a 

Közösségi Ház elõtti gázmérõ kis téglaépületének „elbujtatásáról” 

(biciklitároló épülne melléje, illetve hirdetõ tábla helyezhetõ el rajta).

Az ülés végén a képviselõk zárt ülés keretében egyéni 

kérelmekrõl döntöttek.                                               Beszkid János

-

-

-

á

TÁMOP 2.1.2/12-1 Idegen nyelvi és 
Informatikai kompetenciák fejlesztése 

Projekt Rimócon!

Rimóciak Figyelem ismét egy lehetõség nyelvet tanulni!
80 órás angol nyelvi képzés!

Abszolút kezdõ, 2x4 óra/hét, h-sz, 17.00-20.15
Kezdés 2013.08.05. - vége 2013.10.10.  Önrész 2% 1600 Ft.

Regisztrálni a tudasodajovod honlapon vagy akinek segítségre van szüksége, keressen minket a Tanodában 
keddenként 13-16 óráig vagy Szécsényben a mûvelõdési házban minden nap 11-16 óráig!

Király Henrietta eTanácsadó        Tel.: 06 20 2910-377        email: emulticoop@emulti.coop
Az idei trianoni beszédet Jávor Károly, a Cserfa Egyesület elnöke mondta

Elkelt a sok dolgos kéz

Folyt a munka gõzerõvel

A Váci Férfiszövetség meghívására a Püspöki Palotába

látogató rimóci csoport
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„OTTHONUNK EURÓPA” fotópályázat

A CSERFA Egyesület által meghirdetett fotópályázat május hónapban zárult le. Négy 
kategóriában összesen több mint 300 fotó érkezett be, a legtöbb a felnõtt-amatõr kategóriában. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésre Bokor községben a Traktormajális keretében került sor. 
Gyermek és ifjúsági kategóriában 3-3 helyezést, és 1-1 különdíjat, felnõtt-amatõr kategóriában 3 

helyezést és 3 különdíjat ítélt oda a zsûri. Felnõtt-hivatásos kategóriában egyetlen pályázat érkezett be, ezt különdíjjal jutalmazta a 
zsûri. Ezen túl gyermek, ifjúsági és felnõtt-amatõr kategóriában kiosztásra került még 3-3 közönségdíj, az internetes közösségi 
oldalon, a facebook-on összegyûjtött szavazatok alapján. Amiért községünknek is érdekes a pályázat eredménye: az ifjúsági 
kategória elsõ helyezését Mócsány Bianka nyerte „Reménység” címû fotójával, illetve, felnõtt-amatõr kategóriában az egyik 
közönségdíjat is rimóci pályázó nyerte, Vincze Nikolett összesen 179 szavazatott gyûjtött össze nyertes, „Nem választ el a határ” 
címû képével. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!                                                                                                            Beszkid Veronika

A ,,Reménység’’ címû nyertes kép A közönségdíjas ,,Nem választ el a határ’’ címû kép

Egy szülõ szemszögébõl:

Rimóc községbe érkezõ új lakosként, idegennek tûnt 
minden. Két gyermekes anyukaként a Napraforgó 
Gyerekház jó beilleszkedési lehetõséget nyújtott. 

Pozitív értékszemlélet, baráti hangulat fogadott. 
Itt minden megtalálható, ami a gyerekek és családok 

mindennapjait segíti. 
A tudatosság és az elfogadás együtt kap helyet. A 

gyerekek minden igényét kielégítõ mesés, rendezett 
környezetben játszhatnak. Ismeretterjesztõ, fejlesztõ 
programok és foglalkozások mellett, helyet kapnak a 
hasznos beszélgetések is. Az „Ebédcsata” néven meg-
hirdetett verseny jó ötletnek bizonyult, életvezetési és 
közösségformáló szempontból is, amin volt szerencsém 
részt venni. Kikapcsolódási és szórakozási lehetõséget 
nyújtott számomra, és szerintem mindenki számára. A 
Gyerekház sok élményt tud nyújtani gyereknek és szülõnek 
egyaránt, ezért mindenkinek csak ajánlani tudom.

Vincze Szabolcsné Juhász Csilla

Május hónapban is sok színes programmal vártuk a Június 17-tõl 30-áig zárva lesz a Közösségi Tér, egy napot kivéve, 
gyerekeket. Hónap elején készültünk az anyák napjára. Ennek amikor június 28-án, bennünket is meglátogat, Dr. Nagy Andor 
keretében sok fiatal saját verset írt Édesanyjának. Ebbõl az országgyûlési képviselõ úr.
alkalomból ezzel a verssel utólag is sok szeretettel köszöntjük A júliusi terveink között szerepel a két hetes idõtartamú nyári 
az édesanyákat! napközis tábor, amely elõreláthatólag 2013. július 1. és július 12. 

                        Anyák napi vers!
között lesz. Segítségét mindenkinek köszönjük!

Ma felköszöntöm édes anyám, mert anyák napja van
 Szuper Program Munkatársai:most meg köszönöm mind azt, amit nekem ad 

Bene Ferenc, Király Henrietta és Fábián Katalin  kap tõlem egy csokor orgonát meg a szívemet
megérdemli mindezt, mert õ mindig szeret,
vigyáz rám a bajban és ölel, ha sírok
ezért kívánok neki boldog anyák napot!     Bada Amanda 

Hónap végén a Gyerekházzal közösen megtartottuk a 
Gyereknapot. A programok között szerepelt arcfestés, 
dekupázs, foci, aszfaltrajzverseny, amit sajnos a jó kezdés után 
félbe kellet szakítanunk, mert az esõ közbe szólt, pedig a 
zavartalan lebonyolítást két polgárõr is biztosította. 
Visszavonultunk a Közösségi Térbe, ahol a jó hangulatról 
Csemer Ramóna és testvére, Ágika gondoskodott, fergeteges 
sikert aratva a tánctudásukkal. Ezen a napon is segítettek az 
Egyesek Egyesülettõl önkéntes fiatalok, akiknek bázisuk 
Hollókõn van. A napot közös szalonnasütéssel zártuk. Csemer 
Károly RNÖ elnök segítségével felavattuk az udvaron újonnan 
elkészült szalonnasütõt, melyet Holczer Veronika és Tóth Laura 
önkéntesek vezetésével helyi fiatalok építettek. Az avatót 
megtisztelte Beszkid Andor polgármester úr és a képviselõ-
testület két tagja, akik ajándékokkal érkeztek, aminek a fiatalok 
nagyon örültek. Itt kell megemlíteni, hogy a rendezvényen az 
Önkéntesek mellett néhány helyi fiatal is segédkezett, többek 
között Csemer Zoltán, akinek köszönhetõen egész nap 
biztosítva volt a vidám zenei aláfestés.

