
RIMÓCI ÚJSÁG16

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
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                  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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00Június  7.  (szombat) 17 Pásztó SK - Rimóc SE bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Június  8.  (vasárnap) 11 ELSÕÁLDOZÁS
00Június 14. (szombat) 10 ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
00Június 16. (hétfõ) 19 „Munkát helyben, otthon, saját szövetkezet keretein

belül” fórum (Dr. Manga János Közösségi Ház)
00Június 20. (péntek) 20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (biliárd és darts)

a 147-es kamrában (8. forduló)
00Június 21. (szombat) 10 Balogh László pappá szentelése Vácon

Június 21. (szombat) Múzeumok éjszakája – jelentkezni az IKSZT-ben!

00Június 28. (szombat) 19 Társasjáték est (Dr. Manga János Közösségi Ház)
00Június 29. (vasárnap) 16 Balogh László új miséje Rimócon

Július  5. (szombat)

Június 22. (vasárnap)

Július 11-13.

VÉRADÁS az Általános Iskola

Hunyadi úti épületében 9.00-15.00-ig

PLÉBÁNIAI JÁTSZÓHÁZAS NAPOK

GYALOGZARÁNDOKLAT HERENCSÉNYBE

RIMÓCI SP   RTHÍREK
IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI

26. forduló: Héhalom - Rimóc 0 - 2 (0 - 1)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Bene Richárd 
(Oláh Ákos), Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Csík Rómeó (Szoldatics 
Dávid), Percze Roland, Pásztor Balázs, Oláh Bence (Balázs Gergõ), 
Kormány Richárd                                    Sárgalap: Oláh Ákos
Gólszerzõ: Oláh Bence, Csík Rómeó       Jók: Egész csapat
Kiegyenlített mérkõzés volt. Az elsõ félidõben egy szemfüles góllal sikerült 
vezetést szereznünk, s kicsit nyugodtabban mehettünk le félidõben. A 
második félidõben kicsit elszabadultak az indulatok, de a csapat igazi 
sportemberhez méltón csak a játékkal foglalkozott. Szép akció után sikerült 
a megnyugtató 2. gólt berúgnunk, s innentõl kezdve már borítékolható 
volt a gyõzelem. Ismételten sikerült 4 kapufát rúgnunk, s szerencsére ez 
a játékosokat még jobban föltüzelte. Gratulálok a csapatnak!

27. forduló: Rimóc - Somos 11 - 2 (6 - 0)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Oláh Ákos 
(Szoldatics Dávid), Kõmûves Tamás (Bene Richárd), Csík Csaba, 
Bada Norbert (Oláh Bence), Percze Roland, Pásztor Balázs, Balázs 
Gergõ (Rácz Adrián), Kormány Richárd    Sárgalap: Kormány Richárd
Gólszerzõ: Oláh Ákos, Kõmûves Tamás, Bada Norbert, Percze Roland 
3, Pásztor Balázs, Csík Csaba, Balázs Gergõ, Oláh Bence, Kormány 
Richárd                                                                       Jók: Egész csapat
10 emberrel felálló vendégcsapat már az elsõ félidõben sem mutatott 
nagy ellenállást. Kicsit akadozó játékkal is sikerült gólokat szereznünk. 
A második félidõre a gyõztesek nyugalmával jöttünk ki, melynek 2 
kapott gól lett az eredménye. A kapott gólok fölébresztették a csapatot 
és ismét elkezdtek játszani. Külön megdicsérném Percze Rolandot, aki 
3 góllal járult hozzá a gyõzelemhez. Az utóbbi gyõzelmeknek 
köszönhetõen följöttünk a 4. helyre, s remélhetõleg ezt a helyezést 
sikerül megõriznünk a bajnokság végéig. Gratulálok a csapatnak!!!

28. forduló: Mátranovák - Rimóc 4 - 0 (3 - 0)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Oláh Ákos, 
Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Percze Roland, Csík Rómeó, Pásztor 
Balázs (Szoldatics Dávid), Kormány Richárd, Oláh Bence (Rácz 
Adrián)                           Sárga lap: Csizmadia Bálint, Percze Roland
Jók: Erdõs Gábor, Oláh Ákos, Szeles László
Nehezen indult a mérkõzés, hiszen már az 5. percben kaptunk egy gólt, 
mely visszavetette amúgy is silány lendületünket. 2 vitatható tizenegyes 
után már teljesen összeestünk. Bár úgy éreztük a második félidõben 
tudunk javítani sajnos nem jutottunk el csak kapufáig. Véleményem 
szerint túl görcsösen játszottunk, nagy nyomás nehezedett a csapatra, 
hiszen a 4. hely megõrzése lett volna a cél, de ez nem sikerült.

29. forduló: Rimóc - Nõtincs 1 - 1 (0 - 1)
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Oláh Ákos, 
Bene Richárd (Szoldatics Dávid), Kõmûves Tamás, Csík Csaba (Bada 
Norbert), Percze Roland (Beszkid Máté), Pásztor Balázs, Kormány 
Richárd, Oláh Bence (Rácz Adrián)    Sárga lap: Csizmadia Bálint, 
Kormány Richárd                                Gól: Pásztor Balázs (tizenegyes)
Jók: egész csapat Külön kiemelve Csizmadia Bálint
Ahogy remélni mertem a múlthéthez képest teljesen más mentalitással 
lépett pályára a csapat. Már az elsõ félidõben látszott, hogy 
kiegyenlített a mérkõzés, bár az elsõ félidõben elõnyre tett szert az 
ellenfél. A második félidõre úgy ment ki a csapat, hogy elhittük, még 
akár nyerhetünk is. A második félidõben már több helyzetet sikerült 
kialakítanunk, bár gólt csak egy szabálytalanságból adódott 
tizenegyesbõl tudtunk szerezni, melyet a sértett értékesített is. A gól 
után még jobban akartuk a gyõzelmet, de sajnos a már gólt nem tudtunk 
szerezni. A védelemnek és Bálintnak köszönhetõen az õ támadásaikat 
sikerült visszavernünk, mely nagyban hozzájárult az egy pont 
megszerzéséhez.  Elégedett voltam a csapattal, s örültem, hogy láthattam 
õket ismét ennyire összeszedetten és jól játszani.                 Laczkó Péter

Serdülõink az 5. helyen zárták a bajnokságot!
SERDÜLÕ CSAPAT (NYUGATI CSOPORT)

TAVASZI SZEZON MÉRKÕZÉSEI

10. forduló: 2014. 03. 28. 16:30 Palotás - Rimóc 3-2 (2-1)
Rimóc: Janusek D. - Juhász G. (Szoldatics D.), Mócsány P. (Hegedûs B.), 
Beszkid M., Oláh Ák. - Szoldatics M., Csík D., Rácz A., Puszta E. - Bada 
N., Csík R.                                                                        Gól: Csík R. (2)

11. forduló: 2014. 04. 04. 16:30 Rétság - Rimóc 6-0 (5-0)
Rimóc: Puszta E. - Mócsány P., Juhász G. (Beszkid M.), Szoldatics D. 
(Oláh M.), Oláh Ák. - Szoldatics M. (Hegedûs B.), Csík D., Rácz A., 
Sporner A. - Bada N., Csík R.

12. forduló: 2014. 04. 11. 16:30 Nõtincs - Rimóc 4-2 (0-2)
Rimóc: Janusek D. - Bada N., Szoldatics D., Szoldatics M., Oláh Ák. - 
Csík R., Hegedûs B. (Oláh M.), Mócsány P., Sporner A. (Juhász G.) - 
Rácz A., Csík D.          Gól: Bada N., Csík R.         Sárga lap: Oláh Á.

