Ára: 180,-Ft
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Megszületett a tavaszi szezon elsõ
felnõtt hazai gyõzelme
21. forduló: (2014.04.06 16:30 Berkenye) Berkenye-Rimóc 7-0 (5-0)
Vezette: Pap I. (Babcsán Á., Szakal T.)
Nagy reményekkel vártuk a Berkenye elleni meccsünket. A tabellán elfoglalt
helyezések alapján egy "hatpontos" meccsre volt kilátás, de sajnos nem bírtunk
felnõni a feladathoz. A kezdéstõl számítva 3 perc leforgása alatt 2 gólos
hátrányba kerültünk egy szerencsétlen öngóllal és egy jól végig vezetett kontrát
sem tudtunk kivédekezni. Az ellenfelünk szervezetten, okosan, kontrára
berendezkedve játszott, nekünk pedig rohanni kellett az eredmény után.
Rimóc: Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Gál D., Farkas N. (Márton D. 46.)
Rácz I., Oszvald F., Jusztin B. (Vincze B. 46.), Balázs Gy., Árva R. - Ajtai R.,
Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Bábik K. (5., 20., 37., 56.), Rottek P. (32.), Miklián N. (76.), Váradi G.
(1. - öngól)
Sárga lap: Bábik K. ill. Farkas N.
22. forduló (2014.04.12 16:30 Rimóc) Rimóc SE - Balassagyarmat VSE 0-1 (0-0)
Vezette: Fekete L. (Gordos Á., Kurinka B.)
Rimóc: Csapa M.,- Gál D., Váradi G., Laczkó Zs., Farkas N., - Jusztin B.(Bangó
R., 87'), Oszvald F., Árva R.(Vincze B. 32') , Balázs Gy., Bangó N., - Ajtai R.,
Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd Gól: Szita L 78' Sárga lap: Farkas N., ill. Rácz R.,
Váradi Gábor, Rimóc játékosa: ,,Sajnos egy tragédia érte a csapatot. Mindent
megtettünk, hogy Barna Bácsitól szépen búcsúzzunk. Sajnos nem sikerült. Akartunk
csúsztunk-másztunk, de kevés volt. Sajnáljuk, hogy így sikerült. Nyugodj békében
Barna Bácsi. A családnak a csapat nevében õszinte részvétet kívánok.”
Mohácsi László, Balassagyarmat vezetõedzõje: ,,A Bgy.VSE vezetése és
játékosai nevében elõször is részvétünket fejezzük ki az elhunyt Vincze Barna
családjának és a Rimóci SE csapatának is. A mérkõzésen az elsõ félidõben is
meg voltak a helyzeteink, uraltuk a játékot. A második félidõ elején a hazai
csapat ránk erõltette akaratát, de gyorsan rendeztük sorainkat. Fiatal
cserejátékosaink új lendületet hoztak a játékunkba és szép támadás végen
szerzett góllal megérdemelt gyõzelmet arattunk.”
(Forrás: www.nogradifoci.hu)
23. forduló: (2014.04.20 16:30, Karancskeszi) Karancskeszi - Rimóc 0-3 (0-2)
Vezette: Bogár G. (Varga G., Kurinka B.)
Rimóc: Csampa M., - Gál D., Váradi G., Laczkó Zs., Árva R., - Rácz I., Jusztin
B., Oszvald F., Balázs Gy., - Vincze B. (Farkas N. 74'), Ajtai R.
Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Jusztin B. 2', 70', Ajtai R. 27’
Sorozatban három elveszített találkozót követõen Karancskeszi ellen
megszakadt a rimóci nyeretlenségi sorozat, ezúttal a jobbik formát mutatva
Ajtai Róbert és Jusztin Bálint két büntetõbõl szerzett találatával megérdemelt
gyõzelem született a tabellán nyolcadik helyen álló Karancskeszi ellen.
24. forduló (2014.04.26 16:30 Rimóc) Rimóc-Érsekvadkert 0-3 (0-2)
Vezette: Szakal T. (Béres K., Kovács T.)
Rimóc: Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Gál D. (Farkas N. 46.), Balázs Gy.
(Mócsány R. 73.) - Rácz I., Oszvald F., Jusztin B., Árva R. - Vincze B. (Bangó R. 46.),
Ajtai R., Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd Gól: Jakus K. (35.), Paulicsek M. (41., 90.)
Sárga lap: Oszvald F., Balázs Gy. ill. Terenyei Á.
A 24. fordulóban a kiesés ellen küzdõ Érsekvadkert csapatát láttuk vendégül. A
két csapat eddigi teljesítményét figyelve, a "fogadóirodák" egyértelmû
esélylatolgatása után haza gyõzelmet várhattunk. Egészen eddig az
eszmefuttatásig tartott a hazai gyõzelem lehetõsége. A mérkõzés elején látszott,
hogy a vendégek jobban alkalmazkodtak a sáros talajhoz. Magasabb sebességi
fokozatban játszottak, míg a rimóciak beragadtak a sárba. Lényegében már az
elsõ félidõben eldõlt a mérkõzés, ugyanis a vendégek kétszer is mattolták a
rimóci védelmet köztük - a felemás arcát mutató - Csampa kapust. (0-2)
Egyértelmû és vitathatatlan vadkerti fölény volt jellemzõ az elsõ félidõre. Több
ziccert is kiharcoltak, a két gólon kívül számos helyzet gólt eredményezhetett
volna, ha Csampa kapus nem áll a gólvonalon. A második félidõben a vendégek
visszább álltak és így több lehetõséget, területet hagytak a rimóciaknak. Bár
küzdöttek becsülettel, dagonyáztak is néhányan, de a vendég háló nem rezzent.
Nem úgy a hazai... A vendégek támadója iramodott meg a lassan záró rimóci
védõk között, a beadást követõen a labda elakadt a sárban, és az egy szem
vendég támadó - a négy hazai védõ és Csampa kapus elõl - bepiszkálta a labdát a
hazai hálóba. Ez a gól megállná a helyét valamelyik sport csatorna legviccesebb
gólok kategóriájában is... (0-3)

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

Ajánlja fel adója 1%-át a Rimóci Sport Egyesület támogatására!
Adószám: 19928502-1-12 Köszönjük!
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25. forduló (2014.05.03 17:00 Rimóc) Rimóc - Nagybátony 2-1 (1-0)
Vezette : Babcsány Á. ( Szakal T., Lukács L.)
Rimóc: Csampa - Farkas (Vincze), Gál, Váradi, Mócsány - Laczkó, Rácz,
Oszvald, Balázs (Bangó N.) - Jusztin (Bangó R.), Ajtai (Márton),
Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd
Gól: Oszvald (2), ill. Csatlós
Sárga lap: Mócsány, Oszvald, ill. Gazdag B., Gazdag D., Lõrincz D.
Jók: Mócsány, Váradi, Oszvald, Rácz, ill. Mátrai, Csatlós, Almás
A szakadó esõben mindkét csapat görcsösen akarta a gyõzelmet. Az elsõ félidõ 17.
percében Oszvald találata szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, amely ki is tartott
a félidõ végéig. A vendégek a második játékrészben (59. perc) Csatlós góljával
szépíteni tudtak, azonban a 66. percben Oszvald ismét a hálóba talált, így
eldöntötte a mérkõzés sorsát. Sebestyén Szilárd: Megvan az elsõ tavaszi hazai
gyõzelem, és ezzel mindent elmondtam a mérkõzésrõl.
Orosz Péter: Gratulálok a Rimócnak a gyõzelemhez. Két kapuralövés, két gól, mi
pedig a szerencsével és a helyzetkihasználással is hadilábon állunk. Két fontos hazai
meccs következik, amibõl jól kell kijönnünk és akkor nincs gond. Bablena Csaba
A felnõtt bajnokság állása:
Az ifjúsági bajnokság állása:
1. SBTC-PUEBLA 25 20 4 1 86 -13 64
1. Szécsény
21 18 2 1 69 -13 56
2. Somos
25 20 3 2 71 -13 63
2. Nõtincs
20 14 4 2 56 -23 42(-4 pont)
3. Nõtincs
25 14 5 6 40 -27 47
3. Érsekvadkert 19 14 3 2 91 -20 41(-4 pont)
4. Szécsény
25 13 8 4 43 -35 47
4. Karancslapujtõ21 9 4 8 38 -46 31
5. Balassagyarmat25 12 6 7 38 -24 42
6. Cered
25 13 210 52 -35 40 (-1 pont) 5. Diósjenõ
20 8 5 7 33 -45 29
7. Mátranovák
25 12 4 9 47 -54 40
6. Mátranovák 20 8 4 8 55 -34 28
8. Karancskeszi 25 11 5 9 50 -36 38
7. Cered
20 8 4 8 55 -42 28
9. Héhalom
25 10 114 39 -57 31
8.
Rimóc
20
8 2 10 45 -55 26
10. Berkenye
25 9 313 40 -57 30
11. Karancslapujtõ25 8 413 40 -53 28
9. Héhalom
19 7 3 9 44 -45 23(-1 pont)
12. Rimóc
25 8 215 32 -60 26
10. Nagybátony 19 4 4 11 27 -49 16
13. Nagybátony 25 7 315 36 -46 24
11. Somos
19 4 4 11 35 -67 11 (-5 pont)
14. Pásztó
25 5 713 27 -51 22
12.
Palotás
20
4 2 14 22 -75 11 (-3 pont)
15. Érsekvadkert 25 4 318 35 -60 14 (-1 pont)
13. Karancskeszi 20 2 1 17 26 -82 7
16. Palotás
25 2 419 16 -71 10
IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI
Berkenye SE (Diósjenõ) - Rimóc SE 1-1 (0-0)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Bene Richárd (Szoldatics
Dávid), Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Percze Roland, Csík Rómeó, Kormány
Richárd, Pásztor Balázs, Oláh Bence (Oláh Ákos)
Góllövõ: Pásztor Balázs.
Jók: Csizmadia Bálint, Csík Csaba, Percze Roland, Pásztor Balázs, Kormány
Richárd, Csík Rómeó
Folyamatos fölényben voltunk, de sajnos nem tudtuk kihasználni lehetõségeinket.
Balázs gyönyörû szabadrúgás góljával sikerült elhoznunk az egy pontot.
Karancskeszi SE - Rimóc SE 1-5 (1-3)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Bene Richárd, Kõmûves
Tamás (Szoldatics Milán), Csík Csaba, Percze Roland, Balázs Gergõ, Kormány
Richárd, Pásztor Balázs, Oláh Bence Góllövõ: Pásztor Balázs, Percze Roland,
Kormány Richárd 2, Balázs Gergõ
Jók: egész csapat
Elég rossz idõjárási viszonyok mellett folyamatos szép játékkal sikerült gyõznünk.
Az elsõ percben kapott tizenegyes nem vetetette vissza a csapat lendületét, s
megmutattuk, hogy tudunk mi jól is játszani. Az eredmény annak is köszönhetõ,
hogy késéssel tudtunk csak kezdeni, s a bíró elõbb lefújta a mérkõzést.
Rimóc SE - Érsekvadkert SE 0-6 (0-2)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Bene Richárd, Kõmûves
Tamás, Csík Csaba, Percze Roland, Balázs Gergõ, Pásztor Balázs, Oláh Bence,
Szoldatics Milán
Sárgalap: Szeles László, Szoldatics Milán
Jók: Pásztor Balázs, Szoldatics Milán, Csizmadia Bálint, Erdõs Gábor, Percze Roland
Elég nehezen indultunk a mérkõzésnek, hiszen a serdülõnek szintén ezen a napon
volt a mérkõzése, s így még cserénk sem volt. Ezen a mérkõzésen a szerencse is
elkerült minket, hiszen 4 kapufát is rúgtunk, de sajnos egyiket sem tudtuk gólra
váltani. Erõnlétileg felkészültebb csapattal találkoztunk, bár én úgy érzem, ha
teljes a csapat jobban megnehezítettük volna az ellenfél dolgát.
Rimóc SE - Nagybátonyi SC 8-2 (3-1)
Rimóc: Oláh Ákos, Csizmadia Bálint, Szeles László, Szoldatics Milán
(Szoldatics Dávid), Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Percze Roland, Balázs Gergõ,
Pásztor Balázs, Kormány Richárd (Bada Norbert), Oláh Bence (Erdõs Gábor)
Gól: Percze Roland, Oláh Bence 2, Kormány Richárd, Balázs Gergõ 2, Csizmadia
Bálint, Csík Csaba
Jók: egész csapat
Jól Indult a mérkõzés, hiszen már a második percben sikerült gólt szerezni, ami
nagyban följavította a játékosok kedvét. Voltak nehézségek az elsõ félidõben, de a
remekül játszó védelem sikeresen tudta hárítani a támadásokat. Az igazi
mezõnyfölény a második félidõben alakult ki, s elkezdett a csapat összeszedetten
és élvezetesen játszani. Külön örülök Oláh Bence jó szereplésének, mert az elmúlt
idõben szinte csak árnyéka volt önmagának, s most visszakaptuk õt teljes
egészében. Gratulálok a csapatnak, hogy az elmúlt 4 mérkõzésbõl 3 mérkõzésen
tudtunk pontot szerezni.
Laczkó Péter