Az Önkéntesek már több alkalommal jártak nálunk, és 
rendszeres vendégeink lesznek az idei nyáron is. Meglepõdve 
tapasztaltuk, hogy az ide járó fiatalok nem félnek megszólalni 
angol nyelven, hiszen másképpen nem tudnának beszélgetni 
újdonsült külföldi barátaikkal.

TÁMOP 5.2.5/B-2010-0197

„Hogyan Legyünk Szuperek”

Hírek a Biztos Kezdet 

„Napraforgó” Gyerekházból

Társasjáték kölcsönzés!
A Rimóci Ifjúsági Egyesülettõl családok kölcsönözhetik az egyesület tulajdonában álló társasjátékokat, mégpedig a 

következõket:
Activity (klasszikus vagy Countdown), Monopoly, Rizikó, UNO, CarDkassone, BANG, Tikal II, Mamutvadász, 

Farmerama, Beugró, Szópárbaj, Egyéb klasszikusok (sakk, malom, dáma, mastermind), Egyszerûbb kockás játékok, Jenga, 
Honfoglaló, A hobbit, Krysis, Backgamonn, Keresztapa, Capital, Twister.

Akit érdekel ez a lehetõség, az esténként megtalál minket az új klubhelyiségünkben, vagy érdeklõdhet ezen a 
telefonszámon: +36-30/360-96-04, valamint egyesületünket most már a facebook.com/ifinyuszi oldalon is megtalálja!

Bablena Feri

IV. Rimóci Pókerbajnokság pontállása a hatodik forduló után:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hely Név Pontszám

IV. Rimóci Biliárdbajnokság pontállása a hatodik forduló után:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hely Név Pontszám

Szép Máté

Molnár Ákos

Percze Gábor

Bablena Ferenc

Szoldatics Jácint

Mócsány Gábor

Kormány Dávid

Csizmadia Tamás

Fekete Dávid

Kormány Richárd

76,5

76

71

61,25

57,5

54,5

51,5

43,5

41

38

Vincze Zsolt

Szoldatics Jácint

Horváth István

Csizmadia Tamás

Oláh Bence

Mócsány Gábor

Kormány Richárd

Fekete Dávid

Molnár Ákos

Kis István

48

33

29

24

24

15

15

13

12

12
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

ÓVODÁJUKTÓL BÚCSÚZÓ GYEREKEK

Ülõ sor: Kormány Karolina, Bada Mirella, Pusuma Lolíta, Csemer Szilvia, Csemer Leonetta, Rácz Dzsenifer
Álló sor: Bada Natália Rozalinda, Csík Enikõ, Balázs Brendon, Balázs Levente, Bangó Alexandra Annabella, 

Magyar Mátyás, Bangó Tifani, Kail Balázs, Bada Dorina
Óvónõk:  Molnár Lászlóné, Boldog Bernadett       Dajka: Jusztin Béláné

„Megszépültünk…”
Ünnepre-, búcsúnapra készülve a belsõ nagytakarítás után jogos igényként merült fel, hogy az óvoda udvarán lévõ fém 

és fa játékokat is újra kellene festeni. Az óvoda dolgozói vállalták ezt a feladatot, kérve a szülõk segítségét, hiszen az esõs 
idõjárás miatt csak kevés idõ állt rendelkezésre. A megbeszélt napon a szülõkkel kiegészülve, együttmûködve 15 ember állt 
munkára készen. A jó hangulatban, a sok szorgos kéz nyomán a játszóeszközök hamar új köntösbe öltöztek.Legnagyobb 
elismerés az volt, amikor másnap a gyerekek rácsodálkoztak a változásra.

Itt az újságon keresztül is szeretném 
megköszönni azoknak a szülõknek akik 
a szabadidejüket feláldozva a segítsé-
günkre voltak.                  Molnár Lászlóné

díjazottak alkotásai egyesületünk klubhelyiségében ,,Család, ahogy mi látjuk” kerültek kiállításra, hogy az eredményhirdetésen, illetve azt 
követõen is megtekinthetõek lehessenek. Az eredmény-AMÉ-12-8799
hirdetésre a Családi est keretében került sor.

A Rimóci Ifjúsági Egyesület 2012 októberében nyújtotta 
be „Család, ahogy mi látjuk” címû pályázatát az ALDI 
Magyarország Élelmiszer Bt. „Szövetség az ifjúságért – 2012 
– A fiatalok és a család éve” címû pályázati felhívására. 
Projektünk keretében egy olyan programsorozatot 
alakítottunk ki, amelyben összegyûjtöttük a különbözõ 
korosztályok véleményét, elképzeléseit a családról, az ehhez 
kapcsolódó életszakaszokról. A rajz és fotópályázat 
meghirdetésére 2013. év elején került sor, ez indította a 
projektet. A megadott határidõig összesen 65 fotó és 57 rajz 
érkezett be egyesületünkhöz. Többen az ország távolabbi 
részeirõl, mûvészeti iskolákból is küldtek alkotásokat, 
melyeket nagy örömmel fogadtunk, illetve a helyi és 
környékbeli iskolák is szép számmal küldték az alkotásokat. 
A fotókat és alkotásokat egy mûvészekbõl és képalkotó 
szakemberekbõl álló négytagú zsûri értékelte. A 
közönségszavazás a Facebookon zajlott, ahol a fotókra és 
rajzokra összesen több mint 2000 szavazat érkezett. A 

 

- 1. Gréz Boglárka: Boldogság

- 1. Tóth Evelin: Tanulok tõle

- 2. Csíki Nóra és Berke Orsolya: Mama családi történeteket mesél!

- 3. Forgó Anna Napsugár: Nyüzsög a családom…

- közönségdíj: Kremper Zsófia: Az én drága nagymamám

- különdíj: Szathmári Adrienn: Én ilyen férjet szeretnék!