13. forduló: 2014. 04. 18. 16:30 Rimóc - Bercel 7-0 (5-0)
Rimóc: Janusek D. - Puszta E., Sporner A., Beszkid M., Oláh Ák. 
(Juhász G.) - Hegedûs B., Csík D., Szoldatics M., Szoldatics D. - Bada N. 
(Rácz A.), Csík R. Gól: Bada N. (2), Csík R. (3), Rácz A., Szoldatics D.
Sárga lap: Csik D.
14. forduló: 2014. 04. 26. 11:00 Héhalom - Rimóc 0-7 (0-5)
Rimóc: Janusek D. - Puszta E., Sporner A., Juházs G., Oláh Ák. - 
Hegedûs B., Csík D., Rácz A., Szoldatics D. (Oláh M.), Bada N., Csík R.
Gól: Puszta E., Oláh Á., Csík D., Csík R. (4)

15. forduló: 2014. 05. 02. 17:00 Rimóc - Szécsény 5-4 (4-2)
Rimóc: Janusek D. - Mócsány P., Puszta E., Sporner A. (Beszkid M.), 
Oláh Ák. - Csík D., Rácz A., Szoldatics D. (Oláh Ár.), Bada N. - Csík R., 
Szoldatics M.                            Gól: Bada N., Csík R. (3), Szoldatics M.
Sárga lap: Csík Dávid            Piros lap: Rácz Adrián
16. forduló: 2014. 05. 09. 17:00 Berkenye (Diósjenõ) - Rimóc 1-11 (0-4)
Rimóc: Janusek D. - Puszta E., Mócsány P., Sporner A. (Beszkid M.), 
Oláh Ák. - Csík D.  Hegedûs B. (Oláh M.), Szoldatics M. (Juhász G.), 
Oláh Ár. (Csík R.). - Szoldatics D. (Kurucz L.), Bada N.
Gól: Bada N.(3), Szoldatics M. (2), Kurucz L., Csík R. (3), Oláh Á. (2)

17. forduló: 204. 05. 16. 17:00 Rimóc - Érsekvadkert 5-0 (2-0)
Rimóc: Janusek D. - Puszta E., Sporner A., Mócsány P., Oláh Ák. - 
Kurucz L., Hegedûs B., Oláh Ár., Szoldatics D. (Juhász G.) - Csík R., 
Bada N. (Beszkid M.)                       Gól: Kurucz L., Csík R., Bada N. (3)

18. forduló: 2014. 05. 29. 17:00 Buják - Rimóc 3-2 (0-1)
Rimóc: Janusek D. - Puszta E., Mócsány P., Sporner A. (Juhász G), Oláh 
Ák. - Csík D., Hegedûs B., Kurucz L. (Szoldatics D.), Rácz A., Csík R., 
Oláh Á. (Bada N.)   Gól: Rácz A., Kurucz L. Sárga lap: Sporner A., Csík R.

A felnõtt bajnokság állása:
1. SBTC-Puebla 29 23 4 2 100-16 73
2. Somos 29 23 3 3 82 -21 72
3. Nõtincs 29 17 5 7 49 -33 56
4. Szécsény 29 15 9 5 50 -41 54
5. Karancskeszi 29 13 5 11 62 -42 44
6. Cered 29 14 2 13 63 -46 43 (-1 pont)

7. Mátranovák 29 13 4 12 50 -64 43
8. Berkenye 29 12 3 14 50 -62 39
9. Héhalom 29 12 2 15 46 -63 38
10. Nagybátony 29 10 3 16 44 -52 33
11. Karancslapujtõ 29 9 5 15 48 -62 32
12. Balassagyarmat 29 13 7 9 42 -28 30 (-16 pont)

13. Rimóc 29 9 2 18 39 -70 29
14. Pásztó 29 6 7 16 32 -63 25
15. Érsekvadkert 29 6 4 19 46 -66 21 (-1 pont)

16. Palotás 29 2 5 22 21 -95 11

        Az ifjúsági bajnokság állása:

1. Szécsény 2420 2 2 81 - 18 62

2. Érsekvadkert 2317 4 2 107- 22 51 (-4 pont)

3. Nõtincs 2316 5 6 63 - 25 49 (-4 pont)

4. Mátranovák 2310 4 9 70 - 40 34

5. Karancslapujtõ2310 4 9 47 - 51 34

6. Rimóc 2410 3 1159 - 62 33

7. Cered 239 4 1058 - 51 31

8. Diósjenõ 238 5 1037 - 61 29

9. Héhalom 237 5 1150 - 54 25 (-1 pont)

10. Nagybátony 235 4 1431 - 64 19

11. Somos 236 5 1245 - 83 18 (-5 pont)

12. Palotás 246 2 1628 - 86 17 (-3 pont)

13. Karancskeszi 233 1 1933 - 92 8 (-2 pont)

A 2013/2014 serdülõ bajnokság (nyugati csoport) végeredménye:
1. Rétság 1816 1 1 101 -20 49
2. Nõtincs 1816 0 2 85 -18 48
3. Buják 1813 1 4 104 -25 39 (-1 pont)

4. Szécsény 1812 0 6 105 -32 36
5. Rimóc 189 0 9 80 -61 27

6. Érsekvadkert 188 0 1066 -11724
7. Héhalom 184 0 1427 -10512
8. Palotás 184 0 1424 -94 11 (-1 pont)

9. Bercel 183 1 1436 -88 9 (-1pont)

10. Diósjenõ 183 1 1438 -1067 (-3 pont)

Reményik Sándor

Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld

meghasadjon

És tûz nyelje el Sodomát.

A Mindennap kicsiny csodái

Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezed a szívedre,

Hallgasd, figyeld,

hogy mit dobog,

Ez a finom kis kalapálás

Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,

Nézd a kis ezüst pontokat:

Nem csoda-e, hogy árva lelked

Feléjük szárnyat bontogat?

Nézz, árnyékod hogy fut el 
elõled,

Hogy nõ, hogy törpül el veled,

Nem csoda ez? - 

s hogy tükrözõdni

Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,

Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök.

94 évvel ezelõtt…
1920. június 4-én, budapesti idõ szerint 

16:32-kor a franciaországi Versailles-hoz 
tartozó Nagy-Trianon-kastély 52 méter 
hosszú, 7 méter széles folyosóján írták alá azt a 
békediktátumot, mely sorsfordító volt Ma-
gyarország számára. Az I. világháborút lezáró 
békeszerzõdés értelmében a háborúban 
vesztes Magyarországra (mint az Osztrák-
Magyar Monarchia egyik utódállamára) 
súlyos szankciókat szabtak ki. Legnagyobb Településünkön is ennek szellemében 
veszteségünk Magyarország területeinek 

gyûltünk össze 2014. június 4-én 19:30 órakor 2elcsatolása, az akkori 325.000 km -bõl 
a Trianoni emlékmûnél. Ifj. Bablena Ferenc 2232.000 km -t a szomszédos államokhoz 
vezetésével elénekeltük a Himnuszt, majd 2csatoltak, Magyarországnak 93.000 km  
Vizoviczki Lolíta Sajó Sándor: Magyar ének maradt. A terület elcsatolás miatt az õshonos 
1919-ben címû versével nyitotta meg a meg-magyar lakosság 5 (mai állapot szerint 8) 
emlékezést. Õt követõen Beszkid Andor államban találta magát. Emiatt a történelmi- és 
polgármester úr mondta el gondolatait, majd a kulturális emlékhelyeink, természeti értékeink 

idegen államok birtokába kerültek. Mind- koszorúzás következett, ahol a Trianoni 
emellett a szerzõdés 35.000 fõben korlátozta a Emlékbizottság, Rimóc Község Önkormány-
magyar hadsereg létszámát, megtiltja a légierõ zata, a Szent István Általános Iskola, a Rimóc 
és nehézfegyverek tartását, valamint az ekkor Polgárõr Egyesület és a Rimóci Kobak 
létrejött Népszövetség alkotmányát is elõírja. 