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

Az olvasói leveleket az eredeti mondanivaló tiszteletben tartása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, a hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.
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„Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!” (Böjte Csaba)

Búcsúzik a Rimóci Újság
Mint ahogy minden újságnak, a sport a Rimóci Újságnak
is fontos része lett. Községünk kicsiny lapjában elõször csak
alkalmanként, majd rendszeresen jelentek meg sport hírek,
tudósítások, fotók egy-egy sporteseményrõl. Aztán jött
Barna bacsi.
Mondhatnánk, hogy nem kérte õ a feladatot, de - mint
máshonnan is - megkapta a számos hétvégi elfoglaltság
mellett a „sportriporteri” feladatokat is.
Mondhatnánk azt is, hogy nem kapta, hanem vállalta. Mint
oly sok mindent. Szó és mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül.
Mondhatnánk még azt is, õ szívügyének tekintette, hogy a sport eredményeit, vagyis
az egész sporttörténelmet megörökítse és a sportbarátoknak örömet szerezzen azzal,
hogy egy helyi lapban olvashassák az elmúlt hónap sporteredményét.
Így vált Barna bacsi a Rimóci Újság csapatának oszlopos tagjává.
Nem egyszer voltam fültanúja, hogy a fiatalok a sporteredményeket, az edzõk
hozzászólásait, vagy a téli kupák csapatképeit nézték csak meg egy-egy újság
átlapozása után.
Neki csak egyszer kellett szólni, hogy megbeszélés, nem húzta ki magát, nem
csinált más elfoglaltságot, õ csak egyszerûen jött. Örült, hogy velünk lehet, s mi
örültünk, hogy jött. Néha felállt a hivatalban, lement bezárni a sportcsarnokot és már
vissza is tért. Az összejöveteleket megszínesítették az õ történetei, anekdotái, viccei,
melyeket úgy adott elõ, hogy már közben is mosolyogni kellett rajta.
A Rimóci Újság mellett évekig szolgáltatta a sporthíreket a Nógrád Megyei Hírlapnak
is, hiszen mindenki tudta, hogy hiteles információ sport terén elsõ kézbõl tõle kérhetõ.

Tulajdonképpen
hálás vagyok…
A feleségemért/férjemért,
barátnõmért/barátomért,
aki panaszkodik a vacsorára,
mert az estét velem tölti itthon,
és nem valaki mással.
A lányomért, aki azért panaszkodik,
hogy mosogatnia kell, mert ez azt jelenti,
hogy itthon van és nem az utcán kóborol.
Az adókért, amelyeket ki kell fizessek,
mert azt jelenti, hogy alkalmazott
vagyok, van munkahelyem.
A takarításért egy buli után,
mert azt jelenti,
hogy barátaimmal tölthettem egy estét.
A ruhákért, amelyek egy kicsit szûkek,
mert van elég ennivalóm.
Az árnyékomért, mert
kint lehetek a napfényben.

Hogy nyírhatom a füvet,
pucolhatom az ablakot,
Barna bacsi! Te a Rimóci Újságba számára már akkor is írtál, amikor én még csak leginkább javíthatom a csatornát,
mert azt jelenti, hogy van házam.

a képeket nézegettem benne. Most mégis nekem kell búcsúznom tõled az egész Rimóci Újság
nevében. Köszönjük neked mindazt, amit az elmúlt évek során az Újság érdekében tettél,
köszönjük, hogy együtt „dolgozhattunk” veled! Köszönjük hozzáállásod, kitartásod,
lelkesedésed, erõd és az egész falu érdekében végzett munkád! Hiányozni fogsz nekünk
Barna bacsi! A Rimóci Újság nevében búcsúzunk tõled:
Vincze Nikolett
Május 10. (szombat) 1250 Székely Orsolya: ,,Kellene kiskert, bõtermõ!’’
címû sorozatának befejezõ része
Május 11. (vasárnap) 1700 Héhalom SE - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 17. (szombat) 1700 Rimóc SE - Somos SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 21. (szerda)
KIHÍVÁS NAPJA
Május 24. (szombat) 1700 Mátranováki VSE - Rimóc SE
bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május 25. (vasárnap)
GYEREKNAP, HÕSÖK ÜNNEPE
EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS
Május 26. (hétfõ)
1900 SMCA-alapító okirat egyeztetõ megbeszélés (IKSZT)
Május 30. (péntek)
2000 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (póker)
a 147-es kamrában (7. forduló)
00

Május 31. (szombat) 17
Május 31. (szombat) 1800
Június 4. (szerda)
Június 7. (szombat) 1700

Rimóc SE - Nõtincs SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
Társasjáték Est (Dr. Manga János Közösségi Ház)
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Pásztó SK - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés

A parkoló helyért a
parkoló legmesszibb pontján,
mert ez azt jelenti, hogy tudok járni
és még autóm is van.
A nagy fûtés számláért,
mert ez azt jelenti,
hogy melegben voltam.
Hogy a templomban
mögöttem ülõ hölgy hamisan énekel,
mert azt jelenti, hogy hallok.
A mosni- meg vasalnivalóért,
mert azt jelenti, hogy van ruhám.
Az esti fáradtságért és izomlázért,
mert azt jelenti, hogy tudtam
keményen dolgozni.
Hogy meghallom hajnalban az óra
csengetését, mert azt jelenti, hogy élek.
Forrás: Szécsényi Harangok
(2013. február)
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Az ez évi közmeghallgatás margójára
2014. április 24-én (csütörtök) 18.00 órakor kezdõdött a közmeghallgatással egybekötött képviselõ-testületi ülés. A közmeghallgatáson a korábbi évek
gyakorlatával ellentétben sokan, legalábbis a megszokottnál jóval többen jelentek meg. Ennek természetesen megvolt a maga oka. Szinte mindenki, aki jelen
volt a teremben, egyetértett abban, hogy a megszólalók által felvetett problémák jelen vannak a közéletben, az együttélést nehezítik és változásra, változtatásra
van szükség, hogy élhetõbb legyen településünk. Mirõl is van szó? Nem a felvetések és nem a fontosság sorrendjében említsünk meg néhányat közülük.
Kutyavilág. Nagyon sokan vannak falunkban, akik a kutyatartás szabályait
nem ismerik. Ami még rosszabb, hogy ismerik talán, de fittyet hánynak az
ebtartás szabályaira. Nem oltatják, chipet nem helyeztetnek, nem tartják zárva
kutyájukat, a közterületre felügyelet nélkül kiengedik, ..stb, stb, stb. Ezzel a
magatartásukkal nem csak bosszúságot okoznak másoknak, de veszélyeztetik is embertársaik épségét. Felelõtlen és közösségellenes az ilyen
viselkedés. Mit tehet az önkormányzati hivatal? Ha bejelentés érkezik például
arról, hogy a postára, üzletbe, iskolába menet valakit megtámadott egy kutya,
és a bejelentõ meg tudja és meg is akarja nevezni a kutya gazdáját, hivatalunk
továbbítja a bejelentést a járás, vagy az állategészségügyi hivatal felé. Ha a
gazda nem ismert, a hivatal szinte csak egyet tehet. Kihívja a gyepmesteri
szolgálatot. Ebben az esetben a szolgálat emberei összegyûjtik a „kóbor”
ebeket, elszállítják, tartják a meghatározott ideig, és ha a gazdája nem
jelentkezik, elaltatják. Ez kutyánként 20.000 Ft-ba kerül a falunak. (Az elmúlt
hónapban két alkalommal hívtuk a szolgálatot és több, mint 50 kutyát vittek
magukkal. A falu kifizette a szolgáltatás ellenértékét, a több mint egymillió
forintot. Pedig mennyi helye lenne, lett volna ennek a pénznek!!). Érdekes
azonban, hogy a probléma nagysága ellenére hivatalos bejelentés alig érkezik.
Mintha mindenki mástól várná az intézkedést, a probléma megoldását.
Tetû. Szégyen ide, szégyen oda, beszélni kell róla! A közmeghallgatáson is
beszéltek róla keresetlenül, úgy ahogy ezt a problémát érzékelik.
Mindenekelõtt az iskolás gyermekek szülei. Õk érintettek a leginkább. Vannak
családok, ahol a szülõt úgy tûnik nem érdekli, hogy gyermeke tetves, nem
érdekli, hogy ezzel a felelõtlen magatartással veszélyezteti saját gyermeke és
iskolástársai egészségét. Miért? Mert a fejtetû egy szürkéskék ízeltlábú
rovar, körülbelül 2-4 milliméter nagyságú. Tápláléka az emberi vér. Ha
vért ivott, akkor vörösbarna lesz. Harap, hogy vért tudjon inni. Ennek folyamán
nyálat választ ki, amitõl a vér lassabban alvad meg. A nyál által kiváltott
allergiás reakció okozza a viszketést. A fejtetvek paraziták, legszívesebben a
hajas fejbõrön tartózkodnak. Onnan eltávolítva még akár három napig, 48-55
órán keresztül is életben maradnak. Nem hiszem, hogy bármelyik szülõ
igennel válaszolna arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha gyermekének vérét
valamilyen parazita állandó jelleggel fogyasztaná! És mégis vannak, akik
semmit sem tesznek ellene! Gyermekéért aggódó és felelõs szülõkrõl ebben
az esetben nem beszélhetünk. De hogyan is beszélhetnénk ilyenrõl, amikor a
szülõ sok esetben maga is kiskorú, vagy fiatalkorú, a világra jött gyermek pedig
a jövedelemszerzés egyik formája. Hogy mi lesz késõbb?? Az ilyen „szülõk”
figyelme erre már nem terjed ki. De hogyan is terjedne ki, hisz maga sem látott
más példát, szülei hasonlóképpen éltek, gondolkodtak. Az alma pedig - mint
tudjuk - nem esik messze a fájától.
Hangzavar. A közösségben való lét szabályainak betartása szintén nem
erõssége némelyeknek. Bár vannak, akiknek a lakhelyéül szolgáló épület már
hivatalosan le van választva a villamos hálózatról, (merthogy nem fizették ki az
elhasznált energiát) mégis éjjel-nappal a szomszédokat zavaró módon, nagy
hangerõvel bömböltetnek valamilyen magnót, rádiót, tv-t, cd lejátszót. Hogy
eközben mindenkit meglopnak, az nemigen zavarja erkölcsi értékrendjüket!?
Közterület. Nem kevés energiába és pénzbe kerül, hogy tiszták legyenek
közterületeink, intézményeink. Sokkal kevesebbe kerülne, ha mindenki gondoskodna az általa használt ingatlan és az elõtte elterülõ közterület (járda, út, árok)
tisztántartásáról. Továbbá jó lenne, ha ezzel egy idõben senki nem gondolná, hogy
az út, a járda, az árok a feleslegessé vált holmik (szemét) gyûjtõhelye.
Iskolánk. A közmeghallgatáson megjelentek aggodalommal szóltak az
iskolánk jövõjét illetõen is. Általános volt a vélemény, amivel nem igen lehet
vitatkozni, hogy az iskolákra erõltetett integráció egy természetes
szegregációhoz vezetett településünkön is. Nem gondolom, hogy az
oktatáspolitikai szakembereknek ez volt a céljuk. Bár lehet, hogy az integráció
elméletben nagyszerû dolog és papírra vetve mûködik és az elvárt eredményt
hozza, a gyakorlat legalábbis a mi tapasztalatunk alapján azonban mást