Rajzpályázat:Fotópályázat:

- 1. Marton Ágota: Nagyapóval

- 2. Kövesdi Szabina: Dédi kezében

- 3. Gecse Lászlóné: Nagyon várunk

- közönségdíj: Vincze Nikolett: Közénk tartozol

- különdíj: Mócsány Bianka: Ifjú pár

A filmfelvételek megvalósítása során elõször a játékokat is. A jövõben ezeket a játékokat – természetesen 
fiatalokat hívtuk össze, majd Kaluzsa Mónika, mint megfelelõ adminisztrálás mellett – bármely rimóci család 
témavezetõ kérdezett az adott témákról. A résztvevõk hazaviheti egy-egy hétvégére, vagy hosszabb-rövidebb 
szívesen válaszoltak a kérdésekre, és több esetben még idõszakra. Emellett egyesületünk tagjai azóta maguk is 
egymás számára is új, meglepõ részletek kerültek szívesen játszanak velük a klubhelyiségben. Az estét 
napvilágra. A fiatalokon túl igyekeztünk úgy kiválasztani a beszélgetés zárta, majd miután már csak az egyesületi tagok 
házaspárokat, családokat, hogy minél több korosztályt meg maradtak, megbeszéltük az észrevételeket, tapasztalatokat. 
tudjunk kérdezni. Örömmel fogadtak minket, értékelték a Összességében a projektünkkel elértük a várt eredményt: a 
téma iránti igyekezetünket. Ki bátrabban, ki félénkebben rajz- és fotópályázat segítségével, valamint a fiatalokkal 
válaszolt a témavezetõ kérdéseire, de mindenki érdekes és történt beszélgetésekkel megismerhettük és megismertet-
tanulságos történeteket, véleményt osztott meg velünk. A hettük a gyerekek, fiatalok véleményét a családról, 
felvételek során a fiatalok 3 csoportja mellett összesen 5 családalapításról, párválasztásról. A filmen keresztül 
különbözõ korosztályú családot kerestünk fel, valamint kicsi bemutathattuk a középkorú házaspárok, illetve az idõsebb 
gyerekeket is bevontunk. A felvételek kötetlen beszélgetés generáció tapasztalatait, történeteit. Ahogyan a filmhez a 
során készültek, mely során a témavezetõ segítségével sorra fotók és a rajzok is felhasználásra kerültek, ezek 
vették a családos élet, a párválasztás, a fiatalkori kiegészítették egymást és egy egészként mutatják be minden 
gondolkodásmód és a felnõtt kori gondolkodásmód közötti korosztálynak a különbözõ nézõpontokat.
különbségeket, véleményeket. Végül összeállt a „Család Köszönjük a projekt megvalósításához nyújtott 
régen és most” címet viselõ, 5 részre bontott film, amelyet a segítségét az egyesület résztvevõ tagjainak, Kaluzsa 
rajz- és fotópályázatra érkezett alkotások színesítenek. A Mónikának, Székely Orsolyának, a Rimóc Községért 
projekt zárásaként, az addigi programrészek befejezéseként Alapítványnak és önkormányzatunknak, illetve a zsûri 
került sor a Családi nap megszervezésére egyesületünk 

tagjainak: Talpai Zsanettnek, Kun Péternek, Kanyó 
klubhelyiségében. Elõször a rajz- és fotópályázat eredmény-

Balázsnak és a Bolgár házaspárnak!
hirdetésére került sor. A jelenlévõ díjazottak részére az 

A beérkezett fotók és rajzok megtekinthetõek egyesületünk elnöke egy zsûritag közremûködésével adta át 
egyesületünk Facebook adatlapján, a www.rimoc.hu a díjakat. A díjazott alkotásokat meg lehetett tekinteni a 
oldalon, az elkészült kisfilm szintén az interneten látható, klubhelyiségben, illetve azóta is megtekinthetõ. Az 
vagy DVD formában egyesületünknél kapható.eredményhirdetés után került sor az elkészült „Család régen 

és most” kisfilmünk levetítésére. Mindezek közben 
Bablenáné Georginafolyamatosan meg lehetett tekinteni a kipakolt társas-

Eredmények:

A kiállítás most is megtekinthetõ a klubban
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ISKOLAI HÍREK
TOVÁBBTANULÓINK

Lipthay Béla mezõgazdasági 
Szakképzõ Iskola, Szécsény

Bada Anasztázia gazda
Bada Klaudia gazdaasszony
Bada Bianka gazdaasszony

Szent István Katolikus Szakiskola és 
Speciális Szakiskola, Egyházasgerge
Bada Krisztián szakiskola
Bada Viktor szakiskola
Csemer Diána szakiskola
Szõrös Anasztázia szakiskola
Szõrös Viktor szakiskola

Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, 

Balassagyarmat
Bada Ariann szakács
Rácz Judit vendéglátó eladó

Szondi György Szakközépiskola és 
Szakiskola, Balassagyarmat

Bada Aladár kõmûves és 
hidegburkoló

Németh Krisztofer asztalos
Német Richárd festõ, mázoló, 

tapétázó

jeles tanulmányi eredmény és közösségi munkaTANÉVZÁRÓ 2013.
Szabó Lilla 1.o. Bablena Blanka 6.o. Ulviczki Petra 6.o. 

Nagy Dolóresz 7.o. Ocsovai Ramóna 7.o.A 2012/13-as tanév ballagási ünnepségére június 15-én 10 
Szoldatics Dávid 7.o. Szoldatics Milán 7.o.órakor került sor. Iskolánkban ugyanezen a napon tartjuk a 

tanévzárást is. kitûnõ tanulmányi eredményért
A Himnusz eléneklése után a 7. osztály búcsúztatóját Molnár Balázs 4. o.

követõen a ballagó diákok köszöntek el diáktársaiktól, 
kitûnõ tanulmányi eredmény és közösségi munkatanáraiktól, iskolájuktól és osztályfõnöküktõl, Bakos tanár 

Balázs Dorka 1. o. Horváth Adrián 1.o.úrtól, aki - ahogy õk fogalmaztak - sok esetben apjuk helyett, 
Szoldatics Karolina 1.o. Golyán Gréta 2.o.apjuk volt.