Egyesület nevében helyeztek el koszorúkat a 
A trianoni tragédia emlékre a magyar 

résztvevõk. A koszorúzás után többen 
Országgyûlés 2010-ben június 4-ét a nemzeti 

mécseseket gyújtottak az emlékmûnél, majd 
összetartozás napjává nyilvánította. Az Ország-

Kaluzsa Mónika Babits Mihály: Csonka 
gyûlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: 

Magyarország címû mûvét tolmácsolta a „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság 
jelenlévõknek. Megemlékezésünket szintén minden tagja és közössége része az egységes 
Bablena Ferenc vezetésével, a Székely magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
Himnusz és a Boldogasszony anyánk címû feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
régi magyar himnuszunk eléneklésével zártuk.magyarok személyes és közösségi önazonos-

ságának meghatározó eleme.” B-VÁ

Pedagógusnap alkalmából
minden községünkben

tanító és élõ pedagógust
szeretettel köszönt

a Rimóci Újság szerkesztõsége.
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csapatot és sajnos hamar kaptuk a második gólt is. Félõ volt, hogy a 
csapat összezuhan, de szerencsére nem ez történt. Hamar összeszedte 
magát a rimóc és ez a támadásokban is meg mutatkozott. A védelem 
rendre jól zárt és innentõl kezdve a hazaiak nem igazán tudták 

Egy gyõzelmet hozott a május felnõtt veszélyeztetni Csampa Martin kapuját. A félidõre Bangó Rómeó és 
Vincze Benjamin góljaival megfordítottuk a mérkõzést.

csapatunk számára A második játékrészben szinte az történt amit mi akartunk. Tartottuk a 
labdát és veszélyes támadásokat vezettünk a kinyíló hazaiak kapujára. 

26. forduló: Héhalom - Rimóc 1-0 (0-0) Akár több góllal is nyerhettünk volna, de sajnos sorra elpuskáztuk a 
2014. 05. 11. 17:00 Héhalom, vezette: Bogár G. (Berki A., Szigetvári Z.) lehetõségeket. Vincze Benjamin második gólja és egyben csapatunk 
Rimóc SE: Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Gál D., Farkas N.-  negyedik gólja végképp megpecsételte a hazaiak sorsát. Végre a 
Rácz I., Árva R., Oszvald F., Jusztin B. (Bangó R. 68'), Balázs Gy. gyõzelem mellett a szép játék és a küzdelem se maradt el. Teljesen 
(Vincze B. 75') - Ajtai R.   sárga lap: Juhász J., Kárpáti L. ill. Balázs megérdemelten hoztuk el a három pontot Mátranovákról. Ezzel a 
Gy., Oszvald F.                                                     Gól: Lõrincz Cs. (73') gyõzelemmel biztossá vált, hogy jövõre is a megye 1-ben indulhatunk. 
Kiegyenlített, nagy küzdelmet hozó elsõ félidõben még a hibánkból V.G.
sem talált fogást rajtunk a hazai csapat, de mi sem rajtuk, pedig nekünk 29. forduló: Rimóc SE  - Nõtincs SE 1-3 (0-1)
is volt 3-4 ígéretes lehetõségünk. Az elsõ félidei elfogadható játékunk Ismét enervált játékot mutattunk hazai pályán
után a másodikat már tompábban kezdtük, illetve nem tudtunk 2014. 05. 31. 17:00 Rimóc, 100 nézõ, vezette: Babcsány Á. (Béres K., 
válaszolni a hazai csapat taktikai húzására, amely abból állt hogy az Holecska A.)
addig középhátvédet játszó Lõrinczet feltolta támadóba a hazai csapat Rimóc SE: Csampa - Gál, Váradi, Mócsány, Farkas - Laczkó, Oszvald, 
trénere, aki a második helyzetébõl be is talált a kapunkba. Ezzel Ajtai, Jusztin - Balázs, Bangó R. (Vincze)
eldöntötte a csapata számára a mérkõzést. Gól után egy kicsit csipkedtük Gól: Praszna, Szunter, Nagy, Schwarcz (öngól)
magunkat, de ez csak arra volt elég, hogy két-három lehetõséget Sárga lap: Oszvald, ill. Prukker, Schwarcz
kidolgozzunk, mint egész mérkõzés alatt, ezekbõl most sem találtuk Jók: Oszvald, Váradi, ill. Molnár, Szunter, Krajcsek, Praszna, Szegvári
igazán el az ellenfél kapuját, pedig az sem elképzelhetetlen, hogy a Az elsõ félidõt a hazai csapat elaludta, így a vendégek vezetést 
hazai csapat kapuját egy mezõnyjátékos védte… szereztek. A forduló után már a hazaiak is játékban voltak, de csak a 
Összefoglalva: tisztességesen tettük a dolgunkat fõleg az elsõ vendégek ajándék góljának örülhettek.
félidõben, de a támadójátékunk továbbra sem ütötte meg azt a Sebestyén Szilárd: Kitûnõ játékvezetés mellett sajnos megilletõdötten 
színvonalat, amelybõl gólt, gólokat szerezhettünk volna, így nem futballoztunk, így a vendégcsapat gyõzelme teljesen megérdemelt!
maradt más hátra, mint levonni a tanulságokat és gratulálni az Hugyecz Róbert (Nõtincs játékosa): Rossz talajú pályán rengeteg 
ellenfélnek a gyõzelméhez.                                                              J.B. helyzetet sikerült kidolgoznunk, de helyzetkihasználásunkon még 

27. forduló: Rimóc - Somos 2-4 (2-0) javítani kell, de így is magabiztos gyõzelmet arattunk.
Csak rövid ideig bízhattunk a meglepetésben MAGYAR KUPA MÉRKÕZÉSEK

2014. 05. 17. 17:00 Rimóc, vezette: Boda V. (Szakal T., Holecska A.) Magyar Kupa IV. forduló (2014. 04. 23. 17:00 Felsõtold) 
Rimóc SE: Csampa M. - Laczkó Zs, Váradi G., Gál D., Farkas N., - Felsõtold Cserhát SE - Rimóc SE 1-3 (0-1)
Balázs Gy., Árva R., Rácz I., Jusztin B., - Ajtai R., Bangó R. (Vincze B. 81') A megyei III. listavezetõje ellen léptünk pályára. A könnyûnek 
Gól: Laczkó 40' Jusztin 42' ill. Oroszi 59', Sándor 63', Tarlósi 73', ígérkezõ mérkõzést magunknak tettük nehézzé a lassú, körülményes 
Bakos 79'                                                       Sárga lap: Ajtai, Laczkó játékunkkal, rossz helyzetkihasználásunkkal, ami inkább az elsõ 
Jók: Laczkó, Váradi, ill. Balázs, Dudás, Birincsik félidõt jellemezte. Ennek ellenére rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de 
Ismét szakadó esõben kezdõdõ mérkõzésen a rossz talaj miatt nem tudott csak egyet sikerült értékesíteni, amellyel a félidõben vezettünk 1:0-ra.
folyamatos játék kialakulni, mindkét csapat sok hibával játszott. A félidõ A második félidõt, mint már annyiszor álmosan kezdtük. Az ellenfél 
utolsó perceiben a lelkes hazaiak két kitûnõ kontrából meglepetésre, ébresztett fel egy zúgó kapufával, majd egy góllal egalizálta a 
kétgólos elõnyre tettek szert. A második játékrészben a vendégek mérkõzést. Egyre csak nõtt a tanácstalanság csapatunk részérõl és 
magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak, és a rimóci védelmi hibákat benne volt a levegõben, hogy számunkra egy szégyenteljes eredmény 
kíméletlenül kihasználva megérdemelten szerezték meg a három pontot. is bekövetkezhet. A tompán játszó csapatunknak frissítés kellett és az 
Sebestyén Szilárd: Kapusunk nagyon rossz napot fogott ki és sajnos ez ifistáinkkal teletûzdelt kispadunk hozta meg ezt a segítséget. Közülük 
eldöntötte a mérkõzést. Sajnálom a játékosokat, nagyon küzdöttek, de Kormány játéka volt a legbiztatóbb és ezt két remekre szabott 
elmaradt a meglepetés! beadással bizonyította is, melyet Oszvald egy remek fordulásgóllal 
Almási Dénes: Az elsõ félidõben kicsit lelketlenül játszottunk, de a illetve Laczkó egy okos érintéssel értékesített is. Elmentünk egy jót 
másodikban jobban bírtuk erõvel az iszapbirkózást. játszani, de sajnos csak szenvedett csapatunk a mérkõzés nagy 