mutat. Az az elmélet pedig, amelyik nem ültethetõ át a gyakorlatba,
véleményem szerint hibás. Szükséges tehát átgondolni, mi az a nevelõ-oktató
közösség, amelyikben szívesen látják gyermeküket az õ és a maguk, tágabb
értelemben a közösségük jövõjéért aggódó szülõk.
A közösségellenes magatartásnak vannak persze szankciói. Az illetékesek
büntethetnek, figyelmeztethetnek, eljárhatnak a szabályokat be nem tartókkal
szemben. Azt azonban nem kell elfelejteni, hogy ez mindig drága és kevésbé
hatékony módszer.
Mi lenne hát a megoldás?? Magánvéleményem, hogy a megoldás a
szeretettel, odafigyeléssel és felelõsséggel nevelt gyermek, aki a szülõrõl jó
példát vesz, akit megintenek az elsõ „szabálytalanságnál” (persze a
másodiknál és a századiknál is!), aki tiszteli a másik embert, aki tiszteletben
tartja a másik ember jogát a pihenéshez, az egészséghez, aki nem vágyik a
másik tulajdonára, …stb. És a sort lehetne folytatni.
Talán túl naivnak tûnik ez a magánvélemény, de azért érdemes belegondolni,
hogyan is volt ez a mi gyerekkorunkban. A felnõttek nem csak a saját gyermeküket,
hanem bárki másét megintették, meginthették (legalább szóban), ha az nem az
elvárásoknak megfelelõen viselkedett. A megintett gyermek szülõi pedig nem
megorroltak ezért, hanem kérték a közösség más felnõtt tagjait, fõleg a nevelõket,
tanítókat, tanárokat, hogy szóljanak, ha probléma van a gyermekükkel.
Ez persze nem csak az adott gyermek, család érdeke volt, hanem a közösség
hosszú távú békés és eredményes együttélését is elõsegítette. Mindezekbõl a
magatartásokból persze nem hiányozhatott a szeretet és a tolerancia, mert
ezek hiánya könnyen vezethet békétlenséghez.
Sokan kérdezhetik joggal, mit tesz a hivatal az egymás mellett élés szabályait
megszegõkkel? Nos, a hivatal sokat tehet, de mindent csak a jogszabályok
keretei között. Ezért, bár ismét lehet naivitás a részemrõl, az összefogás lehet
a másik megoldás. Minden jót akaró, a harmonikus együttélést kívánó ember
ugyanúgy kell, hogy fellépjen a szabályokat megszegõkkel szemben. Ha
szükségesnek látszik, soha ne kell elmulasztani a jelzést az illetékes hatóság,
szervezet felé. Ha az áramot lopják (tõlünk lopják, nem a szolgáltatótól!!), a
szolgáltatóhoz, vagy a rendõrségre, ha éjszakai randalírozás van, a rendõrségre, ha a kutyát állandóan az utcán látják, a járási hivatalba, …stb.
Lassan, de a törvényhozó is reagál a társadalmi változásokra. Például a
jövõben nem vehetõ fel közmunkára az, aki az általa lakott ingatlant nem tartja
rendben. Sõt! A foglalkozást helyettesítõ támogatás (köznyelven a segély) is
megvonható ezektõl az emberektõl. Mindezen szabályok érvényesítéséhez
persze sok munkára van szükség. A munka elvégzéséhez pedig emberekre. A
jelenlegi önkormányzati hivatali létszám csak rendkívüli terhelés mellett tudja
ellátni az egyéb kötelezõen elõírt feladatokat is, ezért a képviselõ-testület egy
olyan személy alkalmazását tartja indokoltnak, aki segítségére lesz a hivatalnak a fent említett problémák kezelésében. Járja a közterületet, ellenõrzi az
ingatlanok tisztaságát, …stb.. A munkakör betöltésére az alkalmas személy
kiválasztását követõen kerül sor.
Addig is kérek minden, a közösség dolgairól felelõsen gondolkodó lakost, hogy
jobbító szándékú javaslataival, ötleteivel bátran keresse hivatalunkat,
bármelyik képviselõt, vagy természetesen engem. Egyúttal ne mulasszuk
jelenteni a megfelelõ helyre, ha szabálytalanságot tapasztalunk! Még akkor is
jelezzünk, ha úgy látjuk, semmi eredményre nem vezet ez a magatartásunk!
Bár a közmeghallgatáson a felvetett igen súlyos problémákra ott helyben
megoldás nem született, mégis azt kell leírnom, hogy eredményes volt.
Eredményes, mert a jelenlévõk érzékelték, hogy nincsenek egyedül a
problémák kezelésében, hogy a hivatalos álláspont egyezik a problémákat
felvetõk álláspontjával. El kell azonban azt is fogadnunk, hogy a hivatalos
szervek is csak a közösség együttmûködésével és segítségével érhetik el az
általunk elvárt eredményt.
Tegyük a dolgunkat, hogy szemrehányás mulasztásunkért az utánunk jövõk
részérõl ne érhessen minket!
Beszkid Andor polgármester

Újra indult a RIMÓCI TV!
Keresse a DUNA TV és a TV2 közötti csatorna helyen!

Gólyahír:

PAPÍRGYÛJTÉS

Legutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt gyermek születés.

Akiért a harang szólt...

V

Vincze Barna
Bem Apó út 37.
1961-2014

Mócsány István
Hársfa út 10.
1941-2014

Mócsány Ferencné
Magashegyi út 25.
1967-2014

Balázs Istvánné
Kiskert út 1.
1937-2014

V

Vincze Sándorné
Nagykert út 40.
1942-2014

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

Köszönetnyilvánítás

Vinczéné Percze Gizella

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

MÓCSÁNY ISTVÁN
(élt 73 évet)
Temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Gondolatok:
Virágot a világnak
Érdekel a Föld jövõje. Tanulok róla, tenni is próbálok érte. Tudom, tudom,
mindez csepp a tengerben, hiszen a levegõt repülõgépek ezrei hasítják,
óriási erdõket vágnak ki nap, mint nap, gyárak füstölnek, tankhajók terhe
borul az óceánokba, szintetikus mérgek szennyezik a talajt. Fogy a víz,
sivatagosodnak a termõföldek, változik a klíma, az ökológiai egyensúly
borul. Meg az ember tekintete is. A homlokot gondok, a tekintetet sötét
jövõképek felhõzik. Hogyan tovább? Forró lett a talpunk alatt a talaj, a
kérdés égetõ. Mert már nem pusztán arról van szó, hogy fenntartható-e a
fejlõdés, hanem hogy fenntartható-e így egyáltalán az élet? És bizony a

A Szent István Általános Iskola ismét papírgyûjtést szervez!
Kérünk tehát mindenkit, hogy a feleslegessé vált
papírhulladékát ne dobja ki a háztartási hulladék közé,
hanem gyûjtsék össze szelektíven és juttassák el az iskola
valamelyik épületébe! Az elszállításra 2014. május 27-én
kerül sor. Ily módon is óvjuk környezetünket!
Köszönettel a Szent István Általános Iskola nevében:

„Szeretõ szíveddel oly sok jót adtál,
Isten kegyelmébõl most megváltást kaptál.
Tested pihen csak az anyaföld mélyében,
Emléked tovább él szeretteid szívében.”

Köszönetnyilvánítás

V

Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VINCZE BARNA
(élt 52 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétüket fejezték ki
és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

televízió szörnyû víziókat idéz meg. Múltbéli katasztrófák nyomán sajdul belénk a
„mi vár ránk” aggodalma. Földrengés, vulkánkitörés, hurrikán, s ha még nem
pánikolnék, akkor a világvégét festik a képernyõre. A nemlét árnyékában létkérdés,
milyen lábnyomot hagyok magam után. Ha hagyok egyáltalán. Mert arról is kapok
hipotézist, milyen lesz az élet a Földön azután, hogy eltûnik az emberi faj. Az is
megeshet, hogy nyomtalanul, s hírmondó sem marad. Most akkor nézzem tétlenül,
vagy takarjam le ezt a tévének álcázott kristálygömböt? Egyelõre még felülrõl
szagolom az ibolyát. Ahelyett, hogy látomásokon pánikolnék, kiskertemben
kezdek gyomlálni. Sõt ültetek még pár haszonnövényt, meg újabb virágot. Érzem,
ezzel jó nyomot hagyok, jó nyomon vagyok. A vízcsepp is kivájja a sziklát. Igaz,
nem egy maga. Sok kicsi sokra megy. Együtt pedig még többre. Védjük meg a
Földanyát a következõ nemzedékek számára!
U.I.: Vannak jó emberek a világban, csak én soha nem találkoztam velük.
Lõrik Sándor
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Újra rimóci táncok a „Pávában”

„Répa, retek, mogyoró”

Elõzõ lapszámunkban beszámoltunk, hogy rimóciak is indultak a Fölszállott a páva címû mûsorban, valamint arról is,
hogy egy nógrádi páros rimóci táncokat táncolt. Nem mehetünk el szó nélkül az mellett sem, hogy a Mlinarak
táncegyüttes is rimóci táncokat táncolt a középdöntõben, akiket Hrúz Dénes, a Dûvõ Zenekar vezetõje kísért. A
Mlinarak táncegyüttes öt testvérbõl és párjaikból áll. Mlinár Mária a felvételen azt is elmondta, hogy a ruháikat édesanyjuk Mlinárné
Kolarovszki Mária varrja, de az anyagok, szoknyák Rimócról, Déska Bertalanné, Margit nénitõl vannak.
A Mlinarak táncegyüttes mellett gratulálunk a Nógrád Táncegyüttesnek is és köszönjük nekik, hogy képviselték a térségünket és
megmutatták a palóc hagyományokat is.
Vincze Nikolett

A képen Mlinár Anna és Kõrösi Kata

2014 MÁJUS

A Nógrád Táncegyüttes

SZENTKÚTI HÍREK
„Május 4-tõl kezdõdõen vasárnaponként ismét két szentmisét tartunk,
amelyek 9.00 és 11.00-kor kezdõdnek. Gyónási lehetõséget 8.30-tól
biztosítunk. A kegyhely a vasárnap délelõttöt kivéve továbbra is egész héten
zárva tart, a szentkút vizét azonban felvezettük a körmeneti úthoz, hogy az a
nap minden szakaszában megközelíthetõ legyen. Pünkösdtõl kezdõdõen
valamennyi búcsút megtartunk. Június elsõ vasárnapjától a kegyhely
hétköznaponként is látogatható lesz, ekkorra már a kegyszobor is visszakerül,
a szabadtéri oltár újjáépítése pedig befejezõdik.
Kérjük a kedves testvéreket, május hónapban a Lorettói Litánia felajánlásával,
és ha tehetik, anyagi támogatásukkal is segítsék nemzeti kegyhelyünk
környezetének megújítását!”
(Forrás: www.szentkut.hu, részletes búcsúnaptár a következõ lapszámban.)

Rimóciak
Szent II. János Pál pápával
Ferenc pápa 2014. április 27-én, vasárnap
Rómában szentté nyilvánította XXIII. János és II.
János Pál pápát. Ez az elsõ eset, hogy egyszerre
két pápát avattak szentté. II. János Pál pápa
imájával és ezekkel a fotókkal tisztegünk mi is
elõttük.
A fotókon látható Szent II. János Pál pápa rimóci
népviseletes babákkal, Vinczéné Hurják Mónika
takarásban, illetve Benkó Péter Esztergomban,
1991. augusztus 16-án.
SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA IMÁJA:

Segíts a szenvedésben
Ó Mária, aki Fiaddal együtt végigjártad a keresztutat, Anyai szívedben gyötrõdtél a
fájdalomtól, de nem feledted beleegyezõ szavadat és mélységesen bíztál abban, hogy akinél
semmi sem lehetetlen, be fogja teljesíteni ígéreteit. Esdd ki számunkra és a jövendõ
nemzedékek emberei számára a kegyelmet, hogy rá merjünk hagyatkozni Isten szeretetére.
Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a próbatételekben, még ha sokáig tartanak és
kemények is, soha ne kételkedjünk az Õ szeretetében, Jézusnak, a Te Fiadnak tisztelet és
dicsõség mindörökké, Ámen.