Pásztor Andrea 2.o. Gál Enikõ 4.o.Az évértékelõ beszéd után került sor a kiválóan teljesítõk 
jutalmazására. Kiss Kózsefné igazgató

KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK:

Szent István - díj
Közösségi munkáért:

Iskolánk 2010-ben alapította a Szent István-díjat. A díj 3 Bangó Mónika 2. o. Vizoviczki Szixtin 3.o.
kategóriában adható ki az iskolai ballagási és egyben tanévzáró Pikács Dominika 3.o. Rácz Vanessza 4.o. Petrovics Anna 6.o. 
ünnepségén.Jusztin Edina 7.o. Péter Gabriella 7.o. Beszkid Mátyás 7.o 

A jelen tanévben a támogatói kategória átadására került sor.Percze Roberta 7.o. Rácz Judit 8.o. Csemer Beáta  8.o.
Az egyik támogatói díjban részesült Beszkid Andor 

Közösségi munkájáért és szorgalmáért polgármester úr, aki támogatta az iskola hagyományõrzõ 
Rácz Viola 2.o. kezdeményezését, aki mint magánember és pozíciójából 

fakadóan is sokat tett az iskola korszerûsítéséért, szépítéséért  Közösségi munkájáért és magatartásáért
hogy tanulóink minél inkább otthon érezhessék magukat ebben az Rácz Bianka 5.o
intézményben, aki támogatóan állt és áll az iskolai programok, 
kirándulások mögött, támogatta és támogatja kapcsolatépítõ Jeles tanulmányi eredményért 
munkánkat, segítve diákjaink európai polgárrá válását.Bangó Dorina 1. o. Bangó Lili 1.o. Bangó Róbert 1.o. 

A másik támogatói díjat Vágvölgyi Géza úrnak ítélte oda  a Pásztor Kristóf 1.o. Vincze Georgina 1.o. Erdélyi Szabolcs 2.o. 
nevelõtestület, aki felvilágosító elõadások szervezésével sok Golyán Zsolt 2.o. Czupkó Donát 3.o. Rácz Elemér 3.o. 
segítséget nyújtott abban, hogy a gyermekeinkre leselkedõ Barna János 4.o. Laczkó Dominik 6.o. Jusztin Milán 7.o.
veszélyekre minél inkább ráirányítsa a figyelmüket, hogy 

országos rajzversenyen elért eredményért elkerülhessék az ilyen helyzeteket, aki több éve kíséri 
Golyán Attila 6.o. figyelemmel, önzetlenül szervezi és támogatja iskolánk 

tanulóinak biztonságos és szabályos gyalogos és kerékpáros országos közlekedési versenyen elért kiváló eredményért
közlekedésre nevelését, versenyekre juttatását.Balázs Dorka 1.o. Bangó Róbert 1. o. Horváth Adrián 1.o. 

Gratulálok a díjazottaknak, és ismételten köszönjük Szoldatics Karolina 1.o. Balázs Lajos 2.o. Golyán Gréta 2.o. 
támogatásukat!                                          Kiss Józsefné igazgatóKormány László 2.o. Pásztor Andrea 2.o.

A Szent István Általános Iskola ballagó diákjai és tanáraik

„Napsugárkisasszonyok”
Június 11-én került sor a „Napsugárkisasszonyok” címû 

könyv 2. kötetének bemutatójára a Budai Várban. Ez a hír 

miért kerül be a Rimóci Újságba? Mert bizony ebben a 

könyvben is találhatunk rimócit. Kóka Rozália könyve 

olyan nõk életrészleteinek bemutatása, akiknek az életében 

történt valami nem mindennapi, valami megrendítõ, 

tanulságos, megörökítésre méltó.

„Kóka Rozália… a szó szoros és átvitt értelmében is 

bemutatja arcukat, elmondatja velük történetüket, s újfent 

bebizonyítja, hogy az ún. egyszerû emberek életútja számos 

esetben sokkal fordulatosabb, izgalmasabb és tanulságo-

sabb, mint azoké, akik különbözõ okokból – és sokszor 

érdemtelenül – hírességekké váltak.”

Õk a napsugárkisasszonyok. Közülük az egyik pedig 

Holecz Istvánné Margit néni, akinek az életébõl az 

írónõ a paraszti sorsú gyermekkort, az akkori nehézségeket 

és örömöket, az éneklés szeretetét emelte ki könyvében.

A könyvbemutatóra minden szereplõ és azoknak kísérõi 

meghívást kaptak. Margit néni és kísérõinek több tagja 

népviseletben mentek, amellyel – az írónõ szavaival élve – 

„külön színfoltja voltak az ünnepségnek”. A rendezvényen 

az írónõ köszöntötte a megjelenteket, mesélt a könyv 

keletkezésérõl, a benne szereplõ nõkkel való ismeretségé-

rõl. Részleteket hallhatunk az élettörténetekbõl is, amely 

közben Margit néni énekével örvendeztette meg a 

hallgatóságot. A rendezvény zárásaként Lezsák Sándor, a 

Magyar Országgyûlés alelnöke és az írónõ emléklapot és kis 

ajándékot adott át a megjelent szereplõknek.

Aki szeretné megvásárolni a Napsugárkisasszonyok 

címû könyvet, megtalálja az interneten.
Bablenáné Georgina

Az írónõvel

Házhoz szállított energia
Április 27 és május 11 között ismét házigazdái voltuk a 

Házhoz szállított energia kiállításnak a Sportcsarnok-
ban.

Nos, õszintén szólva, a rendezvény tanulságaként, 
vagy összefoglalásaként a magvetõ példázata jut 
eszembe. Hiába szórjuk mi a magot, azaz az alternatív, 
megújuló energiákra épülõ lehetõségeket bemutató 
kiállítást, a földbe, azaz a közönség elé, a tapasztalat azt 
mutatja, hogy csak nagyon kevés mag hull a jó talajba. 
Mint ahogyan a bibliai magvetõ is marokszám szórja a 
búzát, úgy szórtuk mi is hírét a kiállításnak - az 
eredmény, a látogatottság azonban mélyen a várakozá-
sok alatt maradt. 2 hét alatt mindösszesen 180 aláírást 
sikerült összegyûjteni a jelenléti ívekre - vagyis alig 200-
an látták mindössze a bemutatót.

Összességében mégis bizakodóak vagyunk: aki eljött, 
és megnézte, az tapasztalatokkal, tudással gazdagodva 
tért haza. Belõlük, a jó földbõl lesz majd a jövõ  azok, akik 
mernek tenni környezetünk fenntarthatóságáért. 

Beszkid Veronika

Rimóci fiatalok is segítették a kiállítás megvalósulását

Rimóci Szent István Óvoda
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2013.09.02.-2014.07.31.ig.