28. forduló: Mátranovák VSC - Rimóc SE 2-4 (2-3) részében. Nagy pozitívum viszont, hogy a pályára lépõ ifistáink jól 
Vincze Benjamin és Bangó Rómeó két-két góljával helytálltak és sok szerepük volt ebben a továbbjutásban. Ez a meccs 

négyet lõttünk Mátranováknak arra is jó volt, hogy csapatunkat a földön tartsa és gõzerõvel felpörgesse 
2014. 05. 24. 17:00 Mátranovák, vezette: Fekete László (Dobos Attila, az Érsekvadkert elleni hétvégi bajnoki elõtt, mert ha csak a mez megy 
Szigetvári Zoltán) ki a pályára, azért nem kapunk 3 pontot!
Rimóc SE: Csampa M., - Laczkó Zs, Gál D., Váradi G., Farkas N.,-  Rimóci: Csampa M. - Gál D. (Csizmadia B) - Váradi G. - Árva R. 
Árva R., Balázs Gy., Rácz I., Oszvald F., - Vincze B. (Jusztin B., 70'), (Bangó R) - Farkas N. - Laczkó Zs. - Oszvald F. - Jusztin B. - Balázs Gy. 
Bangó R. (Kormány R.) - Ajtai R. - (Percze R.) - Vincze B. (Kõmûves T.)
Góllövõ: Tóth P. 16', Líber Zs. 18' illetve Bangó R. 13', 32', Vincze B. Góllövõk: Nagy B. illetve Jusztin B. - Oszvald F. - Laczkó Zs.
33', 60'                Sága Lap: Nánási J. 75', Csampa M. 15', Farkas N. 76' Magyar Kupa V. forduló (2014. 05. 07. 17:00 Rimóc)
Piros lap: Ráduly Á. 75' Rimóc SE - Mátranovák VSE 0:3 (0:1)
Csapatunk ezen a héten Mátranovákra látogatott. Nem titkol szándék Nem igazán bírtunk ráhangolódni a hétközi kupamérkõzésre és a jobb 
volt a pont pontok szerzése, ami a biztos bent maradást jelentette volna. játékerõt képviselõ ellenfelünkre, tapogatózó játék után az elsõ 
Sajnos az elõjelek nem voltak valami biztatóak. több játékos sérülés valamirevaló lövésüket „benéztük”. A szünet után rövid idõn belül még 
miatt nem tudta vállalni a játékot, voltak olyan játékosok aki éppen kétszer eredményesek voltak, ezzel el is döntötték a továbbjutást.
csak “beestek” a kezdésre. Ennek ellenére jól kezdtük a mérkõzést, Összefoglalva: Nem voltunk igazán méltó kupaellenfele a sok 
igaz az elsõ percekben kisebb káosz volt a védekezésben, de sikerült helyzetet elszórakozó Mátranováknak, talán nálunk ismét Csampa M. 
gyorsan rendezni a sorokat. A novák birtokolta a labdát, de igazi bravúrjai és a fiatalok szereplése okozott némi vigaszt. Ha 
helyzetet nem tudtak kialakítani. Mi elsõsorban a kontrákra megerõsödnének, több edzésre járással, talán jobban lehetne rájuk 
rendezõdtünk be és a tizenharmadik percben Bangó Rómeó góljával számítani a jövõben.                                                                        J.B.
megszereztük a vezetést. Sokáig nem örülhettünk a vezetésnek, mert Rimóci SE: Csampa M. - Gál D. - Árva R. - Farkas N. - Laczkó Zs. - 
két perccel késõbb - sokak döbbenetére  a játékvezetõ a hazaiaknak Jusztin B. -(53. perc Kormány R.) - Balázs Gy. - Ajtai R. (Kõmûves T. 
megítélt egy büntetõt, igaz senki nem tudta miért is. A büntetõt Tóth 53')  Vincze B. - Bangó R. - Bangó N. (Csizmadia B. 21')
Patrik magabiztosan értékesítette. A hazai egyenlítés megfogta a Góllövõk: Molnár G. (30'), Tóth P. (48' és 50')                Bablena Csaba

Vincze Barna (3177 Rimóc, Bem apó út 37.) a több évtized alatt Ülésterembõl
végzett sport tevékenységéért, utánpótlás-nevelésért, a rimóci és a 

Május hónapban két alkalommal is ülésezett a képviselõ-
megyei labdarúgásért végzett önfeláldozó közösségi munkájáért.

testület. Mindkét alkalommal rendkívüli ülésre került sor. (Ez azt 
Ezt követõen két adórendelet (az idegenforgalmi és a 

jelenti, hogy az összehívás és az ülés között rövidebb idõ telt el, 
kommunális adóról szóló) módosítására került sor. A módosítás a 

mint azt a szervezeti és mûködési szabályzat elõírja.)
törvényi elõírásoknak való megfelelés érdekében történt, így a 

Május 16-án este 6 órakor kezdõdött az ülés. A képviselõk közül 
jövõben az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a 

távolmaradt Jusztin Péterné és Vincze Attila, akik a településünket 
szerint az adóhatóság jogosítványaként tartalmazzák a rendeletek 

képviselték egy uniós projekt keretében az erdélyi „sóvidéken”.
az adómérséklésre vonatkozó szabályokat. Önkormányzati 

Az ülésen jelen volt még Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna 
adóhatóságként pedig a jegyzõ jogosult eljárni, nem pedig a 

közbeszerzési szakértõ, Horváth Róbert a közbeszerzés tárgya 
képviselõ-testület, ahogy az korábban a rendeletekben szerepelt.

szerinti szakértõ és Beszkid Veronika projektasszisztens is, mivel 
A továbbiakban a „Rimóc Községért” Alapítvány alapító 

az ülés legfontosabb napirendje az orvosi rendelõ bõvítésével és 
okiratának módosítását tárgyalták a képviselõk, hogy eleget 

felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményének 
tegyenek a „civil” törvény és az új Ptk szabályainak. A hivatkozott 

megállapítása volt.
jogszabályváltozások szükségessé tették az alapító okirat több 

A törvény szerinti Közbeszerzési Bizottság tagjai voltak: Dr. 
ponton történõ módosítását. A módosítással egyidejûleg célszerû 

Verbói Mária jegyzõ - elnök, Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna 
az Alapítványnak a közhasznúsági nyilvántartásba is bejegyeztetnie 

közbeszerzési szakértõ, Horváth Róbert a közbeszerzési tárgya 
magát. A közhasznúsági bejegyzés feltételeit az Alapítvány 

szerinti szakértõ, Percze Renáta pénzügyi szakember. 
kuratóriuma saját ülésén megvizsgálta és megállapította, hogy a 

Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértõ 
jogszabályi elõírásoknak az mindenben megfelel. A képviselõk 

elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás során bekövetkezett 
támogatták a javaslatot és az alapító okirat módosításához 

jogszabályváltozások érintik az építési beruházásokat is, 
egyhangúlag hozzájárultak, egyúttal a közhasznúsági nyilván-

amennyiben a becsült érték eléri a 15 millió forintot, úgy az a 
tartásba való bejegyzés kérelmet is támogatták.

közbeszerzés hatálya alá kerül. Jelen esetben 3 vállalkozó került 
Egyebekben Beszkid János a temetõi hulladékgyûjtõ 

felkérésre, a felhívás 04.28-án elkészítésre került, majd 15 nap állt 
áthelyezését vagy igényesebbé tételét javasolta a lakossági 

rendelkezésükre az ajánlattételre.
észrevételek alapján, majd felhívta a figyelmet, hogy június 4-én 

A meghívásos versenytárgyalás során érvényes ajánlatot a a 
megemlékezésre kerül sor a trianoni emlékhelynél.

Diagonál Épker Kft. (3177 Rimóc Balassi Bálint u. 10.) nyújtott be 
Az ülés 21 órakor véget ért.            Beszkid  Andor polgármester

35.408.138 Ft nettó, 45.059.000.- Ft bruttó összeggel.
A pályázatban szereplõ összeg és a kivitelezõ által tett árajánlat 

közötti különbség bruttó 1.289.642.- Ft, mely az ellenszolgáltatás 
fedezetéül szolgáló hiányzó forrás, melyet a képviselõ-testületnek 
kell biztosítania, mert csak ezáltal válik a közbeszerzési eljárás 
eredményessé. Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna tájékoztatta 
továbbá a képviselõket, hogy név szerinti szavazásra lesz szükség a 
határozat meghozatalánál. 

Néhány tisztázó kérdést követõen a képviselõk mindegyike 
igen szavazatával született meg a döntés, így az eljárás eredményes 
volt. (A nyertes ajánlattevõvel a szerzõdés azóta megköttetett, a 
munkaterület átadásra került. A munkák ideje alatt a szolgáltatások 
átmeneti jelleggel elköltöztek az orvosi lakásba és az óvoda melletti 
szolgálati lakásba, mely jelenleg a KOBAK Egyesület használatában 
volt. Érthetõ módon több kényelmetlenséget is jelent ez, de 
mindenkitõl türelmet és megértést kérünk a következõ hónapokban. 
A munkák befejezési határideje 2014. szeptember 15.)

Egyebekben a képviselõk tájékoztatást kaptak újabb ingatlan-
felajánlásokról, melyekben a képviselõk további információk 
megszerzését rendelték el.

Ezt követõen az IKSZT fenntartásának és üzemeltetésének 
zavartalansága érdekében az önkormányzat képviselõ-testületének 
korábbi határozatáról esett szó, melyben döntött a testület az 
intézményben adminisztratív feladatokat ellátó két dolgozó 
munkabéréhez történõ önkormányzat általi hozzájárulásról. 
Miután lehetõség adódott a Munkaügyi Központ által biztosított 
támogatási formában történõ közfoglalkoztatásra, élve a 
lehetõséggel, a két dolgozó foglalkoztatását az Önkormányzat a 
biztosított támogatási formában oldja meg.

A 2014. május 29-én tartott képviselõ-testületi ülésen minden 
képviselõ jelen volt. A törvényességet  hasonlóan a 16-ai üléshez - 
Bárányné Márton Melinda aljegyzõ biztosította.

Elsõként a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének a 
Megyei közgyûlés által alapított kitüntetõ címrõl és díjakról szóló 
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelete által biztosított lehetõséggel élve 
a Nógrád Megye Bérczy Károly Díjra  mely adományozható 
egyénnek és közösségeknek a megye érdekében kifejtett 
kiemelkedõ sportmunkáért, vagy nemzetközi sportteljesítményért- 
a képviselõk egyhangú szavazata alapján felterjesztésre került 

001.számú
szavazókör
(Általános 

iskola,
Szécsényi út 4.

002. számú
szavazókör
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Hivatal,

Madách tér 1.)
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szavazókör
adatai:

A névjegyzékben és a 
mozgóurnát igénylõ 
választópolgárok 
jegyzékében szereplõ 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma

Bélyegzõlenyomat nélküli 
szavazólapok száma

A lebélyegzett
szavazólapok száma

Érvénytelen lebélyegzett 
szavazólapok száma
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szavazólapok száma

813 586 1399
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KOALÍCIÓ

LMP
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EGYÜTT - PM

SMS

78 130 208 68,65 %

34 31 65

13 3 16

35 8

1 1 2

1 1 2

1 1 2

0 0 0 0 %

21,45 %

5,28 %

2,64 %
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„Répa, retek, mogyoró”
- a közösségi mezõgazdaság 