- a közösségi mezõgazdaság
nemzetközi mûködési feltételeinek
adaptálása a hátrányos helyzetû
Rimócon, az iskolakert mûködési
feltételeinek továbbfejlesztésével -

Az elmúlt hónapban már beszámoltunk róla, hogy ismét
mûködik községünkben az iskolakert program, ezúttal a CSERFA
Egyesület pályázatának köszönhetõen.
A program március elsejével indult, azonban az elsõ hónapban
még csak az elõkészítés zajlott. Több megbeszélés és egyeztetés
nyomán, a benyújtott árajánlatok alapján kiválasztásra került az
eseménykövetõ dokumentumfilmet forgató szervezet, illetve
hosszas „kutatómunka” nyomán munkaviszonyba lépett az
iskolakerti feladatokat napi szinten ellátó személy is.
Az eseménykövetõ dokumentumfilmet az Ikon Stúdió Egyesület
készíti, elsõsorban Székely Orsolya személyes jelenlétével.
Az iskolakert gyakorlati feladatainak ellátását Virágné Kiss
Ilona vállalta. Napi szinten õ foglalkozik mind a gyerekekkel, mind
a kerti feladatokkal. Szabó Móni, aki elõzõ évben ellátta ezt a
feladatot, ebben az évben csak önkéntesként nyújt szakmai
segítséget, elsõsorban tapasztalatai átadásával.
A pályázat adminisztratív hátterének biztosítását a CSERFA
Egyesület, illetve Beszkid Veronika látja el.
A pályázat nyomán a következõ hónapok során a gyerekek
megismerkednek a különféle kerti munkákkal, a növényekkel, a
kertben lakó állatokkal. A napi foglalkozások mellett minden
hónapban nyílt napokat szervezünk, melyre sok szeretettel várunk
mindenkit: szülõt és testvéreket egyaránt. (Az elsõ ilyen nyílt
alkalom május 8 és 9. volt, mely sajnos éppen a lapzárta és az újság
megjelenése közé esett, így csak a következõ lapszámban tudunk
róla beszámolni. )
Beszkid Veronika

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”
Az Orvosi Rendelõ felújítását célzó projekt a következõ hónap
során új szakaszba lép: elindul a közbeszerzési eljárás
lefolytatása.
A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-a,
illetve az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján az
eljárás lefolytatásához egy bizottság felállítása szükséges. Az
érvényes jogszabályok szerint a bizottságban helyt kell, hogy
kapjon egy közbeszerzési szakértõ, egy pénzügyi szakértõ, illetve
egy, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel bíró személy.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására Kolosiné Dr. Percze
Zsuzsanna közbeszerzési szakértõt kértük fel, aki az
elmúlt évek során több alkalommal dolgozott már együtt
községünk vezetésével.
Mivel esetünkben a közbeszerzés tárgya építési beruházás,
ezért a hivatkozott törvényi hely szerint építésügyi területen
végzett szakemberre is szükség van a bizottságban. Erre a
feladatra Horváth Róbert építésügyi szakértõvel
kötöttünk megállapodást.
A közbeszerzési bizottság pénzügyi szakértõjének posztját
Rimóc Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
szerint az önkormányzati hivatal „pénzügyi szakértelemmel
rendelkezõ ügyintézõje” látja el. Mivel a projektben egyébként
alkalmazunk egy pénzügyi vezetõt (Percze Renáta, pénzügyi
elõadó), értelemszerû, hogy a közbeszerzési bizottság pénzügyi
szakértõi tisztségét is ugyanez a személy töltse be.
Szintén a Közbeszerzési Szabályzat mondja ki, hogy a
bizottság állandó tagja és egyben elnöke a település jegyzõje. Így
a bizottság negyedik tagja Dr. Verbói Mária jegyzõ asszony
lesz. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a jogszabályok által
szabott határidõk betartásával hozzávetõlegesen 1 hónapot fog
igénybe venni. Ezt követõen kerülhet sor a vállalkozási
szerzõdés megkötésére a nyertes ajánlatot adó vállalkozóval.
Beszkid Veronika

FALUGYÛLÉSRÕL
Ugyan 2012-tõl nem kötelezõ falugyûlést tartani, de önkormányzatunk képviselõ-testület ennek ellenére úgy gondolja, hogy
évente egyszer beszámol a választóinak a végzett munkáról,
sikerekrõl, kudarcokról. Teszi ezt azért is, hogy a lakosoknak
lehetõsége legyen véleményeket mondani, javaslatokat tenni,
illetve megkérdezni az õket és a közösséget érintõ dolgokról a falu
vezetését.
Beszkid Andor polgármester április 27-én 15 óra 10 perckor
nyitotta meg az ez évi falugyûlést, ahová a jelenléti ív szerint 31 fõ
érdeklõdõ jött el. A beszámoló elején mindig ígéreteket kapunk,
hogy rövid lesz, de hamar kiderül, hogy településünk egy évérõl
nem lehet röviden beszámolni. Így történt ez most is.
Csak felsorolom, mi mindenrõl volt szó többek között:
- a járási hivatalok felállítása miatti átszervezésrõl (2 fõ Szécsénybe távozott)
- az általános iskolákat átvette az Intézményfenntartó Központ,
más lett a fenntartó
- az éves költségvetésünk csak 10 %- át tudjuk mi helyben beszedni
- az óvoda társulástól önkormányzati fenntartás alá került
- a gépjármûadónak csak a 40 %-a marad a mi költségvetésünkben
- minden pályázaton indulni kell
- a fejlesztésekrõl, a társulásokról
- a civil szervezetekrõl, a település kulturális és sportéletérõl
- a közfoglalkoztatásról (ahol a költségek 20 %- át a településnek
kell állnia), a START programról (amelynek keretében épül a két
csarnok a Petõfi úton)

- a kamera rendszerrõl (várhatóan 27 kamerát helyeznek el a
település különbözõ részein, rendszám felismerõvel)
- az állandó kutyakérdésrõl (a közelmúltban 1 millió forintot
fizetett az önkormányzat 52 kóbor kutya befogásáért)
- és még sok egyéb témával is foglalkozott a polgármester
beszámolójában.
Ezután, a kérdések elõtt a civil szervezetek kaptak szót.
Péter Zsolt, a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke röviden ismertette
tevékenységüket, felszólalása végén kérte a jelenlévõket, hogy aki
teheti adója 1%- ával is támogassa egyesületüket.
Beszkid Andor a Rimóci Sportegyesület elnökeként szintén
röviden vázolta az egyesület elmúlt évét és az elõttük álló
feladatokat, köztük a pályavilágítás befejezését és egy szertár
épület létrehozását.
Ezután hat hozzászólás, illetve kérdés érkezett, melyekre a
polgármester válaszolt. Sok egyéb mellet a földutak állapota a
termõföldek vitás esetei, a vízelvezetés, a vendégház helyi
igénybevételének lehetõsége, szennyvízelvezetés, a tervezett
víztározó helyzete, a cigány kisebbség egyes tagjainak nem
megfelelõ viselkedése, egy etikai kódex megalkotása is szerepelt.
Ezután a Rimóci Ifjúsági Egyesület 5. születésnapját ünnepelve,
Bablena Ferenc beszámolt a megalakulás óta eltelt idõszak
történéseirõl.
A falugyûlés végén a szervezõk kis tombolasorsolás keretében
néhány helyi termékkel köszönték meg a részvételt.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az idei falugyûlés 18 óra
30 perckor ért véget.
Beszkid János

4

RIMÓCI ÚJSÁG

2014 MÁJUS

"Kellene kiskert, bõtermõ!" - Rimócon készült
ismeretterjesztõ film az M1 mûsorán
Székely Orsolya neve már sokaknak ismerõs. A tavalyi évben újra láttuk
forgatni Rimócon, feltûnt eseményeken, rendezvényeken, de még a
Szentkúton is figyelemmel kísérte a rimóciakat. Legújabb ismeretterjesztõ
filmjét forgatta, melyet a magyar televízió 7 héten keresztül vetített.
Az interneten az alábbiakat olvashatjuk a sorozat tartalmáról: „A
hagyományosan közösségi paraszti életforma felbomlott. A városias jellegû
fogyasztói viselkedésminták gazdasági és kommunikációs hatások mentén
terjednek a falvakban is. Ennek következtében drasztikusan csökken a
háztáji gazdaság, a konyhakert mûvelés divatja. A falusi roma lakosság
körében a korábban meglévõ kézmûves szakmák mellett a földmûvelõ és
állattartó tevékenység ki sem alakult. Sorozatunk a nagytudású öregeknél
még fellelhetõ kiskertmûvelési ismeretek legfontosabb elemeinek
rögzítésére vállalkozik.”
A következõkben Székely Orsolyával, a film rendezõjével és
forgatókönyv írójával beszélgettem:
- Honnan jött az ötlet, Orsolya?
- József Attilával szólva: „Én úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.” Nem egy futó ötletbõl született,
hanem az elmúlt 10 esztendõ érlelte meg a koncepciót. Több száz
film elkészítése után úgy éreztem, hogy már nem elég egy
problémáról csak filmet csinálni, magát a problémát kell
megoldani. Belefogtam. Hogy film is lett belõle, az csak azért van,
hogy a még meglévõ tudást megörökítsük, és befogadható
formában továbbadjuk. Erre jó a film mert nem csak elmondani
lehet a fontos dolgokat, de a hogyant is meg lehet mutatni. Egy
mozdulatot, azt hogy, hogy néz ki egy jól használható kapa, hogy
milyen a jó föld és milyen a száraz… milyen az ormányos bogár és mi
is a kukorica kötése… érzékeltetni lehet, hogy milyen a kisugárzása
annak az embernek, aki szeret a földdel és a növényekkel foglalkozni,
és hogy a gyerekek varázslatokra képesek…
- Miért pont Rimóc?
- 2000 környékén forgattam a búcsújáróhelyekrõl egy sorozatot.
Akkor találkoztam Szentkúton Bablena Feri bácsival és Piroska
nénivel. Amikor egy évvel késõbb felmerült az a gondolat, hogy
Hõna Eszterrel készítsünk közösen egy dokumentumfilmet a
birtokrendezésrõl, akkor megkerestem õket. Aztán itt ragadtunk…
- Mi volt a legnagyobb nehézség a forgatás során?
- Ha nehézségrõl kell beszélni; talán a július-augusztusi meleg… A
feledhetetlen nehézség az utómunka idõszakban alakult ki, mert
mire én a forgatással elkészültem, a film vágója más filmekben lett
annyira leterhelve, hogy szinte egyáltalán nem maradt ránk ideje.
Azok a filmek csúsztak, én meg többet forgattam, mint amirõl szó volt.
A befejezési határidõt a kiírók bebetonozták, mozdíthatatlan volt.
- Hány órát, napot forgattál, mennyi anyagot gyûjtöttél?
- Három 15 perces
filmre nyertem támogatást az MTVA Médiatanácsa által kiírt
pályázaton. Kilenc
forgatási napot terveztünk a költségvetésben.
Végül 41 napot forgattam és a felvett
anyagból 7-szer 15
percet tudtam megkomponálni. Forgatott
hasznos anyag még lett
volna, de se a pénzbõl,
se az utómunka idõbõl
nem futotta többre. Így
is külön engedélyeztetnem kellett az elfogadáskor, hogy hét részt
adhassak le.