Pályázati feltételek:
- fõiskola, óvodapedagógus,

- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség

Elvárt kompetenciák:
- jó szintû naprakész szakmai felkészültség,

jó együttmûködési készség, pontosság, empátia, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a képzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, 

önéletrajz, motivációs levél
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 2. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Molnár Lászlóné nyújt, a 06-30-609-3436-os telefonszámon.

Forrás: kozigallas.gov.hu
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Múzeumlátogatáson a Gondozási Központ tagjai

2013. június 11-én a Gondozási Központ tagjai Szécsényben megtekintették a 
Kubinyi Ferenc Múzeumot. A Központ munkatársaival úgy gondoltuk elõnybe 
fogjuk részesíteni kirándulásaink alkalmával kicsiny megyénk nevezetességei-
nek megtekintését, így esett a választásunk a szûkebb környezetünkben 
található, barokk építészet értékes kincsére, a Forgách Kastélyra.

A múzeumlátogatás során bepillantást kaphattunk a múltunk õriznivaló 
értékeibe. Megtekinthettük a tárgyakba zárt múlt címû kiállítást, amely az õskor 
idõszakába kalauzolt bennünket. A kiállítás a gazdag régészeti leletanyagokon 
túl szemléltet egy neolit kori falut is. A rituálék és hitvilág a bronzkorban címû 
kiállítás a temetkezési szokásokon keresztül mutatja be a kort. A kiállítás élethû 
és életnagyságú szobrai igen látványosak voltak. A vár állott tárlat makettekkel, 
régészeti leletekkel idézi fel a török hódoltság idõszakát. A Rákóczi kiállítással a 

Múzeum többek között az 1705-ös szécsényi országgyûlésnek is emléket állított. A XIX. század végi nõi lakosztály berendezési tárgyainak 
megtekintésével képet kaphattunk a kor lakáskultúrájáról. Hölgyek lévén nekünk éppen ezek a díszesen berendezett szobák nyerték el 
leginkább a tetszésünket. Kirándulásunkkor két idõszakos kiállítás is volt a Kastélyban egyik Egry József festõmûvész képeibõl a 
másik pedig Horváth Endre Palócország rézmetszõjének a pengõ és forint alkotójának fennmaradt kiállítási anyagaiból.

Mindenki számára igen tartalmas és látnivalóban gazdag délelõttöt tudtunk eltölteni, most egy kicsit „másképpen” Szécsény 
városában. Mindenkinek szívesen ajánljuk a Kubinyi Ferenc Múzeum megtekintését, hiszen itt van a közelünkben.

Bablena Péterné intézményvezetõ

A kiállítások felelevenítették a régi korok világát

„És amit tanítasz, kövesd is!”
- Balogh Laci diakónussá szentelése alkalmából

Kedves Laci!
Most még így szólíthatunk, néhány év múlva Laci atyának. 2013. június 22-én 
dr. Beer Miklós megyéspüspök atya három másik társaddal együtt diakónussá 
szentelt téged a váci székesegyház falai között. Tanúi lehettünk két társad 
pappá szentelésének is. Örültünk, hogy mi rimóciak, rokonok, barátok, 
szomszédok is ott lehettünk, hiszen ritka esemény az ember életében, ha egy 
földije a papi pályát választja, legalábbis egy kis falu életében igen. De az volt 
az egyházmegyének is, hiszen te is tudod, sokan vannak a meghívottak, de 
kevesen a választottak. Elkísért titeket a szertartásra az egyházmegye legtöbb 
papja, a püspökök, bíborosok. Egy néni halkan meg is jegyezte: „ennyi papot 
egyszerre”. Felemelõ volt látni a bevonulást, amit a kórus, az énekesek, a 
zenekar csak még tovább emelt. Az ünnepélyes bevonulás, a köszöntések után 
megkaptátok az evangéliumi megbízást: „Vedd Krisztus evangéliumát, 
melynek hirdetõje fogsz lenni. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit 
hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is.” A Mindenszentek litániája alatt mi 
is imádkoztunk értetek, érted. A szentelési imádság után pedig a beöltöztetés 
szertartása sokak szemébe könnyeket csalt. Láttuk, ahogy a megye felszentelt 
papjai egyesével köszöntenek titeket, ahogy a püspökök, bíborosok kezet 
ráznak veletek. Áldozáskor ott álltunk a sorban, ahol tõled kaphattuk a 
szentostyát. Nehéz volt nem elérzékenyülni. Egyrészt, mert néhány éve még 
ministránsként az áldozótálcát tarthattad, most meg már magát Krisztus testét 
felszentelt diakónusként. Másrészt, az emberek akkor és ott valóban közel 
érezhették magukhoz Istent, mert nem a kíváncsiság hajtotta oda az embereket 
(bár az is nagy úr!), hanem valami más: a Szentlélek. Sokan imádkoztak értetek. 
És még többet kell, hiszen nem a cél elõtt vagytok, hanem a rajthoz közelítetek. 
Örülünk, hogy mi, rimóciak is ott lehettünk veled ezekben a pillanatokban. A 
szertartás után veled is találkozhattunk egy kis idõre, ez mindenki számára 
közelivé tette azt az eseményt, amin részt vehettünk. A buszok, autók 
elindultak hazafelé, és az utasok nemcsak a látottakról, hallottakról 
beszélgettek, hanem arról is, hogy a pappá szentelésedre is jövünk majd!
Laci! Mind, akik ott voltunk, mind, akik itthonról imádkoztak érted, büszkék 
vagyunk, és örülünk neked, hogy láthattunk mosolyogva, jókedvûen elindulni 
az úton. Kívánjuk neked, hogy ha néha fáradt, csüggedt leszel is, mosolyogj 
majd az újmiséden is ugyan úgy, mint az aranymiséden. ,,Tárd ki a szíved, és 
hallgasd meg, mit súg. Kövesd az álmaidat, mert csak az tanúsíthatja az Isten 
dicsõségét, aki nem szégyenkezik önmaga elõtt.” Paulo Coelho
Imádságos lelkülettel a rimóciak nevében:                              Kaluzsa Mónika

Balogh László: Balassagyarmaton született 1985-ben; gyermekkorát Rimócon töltötte; egy nõvére van. 
Tagja az Ipolymenti Nagyboldogasszony ifjúsági közösségnek, kapcsolatban áll a Regnum Christi 
Mozgalommal. Kommunikáció szakra járt; gyakorlatait a Magyar Katolikus Rádiónál végezte. 2007-ben lett 
kispap, a propedeutikus év után az ausztriai Heiligenkreutzban végezte tanulmányait, ahol idén 
államvizsgázik. Jelmondata – mint elmondta, már a bérmálkozás óta – az, amit Jézus mondott Jairusnak: 
„Ne félj, csak higgy!” Papként szívesen foglalkozna majd az ifjúsággal; újságíró végzettségét pedig egy 
érett, keresztény, lendületes ifjúsági lapban kamatoztatná.                   (Forrás: www.vaciegyhazmegye.hu)