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

feltételeinek továbbfejlesztésével -

A magyargéci utánpótlás edzõ megkeresett, hogy május 10-én Focicsapatot örököltem…
Magyargécben tornát tartanak U7-es korosztálynak (óvodásoknak), és 
Rimóc csapatát is nagy szeretettel várják! Gondolkodjunk rajta, hogy Na jó, nem is egyet… de azért nem is egyedül… Szinte mindenki tudja 
el tudunk-e menni. Számba vettük a lehetõségeket és úgy döntöttünk, a településen (és talán kívül is), hogy Barna bacsi mennyi mindennel 
hogy megyünk. 5 kisgyereket vittük, összesen pedig 5 csapat vett részt foglalkozott, ha fociról volt szó. Voltak neki az óvodások (U7), a 
a tornán. Hol ügyesebben, hol gyengébben játszottunk, ezért a 4. helyet kisebbek (1-2. osztályosok-U9), a nagyobbak (3-4. osztályosak-U11), 
sikerült megszerezünk. A mérkõzések után kapura rúgó versenyt az U13-asak, akiknek már csak pár év hiányzott a serdülõbe jutáshoz és 
rendeztek, ahol 25 gyerekbõl Balázs András a 2. lett, a rimóciak közül volt a serdülõ csapata. Még az utolsó hónapban is, mikor már orvostól 
pedig az 1.!  Jó élményekkel és kicsit elfáradva tértünk haza.orvosig jártunk, büszkén mondta az ott várakozó ismeretleneknek is, 
Az utolsó tornasorozat ebben a szezonban a Bozsik Intézményi Tornák ha beszélgetésbe elegyedtünk, hogy: „5 focicsapatom van!”, és kezdte 
voltak, ahol az iskolák csapatai korcsoportonként mérkõztek meg sorolni õket…
egymással. A 0., I., és II. korcsoportosaknak Grassroots Fesztivált Több éve már, hogy Rimóc is részt vesz utánpótlás csapataival az OTP 
tartottak, ami azt jelenti, hogy különbözõ feladatokat kellett Bank Bozsik - programban. Márciusban indult a 2013/2014-es évad 
elvégezniük vegyes csapatokban, a III. és IV. korcsoportosak pedig tavaszi szezonja, de betegségébõl adódóan már az edzések is el-
körmérkõzéseket játszottak. elmaradtak és csak egy-két tornára tudott elmenni a gyerekekkel. Már 
Május 21-én szerdán a 0. korcsoport (óvodások), Szécsényben a ekkor helyettesíteni kellett õt több embernek!
mûfüvön, az I korcsoportosak (1-2. osztályosok) pedig a nagy pályán Ezért is jelentett nagy gondot az, hogy ki fog ezekkel a gyerekekkel 
végezték el a kijelölt feladatokat. A 0. korcsoportosok labdákat, míg az foglakozni, ha õ nincs többé!
I. korcsoportosak érmeket kaptak.Aztán jött az e-mail: hétvégén lesz a 2. torna (április 26.), U7, U9, U11-
Május 22-én Rimócon tartottuk meg a Fesztivált a II. korcsoportnak (3-es csapatoknak! Most mit csináljunk? Be vagyunk nevezve, menni 
4. osztály), amire a környékrõl még 7 csapat érkezett hozzánk. A jó kell! De kit kell vinni egyáltalán, és ki melyik korosztályba tartozik? 
idõben a gyerekek ügyesen elvégezték a feladataikat, spotszerû Megnéztük az igazolásokról a gyerekeket és születés szerint csapatba 
mérkõzéseket vívtak. Minden csapatot érmekkel jutalmaztak, valamint soroltuk. 24 gyerek! Megvannak. De ki a kapus, ki melyik poszton 
három emlékplakettet adtak át az egész éves munkáért, melyekbõl játszik? Neki ez a kisujjában volt. És még… ki visz be minket 
egyet a rimóci Rácz Zsanett kapott meg.Szécsénybe? Szerencsére sikerült elrendezni mindent, kimentek az 
Május 23-án Karancsságon rendezték meg a III. (5-6. osztály) és IV. (7-értesítõk a szülõknek, másnap mehetünk. Reggelre aztán szakad az esõ. 
8. osztály) korcsportosok mérkõzéseit, ahol két pályán játszották a Most mi lesz? Amúgy is ideges vagyok, mert még nem csináltam ilyet, 
csapatok a körmérkõzéseket.ennyi gyerek, ennyi felelõsség, meg még az esõ is! Jön a telefon, hogy 
Úgy gondolom nem volt könnyû dolgunk a tavaszi szezonban, sem a elmarad, jövõ hét szerdán pótoljuk. S szerdáig újra: értesítés küldés, 
gyerekeknek, sem pedig a felnõtteknek. Nagyon igyekeztünk a tõlünk buszfoglalás, készülés. Szerdán szerencsére ragyogó napsütés van, 
telhetõen legjobban megoldani ezeket a feladatokat. Jelenleg 5 ember mindenki indulásra kész! Szécsényben aztán megbeszéljük, hogy 
dolgozik egy helyett, mégse tudjuk olyan jól megcsinálni mint ahogyan õ ügyesek leszünk, jól focizunk és nem rendetlenkedünk. Többé  
tette… Addig ez természetes volt, ment minden a maga rendjén és módján, kevésbé sikerül is betartani. Aztán mindenkire fekete karszalagot 
meg sem fordult az ember fejében, hogy lesz olyan idõ, amikor ezeket a adnak, s elmondják, ma Barna bácsi emlékére játszunk! És indulhatnak 
dolgokat nekünk kell majd megcsinálnunk. Mert a mindenki Barna bacsija a meccsek. Látszik a játékon az edzéshiány, de azért helytállunk. Két 
innentõl kezdve a felhõk szélérõl nézi végig ezeket a mérkõzéseket!kiemeltünk van, akik a rimóciak közül ma a legjobban teljesítettek és 
Köszönöm a segítséget mindazoknak, akik azon igyekeztek, hogy mindenki kap egy csokit. Jó volt ez a délután, indulhatunk haza.
meglévõ utánpótlás csapataink továbbra is bennmaradjanak a térségi és A következõ torna két hét múlva (május 17.) esedékes. Sajnos azonban 
megyei vérkeringésben: Beszkid Andor SE elnöknek, Bangó Norbert-most a rimóci busz nem tud bevinni minket. Hogy megyünk be? Végül 
nek, aki a serdülõ csapatot edzi, Kurucz Károlynak, aki az U13-is sikerül kocsikat szereznünk szülõi segítséggel, de az idõ ismét esõs, 
masokkal járt Salgótarjánba, Kovács Norbertnek, aki a Bozsik tornákra péntek este még nem tudjuk, megyünk-e holnap vagy sem. Aztán 
jött velünk, Vincze Gergõnek, aki többek között a fuvarozásban, a szombat reggel jön a telefon: a pályák elõ vannak készítve, megtartjuk 
mezek elõkészítésében és kísérõként nyújtott segítséget, Szabó a tornát. Indul az értesítési kör! Telefon ide, telefon oda. Sikerül fél 9 
Jánosnak a szállításokért, a szülõknek, valamint mindenkinek, aki körül összeverõdnünk, s indulhatunk Szécsénybe. A felállás a 
valamivel is támogatott minket!szokásos: U7-esek a mûfüvön gyakorlatokat végeznek, U9, U11 a 
Bízunk benne, hogy az õszi szezonban sem fog megszakadni ez a nagypályán mérkõzéseket játszanak. Most ügyesebbek vagyunk, mint 
folyamat, lesz olyan, aki kézbe veszi az utánpótlás csapatok sorsának a múltkor, egy döntetlen és három gyõzelem! A Bozsik Egyesületi 
alakulását!                                      Köszönettel: Burik-Vincze ÁgotaTornák ezzel a nappal befejezõdtek.

2. Bozsik Torna Szécsény, U9 és U11-es korosztály
álló sor: Kovács Norbert, Szûcs Máté, Farkas Róbert, Golyán Zsolt,

Bangó Dominik, Bada Dániel, Bangó Mónika,
guggoló sor: Bangó Renátó, Balázs Brendon, Balázs Lajos,

Kormány László, Bangó Róbert, Horváth Adrián
elõl: Bangó Dávid, Pásztor Kristóf

a képrõl: hiányzik: Bada Krisztofer, Erdélyi Szabolcs, Gál Enikõ, Rácz Zsanett.

U7-es Torna Magyargéc

hátul: Vincze Gergõ
elõl: Rácz Gábor, Bangó Gábor, Bangó Bendegúz,

Balázs András, Czerovszki Tibor
a képrõl hiányzik:

Bada Tamás

A CSERFA Egyesület által koordinált program iskolakerti 
tevékenységét április elejével kezdte meg.

Az elmúlt két hónap során nem csak a gyerekek, de a 
pályázat koordinálói is rengeteg új tapasztattal gyarapodtak.

A gyerekek heti beosztásban vesznek részt az iskolakerti 
munkában. Virágné Ica vezetésével a különbözõ tavaszi-nyár 
eleji munkákba kóstolhattak bele a gyerekek. A talaj 
elõkészítése, az ágyások kijelölése után különféle vetemények 
kerültek a kertbe: vöröshagyma, sárgarépa, fokhagyma, 
uborka, kukorica, bab, saláta, retek, petrezselyem, számos 
fûszer-és gyógynövény, illetve virág. A gyerekek fokozatosan 
ismerkednek nem csak a különféle munkálatokkal, de az egyes 
eszközök helyes és biztonságos használatával, illetve a 
növények  igényeivel is.

Az elmúlt hónapban a nyílt nap eredményeként 
komposztáló kas készült a kerti zöldhulladék tárolására és 
újrahasznosítására. A kerti nyársaló készítése sajnos 
félbeszakadt, de terveink szerint ebben a hónapban az is 
megvalósul.

Terveink szerint ebben a hónapban a nyílt napra meghívást 
kapnak nem csak a gyerekek szülei, de a környezõ települések 
iskolái is.

Beszkid Veronika

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Az Orvosi Rendelõ felújítására irányuló projekt keretében 
az elmúlt hónapok lassú folyamatai után most felgyorsultak az 
események, több változás is történt az elmúlt hetekben.