- Mi volt a legemlékezetesebb történés számodra?
- Töretlenül jó légkörben forgattam végig ennek az emléke
megmaradt. A korombeli idõs emberekkel mindég szívesen
forgatok. Ehhez most hozzájárult az iskolakertben a Moncsi néni
(Szabó Mónika) által megteremtett varázslatos hangulat. A roma
portákon mindenütt szívesen fogadtak. Nagyon tudtunk örülni a jó
borsótermésnek, a szép krumplinak, a hatalmas töknek… A
legemlékezetesebb talán annak az öröme, hogy operatõrként
magam forgattam az anyag jelentõs részét.
- Milyen volt a visszajelzés, hogyan fogadták a filmet?
- Errõl talán az mondja a legtöbbet, hogy a Spektrum Televízió
megvette a magyarországi, szlovákiai és romániai csatornáira.
Azoktól elnézést kérek, akik a forgatások nyomán úgy gondolták,
hogy õk is látszani fognak a TV-ben de végül csalatkoztak. A
szerkesztés során sok hasznos anyag bizony kimaradt, de talán majd a
következõ fordulóban fel fogjuk használni. És itt szeretnék külön
köszönetet mondani a film összes szereplõjének, valamint azoknak,
akik a háttérbõl segítették, hogy a program megszülessen és a
filmsorozatot is el tudjuk készíteni; Beszkid Andor polgármester
úrnak és Kiss Józsefné igazgató asszonynak. Sok-sok köszönettel
tartozom Beszkid Jánosné, Valinak és Virág Lacinak, mert soha nem
voltak fáradtak a leglehetetlenebb kéréseimet is teljesíteni.
- Aki elmulasztotta a filmet, az hol láthatja legközelebb, esetleg
hogyan juthat hozzá?
- A Spektrum csatornáin talán az év vége felé elindul az adás.
Látható lesz az IKON Stúdió honlapján: www.ikonstudio.hu. amit
nemsokára elindítunk, mint lekérhetõ online médiafelületet. Ez az
oldal egyenlõre még fejlesztés alatt van. Addig a Médiatanács
oldalán az alábbi internetes linken érhetõ el:
http://mecenatura.mediatanacs.hu/adatlap/111/Kellene_kiskert_b
otermo
Aki otthon szeretne tudni egy DVD-t, az szóljon és örömmel hozok
neki. Találkozhatnak velem, mert az iskolakert program a Svájci
Alap és Magyar Fejlesztési Bank támogatásával idén is folytatódik.
- Köszönöm a beszélgetést és sok sikert a további munkákhoz is!
Vincze Nikolett

A film epizódjai:
1. rész: Tél
2. rész: Tavasz
3. rész: A bab és a kukorica
4. rész: A mák
5. rész: A borsó és a hagyma
6. rész: A paradicsom és a paprika
7. rész: A burgonya
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Pártlistákra leadott szavazatok

001. számú szavazókör 002. számú szavazókör
Összesen
(Általános iskola,
(Polgármesteri Hivatal,
a két szavazókör
Szécsényi út 4.)
Madách tér 1.)
Adatai:
Pártlistás Nemzetiségi Pártlistás Nemzetiségi Pártlistás Nemzetiségi
listás
listás
listás

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylõ
választópolgárok jegyzékében szereplõ
választópolgárok száma
Szavazóként megjelent, a szavazókörben
lakcímmel rendelkezõ választópolgárok száma
Az átjelentkezett választópolgárok
névjegyzékében és a mozgóurnát igénylõ
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében
szereplõ választópolgárok száma
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül)
Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet: + / hiányzó: -)
Érvénytelen szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma

797

4

585

0

1382

4

446

4

366

0

812

4

-

-

2

-

2

-

-

-

1

-

1

-

446

4

366

0

812

4

0

0

0

0

0

0

16
430

2
2

2
364

0
0

18
794

2
2

Össz.:

%

001.
számú
szavazókör
185

002.
számú
szavazókör
199

145

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
(Magyar Szocialista Párt, Együtt A Korszakváltók Pártja, Demokratikus
Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt)

Pártlistákra leadott szavazatok

384

48,36 %

127

272

34,26 %

47

28

75

9,45 %

MCP (Magyarországi Cigánypárt)

38

0

38

LMP (Lehet Más a Politika)

6

5

11

MUNKÁSPÁRT (Magyar Munkáspárt)

2

4

6

A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

4

0

4

KTI (Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt)

2

0

2

SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI

0

1

1

ÖSSZEFOGÁS

1

0

1

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

0

0

0

ÚDP (Új Dimenzió Párt)

0

0

0

SEM (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt)

0

0

0

JESZ (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség)

0

0

0

ÚMP (Új Magyarország Párt)

0

0

0

SZOCIÁLDEMOKRATÁK (Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)

0

0

0

EGYÜTT 2014 (Együtt 2014 Párt)

0

0

0

ZÖLDEK PÁRTJA

0

0

0

430

364

794

4,79 %
1,39 %
0,76 %
0,50 %
0,25 %
0,13 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100 %

FIDESZ-KDNP
(FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség; Kereszténydemokrata Néppárt)
JOBBIK (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen:

Választási tudnivalók:
1. Magyarország köztársasági elnöke 2014. május 25. napjára kitûzte az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választását. A
szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
2. Azok, akik egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak eljönni a szavazásra, igényelhetnek mozgóurnát. A
mozgóurna kérelmek kérhetõek a hivatalból, letölthetõek az internetrõl a www.valasztas.hu oldalról, de ügyfélkapun és a
www.valasztas.hu oldalon is kérelmezhetõ a mozgóurna.
3. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
4. Plakátot (választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettõl és hordozóanyagtól függetlenül) épület falára,
kerítésre elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén - a
vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölõ szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást
követõ 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
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ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA - 2014. április 6. - Rimóci eredmények
(Forrás: www.valasztas.hu)
Egyéni választókerületi szavazás

001. számú szavazókör 002. számú szavazókör
(Általános iskola,
(Polgármesteri Hivatal,
Szécsényi út 4.)
Madách tér 1.)

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylõ
választópolgárok jegyzékében szereplõ
választópolgárok száma
Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel
rendelkezõ választópolgárok száma

801

585

1386

450
(56,18 %)

366
(62,56 %)

816
(58,87 %)

-

2

2

-

1

1

450

366

816

0

0

0

20
430

2
364

22
794

Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és
a mozgóurnát igénylõ átjelentkezett választópolgárok
jegyzékében szereplõ választópolgárok száma
Átjelentkezéssel szavazóként megjelent
választópolgárok száma
Urnában lévõ lebélyegzett szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül)
Eltérés a szavazóként megjelentek számától
(többlet: + / hiányzó: -)
Érvénytelen szavazólapok száma
Érvényes szavazólapok száma

A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve
Balla Mihály Tibor
Kiss László
Borenszki Ervin
Rácz Jenõ

Összesen
a két szavazókör
Adatai:

Jelölõ szervezet(ek)
FIDESZ-KDNP (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség;
Kereszténydemokrata Néppárt)
JOBBIK (Jobbik Magyarországért Mozgalom)
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
(Magyar Szocialista Párt, Együtt A Korszakváltók Pártja,
Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt,
Magyar Liberális Párt)
MCP (Magyarországi Cigánypárt)

Össz.:

%

173

202

375

47,23 %

143

121

264

33,25 %

50

27

77

9,70 %

48

1

49

6,17 %

MUNKÁSPÁRT (Magyar Munkáspárt)

4

6

10

1,26 %

Török Tamásné

4

1

5

0,63 %

Zagyvai Sándor
Tóth Zoltán
Szilvási István

A HAZA NEM ELADÓ
(A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt)
LMP (Lehet Más a Politika)
KTI (Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt)
FKGP

Szendreiné Kis Katalin

EU. ROM (Európai Roma Keresztények Jobblétéért

Mazgon Jelena

SMS (Seres Mária Szövetségesei)

Belák Vince Ottó

MSZDP (Magyarországi Szociáldemokrata Párt)

Kovács Boglárka

SEM (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt)

Nagy József

EGYÜTT 2014 (Együtt 2014 Párt)

Czekó Erzsébet

ÖP (Összefogás Párt)

Hegedûs Ervin

ZÖLDEK (Zöldek Pártja)

Lakatos Nikoletta*

KMSZ (Keresztény Magyarok Szövetsége)

Rákosi György

NÉP (Nemzeti Értékelvû Párt)

Makó András

SZOCIÁLDEMOKRATÁK
(Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja)
JESZ (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség)
SZEM-NÕPÁRT
(Szövetségben, Együtt Magyarországért)
MCF (MCF Roma Összefogás Párt)
MACSEP (Magyar Cselekvõ Párt)

1
3
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

2
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

3
3
2
1
1
1
1
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Németh László
Ráczné Molnár Mária
Halasi Miklós
Vidák Zoltán*
Összesen:

*Visszalépett jelöltek, így a szavazólapról áthúzással törölve lettek.

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
Az áprilisi események az ünnepek jegyében teltek el.
- A húsvéti készülõdés a gyerekházban sem maradhatott el.
Csuhéból és dekor gumiból nyuszikat készítettünk. Két héttel
húsvét elõtt búzát ültettünk, tojásfát állítottunk és ünnepi
asztalt terítettünk. A tojásra különbözõ méretû magokból
mintát formáztunk.
- Az anyák napjára közösen készültünk a családokkal. A
gyermekek fényképével díszített színes virág volt az
édesanyák meglepetése. A nagyszülõk számára az anyukák
gyermekük fényképével díszített ajándékot varrtak, fûztek. A
gyerekek örömmel adták át az ajándékot. Az anyák napja a
gyerekház eseményei közt a legkedvesebb ünnepünk.
Gyermekeink még alig beszélnek, de szeretetet sugárzó
tekintetük, ölelésük, szavak nélkül is boldogsággal tölti el
szívünket.

- Május végén az idén is megrendezésre kerül a gyereknap.
Ügyességi játékokkal, arcfestéssel, kézmûves foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. A rendezvény minden programját
ingyenesen vehetik igénybe a résztvevõk.
- Kollégánk, Csemer Petra április végén elköszönt tõlünk,
reméljük, csak rövid idõre. Anyukaként és kollégaként is
visszavárjuk a gyerekházba. A babának és a mamának jó
egészséget és sok örömet kívánunk.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

Dr. Frankfurter
Zsuzsanna
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„ Nagyon friss az élmény, alighogy születtem,
Anyukám, apukám írjatok helyettem.
Ne sokat, csak annyit: eggyel több a létszám,
Hogyha szeretni kell, számítsatok énrám!
Azért mert szerettek jöttem a világra,
Lettem új fény, csillag, szülõk boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!”

Kapott érvényes szavazat
001. sz.
002. sz.
Szavazókör Szavazókör
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Társasjáték Estek az IKSZT-ben.

Rimóc község néptánc és
viselethagyománya közös
kulturális örökségünk
Napjainkban minden közösség szembesül azzal a
kérdéssel, hogyan õrizheti meg kulturális arculatát,
önazonosságát. E megõrzött múlt az önbecsülés és
mások megbecsülésének alapja.
A kulturális örökség megõrzésének szándéka az utóbbi
évtizedekben mind több területre terjedt ki, az örökség fogalma
árnyaltabbá vált. A kulturális örökség különbözõ fajtái (épített
környezet, mûvészeti alkotások, történeti mûtárgyak, régészeti
leletek stb.) mellett immár az úgynevezett Szellemi Kulturális
Örökség is nemzetközi figyelemre számíthat. Megõrzése megkerülhetetlen és halaszthatatlan feladat, hiszen hatványozottan ki
van téve az eltûnés veszélyének.
Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el a
szellemi kulturális örökség megõrzésérõl. Az egyezményt az
Országgyûlés a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium ennek szellemében hozzáfogott
a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti rendszerének
felépítéséhez. Elsõ lépésként az egyes közösségek, csoportok vagy
egyének azon szellemi javait kívánja összegyûjteni, dokumentálni
és közismertté tenni, amelyeket a közösségi emlékezet és tudás
részeként, mint élõ örökséget ismernek és gyakorolnak. Mindebben
számít az érintettek kezdeményezésére, egyetértésére és részvételére.
A miniszter felhívást adott közre, amelyben felkéri és buzdítja a
magyar kultúra iránt elkötelezett közösségeket, csoportokat és
egyéneket, hogy vegyék számba élõ vagy még feleleveníthetõ
örökségüket, nemzedékeken átöröklõdõ szokásaikat, kifejezési
formáikat és hagyományos ismereteiket, ezek közül jelöljék ki
azokat az elemeket, amelyeket a szellemi kulturális örökség nemzeti
jegyzékébe való fölvételre javasolnak.
Ennek szellemében Rimóc Község Önkormányzata úgy döntött,
hogy kéri a rimóci viselet és táncok nemzeti jegyzékbe való
felvételét. A jegyzékbe vétel sikerességéhez azonban elengedhetetlen a helyi lakosok részvétele, támogatása. Ennek
elõsegítésére a jelölési folyamat részeként a késõbbiekben egy
zártkörû, szakmai és egy nyílt, lakossági Szellemi Kulturális
Örökség fórumot kívánunk tartani a Dr. Manga János Közösségi
Házban, hogy minden érdeklõdõ megismerhesse pályázatunk
anyagát, és amennyiben a jelöléssel egyetért, nyilatkozatával
támogathassa azt. Ezeknek idõpontjáról mind a Rimóci Újság
hasábjain, mind pedig egyéb módon értesíteni fogjuk Rimóc község
lakosságát.
A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti jegyzéke, kritériumrendszere megismerhetõ a http://www.szellemiorokseg.hu oldalon,
valamint elõzetes egyeztetés alapján személyes megbeszélésre és
felvilágosításra is van lehetõség Jusztin Péternél a Dr. Manga János
Közösségi Házban.
Jusztin Péter