A kellemesen eltöltött vacsorán megtisztelt jelenlétével bennünket Warta Rossoszycai látogatás járás elnöke, a polgármester úr és helyettese is, valamint egy képviselõ.
Bizony a hazautazás reggelén szomorú gyerekek és felnõttek 

2013. januárjában érkezett a meghívás testvériskolánkból, köszöntek el egymástól, a mi lányaink közül többen szerették volna 
Rossoszycából tanulóink számára egy újabb látogatásra. Ekkor ment meghosszabbítani a látogatást, az ottani diákok pedig élõfalat húztak a 
az új fenntartó, a Szécsényi Tankerület felé az Igénybejelentõ - az busz elé, demonstrálta mindez azt, hogy a két ország, a két iskola 
utazáshoz kapcsolódó költségek miatt  -  az engedélyezéshez. tanulói között igazán baráti kapcsolat szövõdött.

Június elsõ napjaiban kaptuk ezt meg, így gyorsan el kellett kezdeni a Egészségesen, élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva érkeztünk 
szervezést, ami szerencsére zökkenõmentesen zajlott, mondhatni már haza Rimócra, ahol minden gyerek örömmel ölelte magához 
rutinszerûen. Diákjaink teljesen ingyenesen vehettek részt a kiránduláson, hozzátartozóját.                                                 Kiss Kózsefné igazgató
sõt az SZMK és a DÖK zsebpénzzel is támogatta a kiutazókat.

Ezen elõzmények után indultunk neki a hosszú útnak egy 28 személyes, 
tv-vel, DVD lejátszóval, hûtõvel felszerelt kényelmes busszal. 13 órás 
utazás után érkeztünk meg, ahol meleg szeretettel fogadtak és láttak 
vendégül bennünket, majd az elszállásolás  után mindenki hazatért a fogadó 
családjával. Mi, felnõttek a járási székhely egyik szállodájában kerültünk 
elhelyezésre, amely kb. ¼ órás utat jelentett még.

Színes, változatos programokat szerveztek vendéglátóink: egy 
projektnapba csöppentünk (ott még a hónap végéig tart a tanév, mivel 
január február környékén nekik 2 hetes ún. síszünetük van), ahol a 
lengyel Nobel-díjasok bemutatása mellett a magyarok is láthatóak voltak 
az egyik kiállítóhelyen; majd „szívdobbanás”, az egészségért mozgással 
program aktív résztvevõi voltunk, ebéd után sportolhattunk: kosárban, 
fociban, pingpongban, röplabd ban mértük össze tudásunkat.

A második napon Warta Polgármesteri Hivatalába kaptunk 
meghívást, ahol szintén nagy szeretettel fogadtak, bemutatták a 
hivatali munkát és ugyancsak megvendégeltek bennünket kisebb 
ajándékok kíséretében, majd a város nevezetességeivel ismerkedtünk, 
valamint megtekintettük a folyamatosan épülõ turista központot, 
délután fürödhetett és tekézhetett kedvére, akinek kedve tartotta.

A harmadik napon Lodz, Lengyelország 2. legnagyobb városába 
utaztunk, délután pedig az állatkertet tekintettük meg.

Ezen az utolsó estén közös vacsorára invitáltak - a fogadó szülõkkel 
együtt - vendéglátóink. Itt kis mûsorral és ajándékokkal köszöntük meg 
szíves és kedves meghívásukat és vendéglátásukat. A családoknak 
mézeskaláccsal és fûszertartóval köszöntük meg az ellátást, az iskolát 
egy rimóci baba emlékezteti majd ez évi látogatásunkra, melyet Kissné 
Rozi néni ingyen készített el számunkra, valamint egy készletet 
ajándékoztunk a dolgozóknak. Az igazgató úr itt tartózkodásuk 
alkalmával nagy örömmel öltözött népviseletbe egy a férfi 
népviselethez tartozó hímzett inget kapott iskolánktól, melyet Déskáné 
Margitka készített.

-

á

- 
- 

Kitüntetõ 
okirat

A Szécsényi Tan-
kerület 2013. június 3-
án a járás  pedagógu-
sainak pedagógusnapi 
ünnepséget szervezett. 
Mohácsi László tan-
kerületi igazgató úr 
köszöntését követõen 
elsõ alkalommal adták 
át a „Kitüntetõ Okirat”-
ot a járás minden 
iskolájából egy-egy 
beosztott pedagógus-
nak.Ezután kedves 
mûsor szórakoztatta a 
megjelent pedagógu-
sokat.
Iskolánk vezetõsége 
Bárány Árpád kollégát 
jelölte erre a kitüntetés-
re.

Gratulálunk és jó 
egészséget, munkájához 

sok sikert kívánunk!

Kiss Kózsefné
igazgató

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

Kedves Rimóciak! Hálásan köszönöm, hogy eljöttetek és velem együtt ünnepeltétek a
diakónusszentelésemet. Amikor a bevonuláskor megláttam az ismerõs arcokat, büszkeség és 
öröm töltött el. Köszönöm, hogy a készület évei során imáitokkal, szavaitokkal támogattatok és 
errõl jelenlétetekkel tanúságot is tettetek. Kérem további imáitokat is egyben, hiszen jövõre ismét 
ünnepre hívlak benneteket, a papszentelésre.                     Imával és diakónusi áldással: Balogh Laci

A püspök atya a rimóci asszonyokat köszönti

Az egyik legmeghatóbb pillanat (Fotó: Verõcei Gábor)

Laci az édesanyját áldoztatja A püspöki kézfogás (Fotó: Verõcei Gábor)

A püspöki áldás (Fotó: Verõcei Gábor)