Kolosiné Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértõ 
irányításával a 2011. évi CVIII. törvény 122/A § alapján nemzeti 
eljárásrend keretében lefolytatásra került a közbeszerzési 
eljárás. A meghívásos eljárásrend keretében 3 kisvállalkozás 
került meghívásra. A három meghívott ajánlattevõ közül végül 
egy tudott idõben megfelelõ ajánlatot adni, a másik két szereplõ 
kapacitáshiányra való hivatkozással visszalépett.

A Közbeszerzési Bizottság a beérkezett 1 árajánlatot 
érvényesnek minõsítette, elbírálására rendkívüli testületi ülés 
keretében került sor. A pályázatban jóváhagyott építési 
költséget a nyertes árajánlat végösszege mintegy bruttó 1,3 
millió forinttal meghaladja. Ennek az oka, hogy a pályázat 
tervezése és a mostani kivitelezés között csaknem másfél év telt 
el, ez alatt változtak az árak. Ez az összeget a képviselõtestület 
jóváhagyása nyomán Rimóc Község Önkormányzata biztosítja. 
Az építés összköltsége így elõre láthatólag 44.968.335 Ft lesz.

A közbeszerzési eljárás nyertese a Diagonál Épker Kft. lett, 
az eljárás eredményeként vele került sor vállalkozói szerzõdés 
aláírására, 2014. május 21-én.

Mivel idõközben az épület kiürítése, az orvosi szolgáltatá-
sok kiköltöztetése megtörtént, így 2014. június 3-án a munka-
terület átadása is megtörtént a vállalkozó részére.

Beszkid Veronika

A pályázat kötelezõ elemeként mozgáskorlátozott rámpa 
és mosdóhelység készül, illetve infokommunikációs akadály-
mentesítésre is sor kerül.Rimóc Község Önkormányzata még 2013 januárjában 

Fontos eleme még a felújításnak, hogy az udvar is nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, „Az 
átalakításra kerül. Jelenleg a közmunkások „birtokolják” az egészséges és biztonságos Orvosi Rendelõért Rimócon” 
udvart. A közmunkaprogram azonban hamarosan saját címmel. A pályázat eredményeként az Önkormányzat 
telephellyel gazdagodik a Petõfi úton, így az orvosi rendelõ 48.099.408 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesül. 
udvara felszabadul. Régi terve válik valóra az önkormányzat-A rendelõ jelenlegi épületének mûszaki állapota, 
nak az által, hogy ebben az udvarban parkoló létesül, illetve a felszereltsége, belsõ kialakítása nem tette lehetõvé a jelenleg 
jelenlegi romos épület helyén fedett garázs, zárható külsõ érvényes korszerû szakmai követelmények maradéktalan 
raktár, illetve babakocsi tároló is épül.teljesítését.

Az elmúlt hónapok során lezajlott a különféle tervek Bár az épület néhány évvel ezelõtt részben felújításra 
elkészíttetése, majd a 2011. évi CVIII. törvény 122/A § került, az akkori fejlesztés azonban nem tudta megoldani az 

egyik legfontosabb - egészségügyi szempontból is igen alapján nemzeti eljárásrend keretében lefolytatásra került a 
közbeszerzési eljárás. Ennek eredményeként a Diagonál lényeges - problémát, az épület állandó vizesedését. Hiányzik 

a padlózat talajvíz elleni szigetelése, illetve a padló szintje Épker Kft.-vel vállalkozói szerzõdés aláírására került sor.
magasabb a falak víz elleni szigetelésének szintjénél. Ennek A munkálatok ideje alatt a háziorvosi szolgálat, illetve a 

gyermek- és anyavédelem ideiglenesen másik épületbe következtében az épület összes falán jelentõs vizesedés és 
salétromkicsapódás tapasztalható. A most kezdõdõ felújítás költözött. Ez az István király út 30. szám alatti, korábban 
során a padló szintjének süllyesztésével, az alatta kialakításra orvosi szolgálati lakásként ismert ingatlan. Szintén erre az 
kerülõ vízszigeteléssel lehet véglegesen megoldani ezt a idõre a Szent Miklós Fiókgyógyszertár is kiköltözött eredeti 
problémát. További javulást érhetünk el az épület körüli helyérõl, jelenleg az óvodánál található kisházban kapott 
talajvíz szintjének csökkentésével, amit dréncsövezéssel helyet.
szeretnénk megoldani. A szolgáltatások a felújítás alatt is a megszokott rend 

Az épület az energiahatékonysági korszerûsítés érdeké- szerint mûködnek.
ben teljes külsõ hõszigetelést kap. A megváltozott helyzetbõl fakadó esetleges kellemetlen-

Az épület bõvítésére is sor kerül: a jelenlegi betegváró ségek miatt kérjük mindenkinek a türelmét. Közös érdekünk, 
helyén egy belsõ raktárhelység létesül, az új váróhelység hogy az orvosi szolgálatnak és a gyermek- és anyavédelem-
pedig az épület bõvítésével alakul ki. A jelenlegi bejáratot nek helyt adó épület minél korszerûbbé és egészségesebbé 
képzõ szélfogó elbontásra kerül, a felújítást követõen a váljon, viszont, mint minden változás, ez is áldozatokkal jár.
fõbejárat az épület hátsó oldalára tevõdik át. Beszkid Veronika

KÖLTÖZIK AZ ,,EGÉSZSÉGÜGY’’
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V VLegutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset

Gólyahír:

Gondolatok:
Mégis akadnak, akik valami rejtélyes bizonyítási vágytól hajtva 
rendszeresen tesztelik állva maradási képességüket. Tudásszomjukat 
csillapítandó úgynevezett talponállókban gyakorolnak, speciális Maradj talpon
körülmények között. A kísérlet ugyanis nem a lábát célozza, hanem a fõt. A 

A versengés a vérünkben van. A természetben az a nyerõ, aki két fõ összetevõ: a szilárd elvek és a cseppfolyós vágyak ütköztetése során 
jobb, gátlástalan. Így aztán a legkevesebb, hogy igyekszünk talpon birokra kel a test és a szellem. Ez utóbbi a palackból. Mit kívánsz?- szólít 
maradni. Többnyire ez is épp elég nagy kihívás. meg. A válasszal sokat kockáztat a kicsi gazda, aki máris lé kérdésekben 

Mert talpra állni mindig sokkal nehezebb, mint talpon maradni. merül el. S jaj neki, ha önnön vélt nagyságától megrészegül!!! Mert akkor 
A  „kelj fel és járj” nem hiába lett a legnagyobb csodák egyike. S ez megáll az ész, a józan, s nem diktál tovább. S lám bicsaklik a nyelv, botlik a 
a fantasztikus pillanat a legtöbb ember életében szerencsére már láb. Vajon most félig teli, vagy félig üres a pohár? Le, vagy el vele? A 
gyermekfejjel el is jön. Ha mi magunk nem is emlékszünk az esetre, döntés joga látszólag az ember kezében van, ám valójában ezúttal is fejben 
a szüleink garantáltan képesek precízen felidézni a sorsdöntõ dõl el minden. És nem mindegy, hogyan maradunk talpon és mitõl süllyed-
momentumot. Mint ahogy azt is igazolhatják: megállni a saját ünk el. Igaz ez arra is, aki nem iszik.
lábunkon nem könnyû. De miután az ember talpra szökkent, U.I.: Ha nem mondjuk el a teljes igazságot, akkor hazudunk. A mai 
hamarosan úgyis a saját bõrén tapasztalja ennek súlyos igazságát. történelmi kérdésben már a válasz is benne van.                      Lõrik Sándor

,,Már vénülõ kezemmel
fogom meg a kezedet.
Már vénülõ szememmel
õrizem a szemedet...