Fényképeket keresünk!
Szeretnénk összegyûjteni minél több rimóci
- óvodai, iskolai csoportképet,
- ballagási vagy tablóképet,
- elsõáldozós,
- bérmálkozós csoportképeket.
A képeket a Rimóci Újság facebook oldalán
folyamatosan közzétesszük!
Aki szívesen segítene az összegyûjtésben, az küldje át
a beszkennelt képet a rimociujsag@gmail.com címre,
vagy juttassa el Burik-Vincze Ágota
vagy Bablena Ferenc részére a Közösségi Házba!
Köszönjük!
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NYULACSKA HÍREK
„Köszönet” Vallomás édesanyámnak
Május elsõ vasárnapjára lázas készülõdés folyik óvodánkban,
hogy minden gyermek meglepetéssel köszöntse az édesanyját.

„Szívemnek kertjében, kis virágot leltem,
az én jó anyámat áldja meg az Isten.”

„ A Földünk nem játék!
Ajándék!”
A Föld napja alkalmából, április 22-én rendhagyó
programmal készültünk. „Tedd szebbé és óvd!”néven
projektnapot szerveztünk, játékos feladatokat, könnyed
tevékenységeket kezdeményeztünk. Fontos volt, hogy a
gyermekek személyesen megtapasztalják, spontán
ismeretet szerezzenek, vizsgálódjanak környezetükrõl.
A földgömbön megkerestük a szárazföldet, tengert,
összehasonlítottuk a színüket, nagyságukat, késõbb
kivágott, kiszínezett formában térképet készítettünk
belõle.
Az udvarunk tisztasága érdekében összeszedtük az
elhullott papírzsebkendõket, eldobált szalvétákat,
ágakat, gallyakat, felhívtuk a gyermekek figyelmét arra,
hogy a szemétnek mindig a szemetesben van a helye.
Közösen ültettünk a balkonládákba virágokat - Csemer
Károly és felesége segített ebben a feladatban - közben
megbeszéltük a gyermekekkel a muskátlik gondozását,
majd igazságosan elosztottuk a csoportok között. A
gyermekek lelkesedéssel biztosítottak minket arról,
hogy a késõbbiekben sem feledkeznek el ezekrõl a
teendõkrõl.
Molnár Lászlóné és Boldog Bernadett

„Kicsi kezem, kicsi szám téged köszönt Anyukám, az év legszebb vasárnapján.”

Nagy a tolongás,mindenki dolgozni akar.

„Édesanyám, úgy szeretlek, mint virág a harmatot.
Köszönöm a sorsnak, hogy nekem ilyen jó édesanyát adott.”
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Romanap az iskolában
Romanapot tartottunk 2014. április 3-án az iskolában.
Elõször cigány meséket olvastunk a gyerekeknek, illetve a
gyerekekkel, majd le is rajzoltuk azokat.
Az illusztrációkat a folyosóra, illetve a termekben helyeztük el.
A 8. osztályosok készítettek TOTÓT az 5., a 6., és a 7. osztály
tanulóinak a cigánysággal kapcsolatban. Ezt a tízórai szünet után
oldották meg a gyerekek.
Egy kis gyakorlás után a folyosón gyûltünk össze, és a bátrabb
gyerekek énekeltek nekünk hagyományosabb dalokat, de a mai
cigány elõadókat is megszólaltatták. A legmerészebb gyerekek
az 5., a 7. és a 8. osztályból kerültek ki, akik az iskolatársaiknak elõ
merték adni énektudásukat.
Golyánné Juhász Edina

Ópusztaszeri kirándulás
Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói 2014.04.25-én
jutalomkiránduláson vettek részt. Az úti cél az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark volt. Reggel 7 órakor
indultunk. Útközben az idõ szomorkás, a hangulatunk
viszont derûs volt. 11 órától Feszty Árpád: A magyarok
bejövetele címû körképét tekintettük meg. A monumentális
alkotás mindenkit lenyûgözött. Halk zeneszó mellett egy
fénycsóva kísérte tekintetünket a festmény jelenetei között,
miközben elmondták, mit álmodott vászonra az alkotó. A
magával ragadó bemutató 30 perce gyorsan elrepült. Ezután
az Emlékpark tematikus kiállításait néztük meg: Honfoglalás, A kisbojtár, A többnemzetûség laboratóriuma, Szer
monostora és települése.
Közben sikerült a személyfelvonó mûködését is tanulmányozni, több-kevesebb sikerrel.
Az ég is kegyes volt hozzánk, elállt az esõ, késõbb a nap is
kisütött. Így a Skanzenben és a Csete jurtákban folytattuk a
szemlélõdést. Megtekintettük az Árpád-emlékmûvet is.
Hogy mindent megnézzünk, két nap is kevés lett volna.

Fagyiztunk, vásároltunk a bazárban, a büfében csillapítottuk éhünket, szomjunkat.
Fél 3 után indultunk haza a közösen szerzett élményekkel gazdagodva.
Mindenkinek ajánljuk, hogy legalább egyszer látogasson
el az Emlékparkba!
Bárány Árpád
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ISKOLAI HÍREK
Költészet napja
Április 11-én József Attila születésnapját ünnepelve
tartottuk meg a hagyományos iskolai szavalóversenyünket. Emlékeztünk minden költõre is, mert õk
azok, akik anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel
helyettünk is megfogalmazzák, amit el szeretnénk
mondani.
Diákjaink nagy lelkesedéssel és szép létszámmal
készültek e napra, a zsûri dolgát nehezítve. A zsûri tagjai:
Jusztinné Erzsike néni, Varga Bálint tanár bácsi, a zsûri
elnöke Kormány Zsoltné a KLIK Intézményfenntartó
Központ oktatási referense.

A következõ eredmények születtek:
Alsó tagozat:
1. helyezett: Pásztor Andrea (3. o.)
2. helyezett: Pikács Dominika (4. o.)
3. helyezett: Rácz Dzsenifer (1. o.)
Felsõ tagozat:
1. helyezett: Ocsovai Ramóna (8.o.)
2. helyezett: Bangó Viktória (5. o.)
3. helyezett: Ulviczki Mariann (8. o.)
Gratulálunk a nyerteseknek és ezúton is szeretném
megköszönni diákjaink és vendégeink részvételét,
valamint a zsûri munkáját.
Reméljük, hogy jövõre ugyanilyen lelkesedéssel
készülnek tanulóink erre az alkalomra.

„Ne feledjük, hogy a költészet több
mint egyszerû rímbe szedett verssorok összessége.
A költészet maga az élet, olvassuk,
szeressük az év minden egyes napján,
mert az alatt, míg verset olvasunk,
egy pillanatra minden más megáll…”
Fedelinné Kanyó Adrienn

2014 MÁJUS

Roma Kultúra Napja
Minden év áprilisának elsõ hétvégéje a Roma Kultúra
Napja. Az elsõ országos megemlékezést 1993-ban tartották
Budapesten. Jó pár éve iskolánk is megemlékezik errõl a
napról, az idén április 3-án, csütörtökön tartottuk
tanulóinkkal együtt ezt a kissé más jellegû napot.
Egész nap a cigány kultúra jegyében telt. A délelõtt elsõ
részében cigány meséket, cigány költõk verseit olvastuk,
másoltuk, melyekhez illusztrációkat készítettek a
gyerekek, önállóan, illetve csoportmunkában. Utána egy
kis kézmûves foglalkozás következett, papírból készített
lány és fiú babákat öltöztettek a gyerekek textilbõl, illetve
színes papírból. Az elkészített szebbnél-szebb munkákból
az iskola folyosóján rendeztünk egy kis kiállítást. Ezután
következett a délutánba nyúló zene…, KalyiJag, Ternipe,
MuroIlo… és a gyerekekhez ma már közelebb álló: Nótár
Mary, LL. Junior, Kis Grófo… A gyerekek együtt, de
külön-külön is, egyesével is szívesen mutatták meg
tánctudásukat a cigány zene világában. Remélem a
gyerekek számára is olyan tartalmasan telt el ez a nap, mint
a mi számunkra.
Kuruczné Rados Beatrix
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támogatásból a fiatalok és a család viszonyát boncolgató filmet
Öt évesek lettünk,
forgattunk, rajz- és fotópályázatot hirdettünk, szép számmal
a falugyûlésen ünnepeltünk

A Rimóci Ifjúsági Egyesületet
alakuló közgyûlése 2009. április 26-án
hozta létre. Így az idei Falugyûlésen
tartottuk ötödik születésnapunkat. A
résztvevõk megtekinthették az Egyesület
eddigi mûködésének összefoglalóját. Pár
elemet megemlítünk ebbõl itt az újságban is:
Alakulásunk évében mi rendezhettük a falunapot, Ki Mit
Tud?!-ot szerveztünk és az ovisokat Mikulás, krampusz és
manó jelmezekben, hintókon látogattuk meg, valamint a szüreti
fõzõversenyen különdíjat kaptunk a csülökpörköltért. 2010-ben
tánc-mixel léptünk fel a Jótékonysági Bálon, sült hússal
megnyertük a fõzõversenyt, és megrendeztük az elsõ biliárd- és
pókerbajnokságot. 2011-ben mi szerveztük a Jótékonysági Bált,
az ALDI-tól pályázaton keresztül támogatást nyertünk májusi
egészségmegõrzõ rendezvényeink megvalósítására, receptversenyt hirdettünk, drogprevenciós kisfilmet forgattunk,
pályázaton keresztül 500.000 forint értékû könyvcsomagot,
pólókat, pavilont és bográcseszközöket szereztünk. 2012-ben a
fõzõversenyen másodikok lettünk a palacsintával, ifjúsági
szakmai tábort szerveztünk, beköltöztünk az új klubhelyiségünkbe, ahol a harmadik bajnokságot zártuk le. 2013-ban ismét
mi szerveztük a Jótékonysági Bált, az ALDI-tól ismét elnyert

Vers- és Prózamondó (Verseny) Est
Minden évben rendszeresen megszervezett program volt sokáig a
Felnõtt vers- és prózamondó verseny. Ám az érdeklõdõk és bátor
jelentkezõk egyre kevesebben vettek részt ezeken. Olyannyira, hogy
2012-ben már nem is tartottuk meg. Aztán az IKSZT átadását
követõen újra felmerült a gondolat, de új idõpontban, december
helyett április 11-én, József Attila születésnapján, a magyar költészet
napjára hirdettük meg. A bátor nevezõk azonban most is kevesen
voltak ahhoz, hogy verseny alakuljon ki, viszont az érdeklõdõk és
azok, akik csak egy kis részletet, vagy egyik kedvencüket szerették
volna fennhangon elmondani, annál többen. Közös megegyezéssel a
helyszínen megváltoztattuk a rendezvény formáját, így lett a
versenybõl vers- és prózamondó est. A hangulat talán így kötetlenebb
is lett, mindenki feszengés nélkül olvasta vagy mondta el kedvenc
irodalmi részletét, jó hangulatban telt az este. Ehhez nagyban
hozzájárult a Szent István Általános Iskola tanulóinak mûsora is,
melyben József Attila életének összefoglalóját ismertették, pár
költeményével fûszerezve. A diákok közül páran szintén vették a
bátorságot, és egy-egy verset elszavalva gazdagították az estét. A
felnõttek sorát Burik-Vincze Ágota kezdte, aki A nyúl nyál címû
verset mondta el. A versenyre nevezõk sem bánták, hogy nem
díjazásért szavaltak, mindenki örömmel hallgatta Szabó Mónika saját
költeményét a kisfiáról, valamint Bablena Feri felolvasását. Ezután a
munka nélkül maradt zsûri is beszállt a programba, Beszkid János
képviselõ úr felolvasott és Kiss Józsefné igazgató asszony is