,,Amit olvasol, hidd...’’ (Fotó: Verõcei Gábor)
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Úrnapi gulyibák I.
Évrõl-évre megcsodáljuk a virágba borult úrnapi gulyibákat, melynek hagyományát összetartó családok, rokonságok õrzik. 
Úgy gondoltuk, hogy mind a négy gulyiba készítõit felkeressük, hogy kicsit elbeszélgetve, bemutassuk, megörökítsük és a 
fiatalabbaknak is bemutassuk a gulyibakészítés hagyományát.
A gulyiba készítésrõl Mócsány Sándornéval (Nagykert út) beszélgettem.
- Mióta csinálják maguk a gulyibákat?
- Valamikor még édesanyámék és testvéreék csinálták, tõlük örököltük ezt 
meg. Kb. az 1960-as évektõl csináljuk mi. Akkor már a templom mellett 
voltak a gulyibák, nem a faluban.
- Miért, volt, hogy a faluban voltak?
- Igen, régen a faluban ment a körmenet és a gulyibák is ott voltak 
felállítva. Egy a Julis nene házuknál, a Hunyadi úton, egy a Verko Sándor 
bacsi házuknál a Varsányi úton, egy Bastaréknál, szintén a Varsányi úton, 
egy meg lent a Girind házánál az István király úton. Utána, ugye, ahogy 
megszûnt, megtiltották a faluban a körmenetet, már nem járkálhattunk, 
akkor kerültek fel a gulyibák a templom köré.
- Akkor még ezek a fém keretek sem voltak meg, ugye?
- Nem. Édesapáméknak még meg voltak akácfából a karók, azokra 
kellettek a zöld ágak. Mi csak így hívjuk, mert nem akármilyen fa volt jó 
hozzá. Azt úgy hozták régen az erdõrõl lovaskocsival. A zöld ágakat a 
férfiak szokták feltenni is. Sándor bácsid, Sanyi, régebben Balázs is 
segített, meg Benkó Jani és sógor.

- Mióta van ez a fém keret?
- Ezeket már a Sághy atya csináltatta, jó régen már.
- A virágok mind a maguké, vagy kapják, esetleg veszik 
õket?
- Szegfûket szoktunk a kép köré és az asztalra venni, de a 
többet visszük, meg adják nekünk. Sokan szoktak hozni is, 
vagy elmegyünk érte azokhoz, akik felajánlják. Mindig 
szívesen adják.
- Mennyi idõ kell egy gulyiba elkészítéséhez?
- A zöldágakat egy óra alatt fel tudják tenni a férfiak, utána 
jön a díszítés a virágokkal. Pár óra alatt meg van az egész. 
Elõzõ nap szoktuk a zöldágakat feltenni, másnap délelõtt 
pedig kidíszítjük. Az idén másképp volt, mert most ugye 
korán készen kellett lenni. Így már elõzõ nap megcsináltuk 
és aznap már csak az asztalt vittük.
- Mi kell az elkészítéshez és mennyi és milyen virágra 
van szükség?
- A zöldágakon és a virágokon kívül kellenek drótok a 
kötözéshez, kettes létra a tetejét díszíteni, az asztal, terítõk, 
gyertyák és a kép. Van egy Jézuskás szobor is, amely 
széttárja a kezét, az szokott még az aszatlon lenni. Virágot 
mindig annyit rakunk, amennyi van. Amit hoznak, azt mind 
feltesszük. Leggyakrabban rózsával, liliommal, 
bazsarózsával díszítünk, de mindig azzal, amilyen virág 
éppen nyílik.
- Milyen kép van a maguk gulyibájában?
- Régebben Szûz Mária kép volt, de már vettem Jézus Szíve 
képet, most már azt tesszük ki, hiszen Úrnapja van.
- Eltervezik elõre, hogy milyen lesz?
- Nem, nem is tudjuk, hisz attól függ, milyen virágok 
lesznek. Amikor látjuk a virágok mennyiségét, a színeket, 
akkor találjuk ki, hogy hogyan díszítjük. Régebben 
csúcsosabbra csináltuk a tetejét, ma már kerekítjük.
- Kik szoktak segíteni?
- Sokan segítenek hála Istennek. Benkó Jánosné, Rozikaék, 
Percze Tiborné, Irénkeék, Vincze Jánosnéék, Mariék, 
Bablena Miklósné, Pirosék és az én családom, a menyem, 
Margit, fiam Sanyi, Sándor bacsid és az unokák is.
- Mikor szedik szét?
- A mise után a belsõ részt, a gyertyákat bevisszük egybõl a 
templomba, de a virágokat csak délután megyünk leszedni. 
Azokat a temetõbe szoktuk szétvinni a sírokra és vannak, 
akik visznek a szentelt virágból haza is, hogy ezzel 
megvédjék a házat a villámcsapástól. Régebben a zöld 
ágakat is haza vitték, gyújtósnak használták és eltüzelték. 
Ezt is azért tették, hogy megvédjék a házat a 
villámcsapástól

- Gondolja, hogy lesz, aki továbbviszi majd a hagyományt?
- Igen, ha végignézem a gulyiba készítõ családokat, úgy látom, hogy mindenhol van, aki majd tovább 
fogja vinni ezt a hagyományt, lesznek, akik csinálják. Bízom benne, hogy nálunk is így lesz.  Vincze Nikolett

Egy színekben gazdag gulyiba

A 2012. évi gulyiba elõtt készítõi

A 2013. évi gulyiba

Gulyiba a korábbi évekbõl

Gulyiba az 1996. évbõl a készítõivel

Úrnapi gulyibák II.

Bablenáné Georgina

fel. Olyan még nem volt, hogy nem lett volna elég virág. Néha annyi 
van, hogy alig bírjuk felrakni.
Azt hogyan döntik el, hogy milyen legyen a díszítés?Az úrnapi körmenet magyarországi megünneplésér l az els  
Régebben nem vettek az emberek virágot, az volt, ami a kertben adatok 1292-b l és 1299-b l valók. A körmenettel Magyar-
nyílott. Akkor mindenféle szín  volt a gulyiba. Most amilyen virág országon és másutt is összeforrt a virágsz nyegek, a falusi 
van, kívülr l azokkal díszítünk, belülr l meg tiszta fehérrel. Amióta virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe. Mi palócok ezt 
nagymamám meghalt '92-ben, azóta csak fehérrel díszítünk belül.gulyibának hívjuk. A gulyiba készítésr l Mócsány Ferenccel és 
Az oltár mindig ugyanilyen volt?Ferencnével (Varsányi út) beszélgettem.
Régen színesebb terít  volt az oltáron, ma már tiszta fehér van. A 

Mi a legkorábbi emlékük a gulyiba készítésr l?
nagymamám színes terít je ma is megvan, de a miénket, a fehéret 

Az, amikor még a nagyapámék, Mócsány Jánosék csinálták. k még a 
használjuk. Oltárképnek mindig ez a kép volt, nagymamám is ezt vitte 

házuk el tt állították a gulyibát itt, a Bastarék háza el tt. Akkor 
mindig. Egyszer-kétszer Jézus Szíve képet tettünk az oltárra, de 

oszlopot is kellett neki csinálni. Aztán mikor nem engedték, hogy a 
leggyakrabban ezt vittük.

körmenet teljesen körbemenjen a faluban, akkor a Szajvik házához 
Mise után szét is szedik a gulyibát?

jártunk díszíteni. Amikor édesapámék átvették, akkor már a templom 
Mise után belül szétszedjük, az oltárt hazavisszük. Az oltár asztaláról a körül voltak a gulyibák. El ször még fából készült, aztán már volt a vas.
virágot a temet be szoktuk kivinni. Kívülr l csak délután szedjük szét Hogyan épül fel a gulyiba?
a gulyibát, addig bárki vihet haza a virágból, aki akar.Régen a négy gulyibához együtt szedték a gulyiba fát, a zöld ágakat, 
Mi történik, ha esik az es ?egyben hazahozták. Most már külön-külön van. Pista bacsim szokta 
A gulyiba mindig készen volt, a körmenet is megvolt. Amikor esett, hozni a gulyiba fát, azt délután összeállítjuk. Aztán lehet díszíteni. Nem 
akkor fóliát tettünk a gulyiba tetejére, hogy ne ázzon be. A legnehezebb olyan sok az egész, egy fél nap. A gyerekek, a rokonok is jönnek segíteni, 
a gulyiba fát szedni. Ha es ben, akkor es ben kell szedni.összeállítani, díszítenek is.
Hogyan gondolnak a jöv re?Honnan szednek össze annyi virágot?
A lányoknak adjuk majd tovább. A lényeg ugyanaz, mint régen volt. Amilyen éppen nyílik, olyat szedünk. Hoznak virágot a szomszédok, 
Nagy feladat annak, aki csinálja, mert mindenr l gondoskodnia kell, de rokonok is. Kérni sem kell, többen önként hozzák. Én nem mondom 
azért hiányozna, ha nem lenne.                                 senkinek, hogy milyen virágot hozzanak. Amilyet adnak, azt tesszük 
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A mennyei võlegénynek

Zengj hozsannát, buzgó lélek,

Szép körútját, mert ma tartja,

Örvendezzünk rajta!

Leng a zászló, zeng az ének

Az Úr Krisztus szent testének.

Száll az ima, száll az illat,

Az egek megnyílnak.

Zengedezzünk, áldott légyen,

Aki jõ az Úr nevében,

Hívja lelkünk forró vágya

Keblünk sátorába.

mozog, megszólják-e. Ha rögtön kiszalad vele, sose ENGEDJÉTEK HOZZÁM!
szokja meg, hogy ki kell várni valami végét. Ha meg 

Itt a nyár, a jó idõ, az iskolai szünet. Jönnek az unokák nyaralni a 
bent marad, rosszalló pillantások arra késztetik, 

mamákhoz, és a helybéliek is, hiszen, ha a szülõ dolgozik, kell a 
hogy legközelebb be se hozza, vagy hagyja inkább 

segítség. Jó az a mamáknak, hiszen így legalább „pihenni” kell, jó a 
otthon. A kedves hívek is elszoktak a gyerektõl: az 

gyereknek, mert a szülõ már nem mindig elég türelmes. Közös program: 
elõzõ generációhoz képest õk sokkal mozgalma-

boltba menni, a temetõbe locsolni, és vasárnap a templomba. És igen, 
sabb életet élnek, nehezebb az egyhelyben 

most a nyári szünet alkalmával, egyre több a kisgyerek a szentmiséken. 
maradás, a kitartás is. Nem könnyû átadni az 

Vannak, akik amúgy is rendszeresen járnak a szülõkkel, vannak, akik 
értékeket. Nem könnyû elfogadni az újakat. Saját tapasztalat, ha a 

csak ilyenkor, vannak kisiskolások és 1-2 évesek is. Vannak, akik 
gyerekek velem vannak, elsõ padba kell ülni, mert akkor õ is részének 

csendben türelemmel ülik végig, mások sétálgatnak, beszélgetnek is. 
érzi a szentmisét: õ is benne van, mindent lát, hall. De többen mondták 

Régen, anyáink gyerekkorában az volt a szokás, hogy csendben 
már, hogy õk azért nem ülnek elõre, mert eddig nem oda jártak, ha meg 

fegyelmezetten kellett viselkedni és ez így is volt. Ha nem, egy-egy 
elevenkedik a gyerek, mindenki õket nézi, bár a misét kellene.

rosszalló tekintet megoldotta a dolgot. Amikor mi voltunk gyerekek, 
Segítsük az anyukákat, apukákat, nagyszülõket! Rosszalló István atya elõszeretettel szólította meg a templomba sétálgató 

pillantások helyet mosolyogjunk, a „de rossz volt ez a gyerek a misén” kisgyerekeket, sõt magához is hívta, lekezelt velük. A kicsi meg 
mondat helyett mondjuk, hogy „sok ilyen kis eleven kellene még ide”. Kell visszasétált. Ha valaki már nagyon nem bírta, kivitték, de a mise végét 
a bíztatás, hogy ne menjen el a kedvük attól, hogy elhozzák a kicsiket megvárták kint, a többi 6-8 kicsi társaságában. Mostanra elmaradtak a 

kicsik, elszoktak tõlük a hívek is. Ha néha egy-egy kicsi meg is jelenik, szentmisére és segítsük az idõsebb híveket is, mi szülõk, hogy nem 
sem az anyuka – fõként, ha elsõgyerekes – sem a jelenlévõk nem tudják, hátrálunk meg egy-egy fejcsóválástól, és újra hozzászoktatjuk õket, 
hogy is kezeljék. Az anyuka nem tudja, ha a kicsi beszélgetni kezd, milyen is az, ha a mai kisgyerekek is részei a szentmisének.
kivigye-e, vagy várjon még vele. Ha elszalad, zavar-e másokat, ha izeg- Kaluzsa Mónika


	Oldal1
	Oldal2
	Oldal3
	Oldal4
	Oldal5
	Oldal6
	Oldal7
	Oldal8