JÁTSZUNK! - Mikor írta ezt a
Rimóci Újság?
Egyre népszerûbbek a közösségi oldalak, melyeken az
embereken kívül több szervezet is képviselteti magát, így
a Rimóci Újság is létrehozta oldalát a facebookon, hogy az eseményeken
készült fotóit és a legfrissebb híreit közzétehesse. (2014.04.27-én 1028
„ismerõse” volt oldalunknak.)
„Rimóc Község” az elmúlt idõszakban közzétett internetes játékához
hasonlóan mi is útjára indítunk egy játékot a facebook közösségi oldalon.
A Rimóci Újság a XX. évfolyamánál tart. Községünk lapja 20 éve minden
fontos eseményrõl hírt adott, amely kis falunkban történt. A következõ 20
héten közzéteszünk egy-egy történésrõl szóló tudósítást, hírt, riportot.
A játékban résztvevõknek meg kell írniuk személyes üzenetben, hogy
melyik Rimóci Újságban jelent meg a cikk (év, hónap).

szereztünk be társasjátékokat, többször kirándultunk, és
aktívan használtuk a klubhelyiségünket. 2014-ben pedig már ott
tartunk, hogy az ötödik bajnokságot szervezzük, valamint egy
Svájci-Magyar Civil Alap pályázatnak köszönhetõen eddigi
legnagyobb, többmilliós projektünket hajtjuk végre.
A szóbeli összefoglaló mellé még az öt év költségvetésébõl
egy keveset hagy mutassunk meg:

- 2009-ben egyesületünk 225.000 forint kiadás után 105.000
forinttal zárta az évet.
- 2010-ben 128.000 forintot költöttünk, így 73.000 forintot
hagytunk.
- 2011-ben kiadásunk 600.000 forint volt, és 550.000 forint
tartalék maradt.
- 2012-ben 1.180.000 forint volt a kiadásunk, és 477.000 forintot
hagytunk.
- 2013-ban 1.074.000 forintot költöttünk, és 412.000 forint
tartalékuk maradt
Idén ezzel az összeggel kezdtünk, és várhatóan 10.000.000
forint körül fog alakulni a kiadásunk.
A falugyûlésen látott bemutatót a következõ linken
tekinthetik meg:
http://prezi.com/gswhosykgouj/copy-of-birthday/
Bablena Feri

elmondott egy-egy részletet. A program zárásaként Kiss Józsefné
könyvtárosunk is felolvasott egy részletet egyik kedvenc könyvébõl.
A hangulat nagyon kellemes volt, igazi irodalmi kikapcsolódás volt
az este. Minden közremûködõnek emléklappal és kiadvánnyal
köszöntük meg a részvételt, és itt, az újság hasábjain keresztül is
szeretnénk megköszönni a résztvevõknek! Reméljük jövõre is
legalább ilyen jó hangulatú est vár ránk!
Bablena Feri

A játékban azoknak is esélye van, akik az eseményre emlékeznek, hiszen
tippelni tudnak, mikor történt. (Senki ne felejtse el, hogy az adott eseményrõl
az újság csak a következõ hónap lapszámában ír. :-) ) Ha valaki pontos akar
lenni és nincs meg minden lapszáma, azoknak ajánljuk a helyi könyvtárat,
hiszen ott minden Rimóci Újság megtalálható! A megfejtéseket SZEMÉLYES
ÜZENETBEN kell megküldeni, a választ a cikk alatti hozzászólásban megírni
TILOS, hiszen így a saját nyerési esélyeit csökkenti a hozzászóló. Egy cikk
helyes megfejtését a következõ cikk feltöltéséig lehet megírni, a megfejtések
beérkezési sorrendje nem számít, csak az, hogy helyes legyen a válasz.
Mindenki csak egy választ küldjön, mert az elsõre leadott választ vesszük
figyelembe.
Az eredményhirdetés a tervek szerint a szüreti rendezvényen lesz. A játékot az
nyeri, aki a legtöbb cikk megjelenését helyesen megküldi. Holtverseny esetén
a nyertest a legtöbb helyes választ megírók közül kisorsoljuk. A nyeremény
egy 10.000 Ft értékû könyv-vásárlási utalvány. Jó játékot kívánunk!
Vincze Nikolett
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Nekrológ: Egy Ember elment…
(Elhangzott 2014. április 17-én)
Nehéz lesz azt tudtam… De hogy ennyire nehéz lesz, nem gondoltam. Igaz azt sem
gondoltam, egyszerûen fel sem merült bennem, hogy majd búcsúznom kell tõled…
Valahogy olyan valószerûtlen, még fel nem fogható, hogy ma miattad vagyunk itt.
Vincze Barna, „Szajmon”, Barna bácsi, többeknek rimóciasan csak így, - Barna
bacsi - miatt.
Itt kell állnom a település polgármestereként, a Sportegyesület elnökeként, a
Rimóci Újság munkatársaként, a Polgárõr Egyesület, a KOBAK Egyesület, a
Szent József Katolikus Férfiszövetség tagjaként, focista társként és végül - ami
talán a legnehezebb - barátként. Még felsorolni is nehéz, hogy mennyi helyrõl fog
õ nekünk, nekem hiányozni. Azonban elég szétnézni, hogy lássam, mennyi
mindenki, mennyi szervezet képviselõje jött el ma, 2014. nagycsütörtökén, hogy
elbúcsúzzon egy embertõl, aki legtöbbünknek hiányozni fog. A tegnapi nap
Csemer Károly a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke is eljött hozzám, kérte
el ne felejtsem megemlíteni, mennyire hálásak Barna bacsinak, aki soha nem
mulasztotta el a segítségadást, bármily nehéz is volt azt esetenként megadni.
Focisták, fiatalok és felnõtt generációk, sporttársak, kollégák, a különbözõ
szervezetek tagjai, a településünk lakosai, ismerõsök, barátok, rokonok és a
családja, itt vagyunk mindannyian. Ma úgy érzem, minden és mindenki megáll
egy picit. Csak az idõ nem áll meg. Az idõ. Múlt héten kaptam a hírt, hogy
kórházba került, aztán már szombaton azt, amit nem akartam elhinni… Nincs
többé valaki, akinek annyi mindennel tartozunk, annyi mindennel tartozok…
Elmondhatatlan, leírhatatlan, szavakkal nem fejezhetõ ki az az áldozatkészség, szeretet, jókedv, tûrõképesség, vidámság, sport iránti elkötelezettség,
barátság, tettrekészség, ami õt jellemezte. Mindenhol ott volt, mindenki
ismerte, mindenki számíthatott rá. Ezért is oly nagy az ûr, amit itt hagy most
maga után. Itt hagyja nekünk mindazt az érzést, tudást, amit egész életével
próbált nekünk átadni, próbálta tanítani nekünk, hogy hogyan álljunk az
élethez. Õ, aki nagyon sokat kellett, hogy kibírjon, aki küzdött, amíg csak bírt…
De hiszen tudjuk, tudta Õ is: Isten megpróbálja azokat, akiket szeret.
Sokak nevében kell most szólnom hozzád. Akik itt most jelen vannak,
mindannyian ismernek téged. Mindenki ismer valahonnan, valamilyennek..
A legtöbben igazi sportembernek tartanak. Én azt gondolom igazi Ember vagy!
Sõt! Azt merem mondani Igaz ember vagy!
Sokan viszont talán nem tudják, hogy milyen tehetségekkel bírtál, melyekbõl
idõrõl-idõre megcsillogtattál valamennyit a környezetednek.
Emlékszem az általános iskola 7. osztályába jártunk, amikor Pócsik Sándorné
- aki többek között a rajztudásunkat fejlesztgette - kiválasztotta az egyik általad
készített képet és benevezte a megyei rajzversenyre. (Gizike talán emlékszik a
kék színû tankra.) A vízfestmény komoly elismerést nyert. Egy heti táborozás
volt a díj. Hogy miért én mentem helyetted, ma már nem tudom pontosan…
Az általános iskolát együtt jártuk majd útjaink messze vezettek…
Nyaranta a „pávában” esetenként összetalálkoztunk. Emlékszem Erzsike néni
vezetésével már hosszú hetek óta gyakoroltuk a táncot, éneket, koreográfiát,
készülve a minõsítésre, ha jól emlékszem Miskolcra. Te katona voltál abban az
évben, de éppen „eltávozásra” érkeztél haza. Eljöttél velünk, beugrottál
minden próba nélkül, és ahogy mondani szokás, „vitted a prímet”. Az akkori
Palóc Szõttes Kulturális Napok rendezvényén, Hollókõn a zsûri - megdicsérve
a rimóci fiatalok kórusát, - észrevételezte, hogy a fiúk közül messze kimagaslik
egy hang, melyrõl külön is meg kell emlékezni. Vincze Barna abban az évben
kapta meg a „Népmûvészet ifjú mestere” címet.
Hogy a foci volt a szenvedélyed, majd az lett a hobbid, késõbb a munkád, s
szinte az egész életedet a sportért való tevékenykedés töltötte ki, az
nyilvánvaló. Játékos korodban mindig, ha csak hajszálnyi esély volt rá, hogy ott
légy, ott voltál a csapatban és õrizted a csapat kapujának hálóját. Még saját
házad építkezését is otthagytad, ha a csapatnak szüksége volt rád.
Többször elmesélted, hogy abban az idõben a munkahelyeden, az ebéd
helyett emelkedõn futottál le s fel, hogy a százon felüli kilókból leadj, és a
legjobb kondícióban léphess hétvégén a pályára.
Amikor a 90-es évek elején súlyosan megbetegedtél, Isten még nem hívott el
magához, mert nekünk volt rád szükségünk.
A hosszú hónapokig tartó kórházi kezelés után - bár azt mondtad a focipálya
felé sem nézel többet - lassan a sport töltötte ki mindennapjaid. A sportcsarnok
gondnoka lettél. Amikor mondtam, hogy a körülmények miatt csak részmunkaidõben és csekély fizetés ellenében dolgozhatsz, azt mondtad:
„Annyiba kerültem már az országnak, hogy ha 100 évig élek és életem végéig
ingyen dolgozok, akkor sem tudom visszaadni.”
Az ezután következõ több mint 20 évben aztán szinte nem tudok olyan közösségi rendezvényt, megmozdulást, eseményt, amelyen ilyen vagy amolyan
minõségben te, Barna bacsi nem voltál jelen.
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Most polgármesterként, a Sport Egyesület elnökeként, a Kobak Egyesület
tagjaként, a Polgárõrség, a Szent József Katolikus Férfiszövetség és a Rimóci
Újság nevében, is köszönetet mondok minden tettedért, szavadért, melyekkel
segítetted falunkat és a kisebb közösségeket.
Nevelted a labdarúgásnak az utánpótlást. „Barna bacsinak” a legkisebbek, az
ovisok és az alsósok hívtak téged, majd mindenki így kezdett szólítani és végül
mindenki Barna bacsija lettél. Motorja voltál a rimóci sportnak. Gondnok,
gazdasági vezetõ, edzõ, pályamunkás, tudósító, szakács, mosónõ, mosogatólány. Mikor, mire volt szüksége az egyesületnek. Árva Róberttel és Pénzes
Istvánnal vállvetve eljuttattátok a kis rimóci focistákat az ország minden
rangosabb megmérettetésére. A gyerekeknek tapasztalást és élményeket, a
falunknak elismerést szereztetek. A pályánk jelenlegi állapota, mérete,
minõsége a te érdemed. Ott voltál, ahol szükség volt rád. A lehetetlent nem
ismerted. Nem adtad fel a legreménytelenebb helyzetekben sem.
Hosszú évek során számtalan tehetség is nevelõdött kezed alatt. Munkás-ságod
elismeréséül 2013-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség, 2014-ben a Nógrád
Megyei Labdarúgó Szövetség is kitüntetésben részesített. A sporteseményeket
nemcsak a RÚ-ban, hanem éveken keresztül a megyei hírlapban is megörökítetted.
Egy jó vastag kötet rólad szól a rimóci sport történelemkönyvében. Tudom, hogy
halálod elõtti napon, mikor a szó már alig-alig volt hallható, kérted Gizikét szóljon
haza, hogy minden rendben legyen az Ifi és a serdülõ csapat háza táján.
18 éven keresztül, mióta megrendezésre kerül, minden jótékonysági bálnak,
melynek a sportcsarnok adott helyet, igazi házigazdája voltál. Mint a kapitány a
hajóját, mindig utolsónak hagytad el a csarnokot. De így volt ez bármely
csarnokbeli esemény kapcsán. Nevedhez kapcsolódik az évenként megrendezésre kerülõ mikulás kupa a gyerekeknek és a két ünnep közötti amatõr
és profi kupanapok is.
A csarnok melletti platánfák ültetésekor feltetted a kérdést: Ugyan megérjük-e,
hogy megnõ és megpihenhetünk az árnyékában? Megértük…
Fõztödet nem egyszer volt alkalmunk megkóstolni. Hol Kobak színekben, hol a
sportegyesületet képviselve, hol a rimóci iskola tanáraival közös rendezvényen mutattad meg, hogy nem csak a focihoz értesz.
Évek során, mivel soha semmire nem mondtál nemet, rád maradt a községi
rendezvények hangosítási feladatainak megoldása. Mindig fülembe cseng
egy-egy esemény végén adott értékelésed. Ha jól sikerült, azt mondtad: „Andor
bacsi! Ez 110 % volt.”
Jóízû, humoros beszólásaidat, amik szinte a semmibõl pattantak elõ,
váratlanul, de mindig a kellõ idõben, éppúgy szívesen hallgattuk, mint az
általad elõadott székely és egyéb népmeséket, melyeket szívesen költöttél át
és formáltad õket, mintha rólunk szólna, velünk történne. Annyira megszeretted ezeket a meséket, hogy egyszer csak ott találtad magad a megyei és
országos felnõtt mesemondó versenyeken, ahol szintén bebizonyítottad, soha
sem késõ újba kezdeni és hogy holtig tanul az ember.
Nagyon sok végigdolgozott nap után, késõ este mikor a csarnokot bezártad,
magadra öltötted a polgárõr mellényt, hogy menj egy kört a faluban, hogy
példát mutass polgárõrként is.
Mindezek véghezvitele lehetetlen lett volna, ha nincs a családod támogatása.
Gizike olyan támasz volt közösségi munkádban és magánéletedben is, kire
mindig, feltétlen hittel támaszkodhattál. Ha óvott, intett valami kapcsán, csak az
érdekedben, a család érdekében tette. Tudom mennyire megértettétek egymást. Tudom mennyire szeretted mindhárom gyermeked. Emlékszem hányszor mondtad és milyen mély érzéssel, mennyire sajnálod azt az idõt, melyet
hosszú betegséged miatt nem tölthettél az akkor kicsi Gergõ fiaddal. Bepótolni
azt soha nem sikerült és most már nem sikerülhet.
A mindenki felé megnyilvánuló szeretetedtõl talán csak hited volt nagyobb és
erõsebb. Tiszta, feltétel nélküli, megingathatatlan Istenben való hit, mely oly sok
nehézségen átsegített. A Mátraverebélyi Szentkút egyik forrása volt erõdnek. A
Szûzanya oltalmát kérted és érezhetted egész életed során. Csíksomlyón, csípõprotézis mûtéted után a meredek emelkedõn lévõ keresztutat választottad és
elutasítottál minden segítséget. Mi többiek merítettünk erõt példádból.
Húsvétra készülünk. Nagycsütörtökön tanítványai Jézust, mint mesterüket az utolsó
vacsorára kísérték. Mi, kik ma egybegyûltünk, téged, mint fiút, férjet, apát, nagyapát
és testvért, sógort és nagybácsit, barátot és kollégát kísérünk utolsó földi utadra.
Köszönjük neked, hogy velünk voltál! Köszönjük, hogy útitársak lehettünk!
Köszönjük a barátságodat! Azt szoktuk mondani, ha itt a földön elbúcsúzunk
egymástól: Isten veled! Én hiszem, hogy te már Istennel vagy és ezt üzened
Gárdonyi Géza szavaival:
,,Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok: az a halott a koporsóban
nem én vagyok. Csak hamu az, elomló televény. A láng eltûnt. A láng - az
voltam én. S mikor a szónok a sírnál beszél, és végül kiált: "Hát Isten
veled!" ne le a sírba integessen nékem, fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!”
Isten veled Barna bacsi! Isten veled!
Beszkid Andor
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Mese az egyszeri szegény
emberrõl
- rimóci népmese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy ember. Olyan volt, mint a többi, se nem
soványabb, se nem magasabb. Egyszer,
ahogy dolgozgat, benyúlt a zsebébe, és talált
egy marék JÓSÁGOT. Mit tegyen véle, hát
elosztogatta! De ahogy üres lett a zsebe,
abban a pillanatban valahogy még több
került oda! Most már nagyon húzta a zsebét,
gondolta, ha ennyi jóságot adott neki az
Úristen, elindul faluszerte, és osztogatja. Had
legyen öröme aprónak-nagynak. Elõször egy
egész focicsapat jött vele szembe. No, ezeket ellátta vele, és
mivel a jóság sose fogyott el nála, hát hetenként visszajártak
hozzá. Elõbb a nagyok, késõbb egyre apróbbak jöttek. No, de
nem igazság az, hogy csak ezeknek jusson, akit csak ért,
mindenkinek telerakta a zsebét a jóságával: a falu vezetõitõl
kezdve, a falu rendvigyázóinak; a falusi hírmondóknak, de
még a legszegényebbnek is jutott belõle, tán nem is volt olyan
lakója a községnek, aki kimaradt volna az osztásból. Akivel
csak találkozott, adta neki marékszám. Amikor elfáradt, leült
danolgatott, meg mesét mondott, annak, aki körülvette.
Csakhogy egyszer fogyni kezdett a jóság, és vele együtt az
ember is. Doktorok vették körül, de egy se tudta, mivel
gyógyítsa meg. Az ember még az utolsó földi napján odaadta
feleségének, gyerekeinek a megmaradt maréknyi jóságát,
hogy rendezzék el vele a dolgait. Akkor olyan könnyûnek
találta magát, mint még soha életében, erõsnek,
egészségesnek. Így járult az Úristen elé, hetykén, kipödrött
bajszával, legényesen. Leült a mennyek kapujába, és azóta
ott meséli a meséit, dalolja a legszebb népdalokat egy örök
életen keresztül.

Kedves Barna bacsi! Ilyen mesés volt a te életed is, és csak
remélni tudjuk, hogy amíg köztünk éltél, valamit vissza is
tudtunk szolgáltatni abból a sok szívjóságból, amit Te adtál
minekünk. Mindig eszünkbe jutsz majd, ha egy-egy KOBAK
rendezvényen nem lesz olyan jóízû a pörkölt vagy palócgulyás,
mert tudjuk, hogy ami hiányzik belõle, az a te szereteted. Most
már mindig lesz egy üres hely a szokásos gyûléseinken, és
remélem lesz erõnk inkább arra gondolni, jó, hogy itt voltál, de
most még leginkább a hiányod tölti ki a szívünket. Most
megfedõen biztos mosolyogsz a bajszod alatt, és mondod:
,,Lelkecskéim, mit
keseregtek annyit,
inkább örülni kell!
Abból kevesebb
van, mint bajból,
mit szaporítsátok!”
Csak egy kicsit irigykedünk, gyarló az emberi
természet, hogy azt a
sok szép történetet,
amit ott fönn, a menynyországba mesélsz,
ezentúl mi már nem
hallgathatjuk.
KOBAK Egyesület
nevében köszön el
Tõled:
Kaluzsa Mónika

Búcsúzunk
Ezúton is végsõ búcsút veszünk Vincze Barnától,
aki 1991-tõl alapító tagja volt a Rimóci
Polgárõrségnek. Olyan ember volt, aki a
felkérésekre önzetlenül, ellentmondás nélkül
segített, tette a dolgát. Tudtuk, hogy a betegséggel
már régóta küzd, bíztunk abban, hogy ismét Õ
kerekedik felül és tovább erõsíti csapatunkat.
2014. április 12-én megrendülten vettük tudomásul
a szomorú hírt, hogy örökre eltávozott közülünk.
Barna bacsi, köszönjük, hogy társunk voltál,
emléked megõrizzük, nyugodj békében.
A Rimóci Polgárõr Egyesület nevében: Péter Zsolt

Mindörökké
Barna bácsi 1998 óta a Rimóci Sport Egyesület vezetõségének
tagjaként elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyesület
fennmaradásában, mûkö-désében valamint fejlõdésében.
Mindenre hajlandó volt a foci érdekében... „Vannak akik azt
hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál
kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok.
Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb.”
Talán ez az idézet maga Barna bácsi...
Szeretett élni, nála jobban csak kevesen képesek erre. Az ÉLET
igenlésére. Aztán mégis, vagyis mégsem. Fájdalommal hatolt
belénk a szó: Barna bácsi nincs többé...
Mérhetetlen ûrt hagytál magad mögött, s halálodnak súlyos
terhe szinte elviselhetetlenül nyomaszt minket. Küldenénk erõt,
küldenénk energiát, de sajnos nem tehetjük már.
Nézd a felhõkön ülve mindazokat, akik lényed egy darabját viselik
magukban. A gyerekeket, akiket megfertõztél a foci szeretettével, a
felnõtteket akikbõl jobb játékost, jobb embert faragtál.
Önfeláldozó munkád során generációknak mutattál példát:
kitartásból, bátorságból, elkötelezettségbõl. Barna bácsi!
Szeretünk! Bennünk élsz tovább. Mély fajdalommal és
együttérzéssel osztozunk a családod gyászában.
Rimóci Sport Egyesület nevében: Árva Róbert

Isten megpróbálja az övéit…
A rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség nevében
búcsúzok most tõled. Kettõnk életének nagyon sok közös pontja
volt, mondhatnám együtt sírtunk, együtt nevettünk. Így hát senki
ne várja, hogy ne legyen egészen személyes ez a néhány sor.
Rimócon sok civil szervezet mûködik, amelynek tagja voltál.
A legfiatalabb talán a Férfiszövetség, amelynek szintén
meghatározó embere voltál. Amikor elhangzott a hívó szó
azonnal jöttél, nem gondolkodtál. Azt mondtad, ha katolikus és
férfi már rossz nem lehet. Az, hogy rimóci is az már ráadás.
Elfoglaltságaid miatt idõnként késve érkeztél az
összejövetelekre. Nyílott az ajtó és felhangzott a Dicsértessék…
vagy az Adjék Isten… Amikor tavaly októberben elmesélted
betegségeiddel kapcsolatos Isten- élményeidet, küzdelmeidet,
mindannyian némán hallgattuk szavaidat. Egy nem
mindennapi mélyen hívõ szavait, akinek mindenkihez volt egy
jó szava, egy mosolya, egy intése, egy Barna bacsis gesztusa.
Közülünk te voltál az, aki leggyakrabban járultál szentáldozáshoz, ezzel is példát mutatva nekünk.
A Férfiszövetség minden tagja büszke arra, hogy ha rövid
idõre is, de társának tudhatott, érezhetett. Biztos lehetsz benne,
hogy soha nem felejtünk, és ahogy nagyon sokaknak nekünk is
hiányozni fogsz.
Bizonyára az Úr is örül odafenn, hogy ilyen segítõje akadt.
Becsületes, igaz, magyar, katolikus férfiember voltál. Az, hogy
rimóci is, az már csak ráadás. Isten áldjon, nyugodj békében.
Beszkid János