Nemtudom miért meddig
maradok még Neked.
De a kezedet fogom
s õrizem a szemedet.’’

Szeretettel gratulálunk
Percze Erzsébetnek és

Laczkó Ferencnek

50.
házassági évfordulójuk
             alkalmából!

További boldog éveket kívánnak gyermekei és unokái.

Plébániai
Játszóházas Napok

Az idei évben a kilencedik alkalommal 
kerül sor a nyári Játszóházas napok 
megrendezésére. Elõzetes felmérést 
szeretnénk készíteni.

Sok helyi fiatal évek óta látogatta táborunkat, és ha nem is sok 
idõre csak évente három napra, mégis sok játékkal, vetélkedõk-
kel,  nevetéssel egy jó kis közösségben találta magát.
Az idei év egy kicsit már más. A kicsi táborlakókból nagyobbak 
és már „Nagyok” lettek, és talán számukra úgy tûnik, azt érzik 
már „kinõttek” belõle.  Biztatjuk õket, szeretnénk, ha jönnének, 
szükség van rájuk.  Továbbadni a „kicsiknek” azokat a játékokat 
és élményeket, melyekben Ti már részesültetek. 
Mi szervezõk úgy gondoljuk, hogy akik eddig is jól érezték 
magukat a táborban, és sok élménnyel gazdagodtak az évek 
során, és a tábori évek tapasztalataiból, tudnak tovább adni, 
gazdagítani. Jöjjenek!  Az „Új” generáció tagjaira is számítunk.  
Minél többen vagyunk, annál jobban érezzük, hogy egy 
közösséghez tartozunk. 
A szervezõk továbbra is szeretettel várnak mindenkit.

A Plébániai Játszóházas Napok várható idõpontja:
2014. július 11-13.

A tábor megszervezéséhez fontos lenne tudni, hogy hány fõre 
számíthatunk. Ezért arra kérünk benneteket, hogy Június 30-ig 
jelezzétek Urus Attila atyánál, vagy Koczkáné Melindánál a 
táborban való részvételetek szándékát.

Szervezõk

Petrovics Kristóf - 2014. 05. 09.
Szülõk:

Bada György és Petrovics Tünde

Gudics Balázs - 2014. 05. 27. Szülõk: Gudics Gergely és Kabda Andrea

KIHÍVÁS NAPJA
Idén újra szerveztünk Kihívás Napját. Szerettük volna az 

egész falu számára lehetõséget biztosítani egy kis mozgásra. 
Nem verseny volt ez, csak sport, a maga egyszerû valójában, 
egészségesen. Pulzusemelkedés 15 percig, ahogy arra a Kihívás 
Napja regisztrációjának során felhívták a figyelmünket. 
Valójában meglepõ, de 15 perc mozgás is lehet elegendõ. Fõleg 
ha ezt aztán sokszorozzuk más sportágakban eltöltött 15 perccel. 
Kosárlabda, sok hátrafelé és oldalazó futással, foci sok 
lábjátékkal, kiütõcske sok ugrással, hajlással és sok sikollyal, és 
végül zumba... még több mozgással. A résztvevõ 40-50 fõ, akik 
eljöttek mind jól szórakoztak, a legtöbben ugyan csak 
szurkolóként, a sportoló 15-20 fõ pedig csapatával közösen. Az 
egészségügyi szûrés külön teréhez vonulva tájékozódhattunk, 
megmérték ott a cukorszintet, vérnyomást, testsúlyt, magasságot, 
és volt még teszt is, akik hibátlanul válaszoltak, csokit kaptak. A szervezõk nevében kijelentem, hogy aki akart az jót mozoghatott.      Bablena Feri

06.25.Civil szervezet csapatépítõ tréningjeTervezett júniusi események, programok az IKSzT-ben
A civil szervezetek vezetõéivel közösen, korábban elsajátított 

Minden pénteken a falugazdász fogadja az ügyfeleket
közösségépítõ gyakorlatokkal a civil szervezet tagjainak 

10.00 órától.
kapcsolatát közelebbire, barátibbra fûzzük. Várunk 

06.11. Internetes adok-veszek oktatás mindenkit, akit bármelyik civil szervezet érdekel, de eddig 
Az oktatás témája az internetes hirdetõ oldalak, aukciós nem volt alkalma vagy mersze csatlakozni. Ez lesz a legjobb 
oldalak és értékesítést lehetõvé tevõ oldalak gyakorlati alkalom.
használatának elsajátítása. Jelentkezni az IKSZT-ben lehet 

06.27. LAN-party - CS 1.6 / COD2 - mindenkinek, aki érti.nyitva tartási idõben, vagy Bablena Ferinél: 30/3609604

06.28. Társasjáték est - az egyik legszórakoztatóbb, 06.16. Munkát helyben, otthon, saját szövetkezet keretein belül
legkötetlenebb program, garantálni nem tudjuk a jókedvet, de Elõadás és fórum egy helyben induló szociális szövetkezetben 
csak az nem érzi jól magát, aki nem akarja. :)rejlõ lehetõségrõl a vállalkozókedvûek, a munkanélküliek, a 

kézmûvesek, az õstermelõk és úgy általában bárki számára. 06.30. Drogprevenciós filmvetítés
Pár évvel ezelõtt rimóci fiatalok közremûködésével készült 06.21. Múzeumlátogatás
drogprevenciós film levetítése. Bárki, aki gyanítja, hogy Múzeumok éjszakáján kisbusszal meglátogatjuk a szomszédos 
hozzátartozója, ismerõse droggal kapcsolatos gondokkal település éjszaka nyitva tartó múzeumait. Jelentkezni az 
küzd, jöjjön el és beszéljünk róla!                               elérhetõségeinken lehet. Bablena Feri

Helló Magyarország!
Korábban olvashattak a WestEnd City Centerben 

megvalósult címerkiállításról, amin a rimóci címert is 
kiállították. Az ehhez kapcsolódó egész éves programsorozat 
neve a „Helló Magyarország!”, melynek május 10-11-ei 
programjainak témája a hagyományõrzés, népmûvészet és 
folklór volt. Rimóc 15 fõvel képviselte magát a szombati napon. 
A jelentkezõknek lehetõségük volt bemutatóstand elkészíté-
sére, valamint színpadi fellépésre is, mi mindkettõt vállaltuk. A 
stand berendezésére egy kis faházat kaptunk, ahová rimóci 
látnivalókat, elsõsorban népviseletünket, hímzett terítõket, 
babákat vittük el. Emellett persze prospektusokat, Rimócról is 
szóló kiadványokat, Rezesbanda és Hagyományõrzõ CD-ket, 
malomkalácsot és Talpai Zsanett közremûködésével hímzéssel 
díszített ékszereket, tárgyakat is. A rimóci stand lett az egyik 
legszínesebb és legtöbbet fotózott bemutató a rendezvényen. A 
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsora pedig különleges 
szerepet kapott, ugyanis a rendezvény nyitó és záró elõadása is 
ez volt. A csoport tagjai az egész napos „élõ népviselet-
bemutató” mellett kétszer is felléptek, mindkétszer nagy tapsot 
kaptak.

A nap végén fáradtan buszoztunk haza, és elmondhatjuk 
magunkról, hogy újra sokak szívét megnyertük a falunknak. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki a bemutató és a mûsor 
megvalósításában részt vett, mindenkinek, aki dolgozott vele, 
az idejét áldozta, vagy bármit kölcsön adott!                    

Bablena Feri

A hónap képe
Rimóci menyecske az 1960. október 15-én,

a XXXIII. bélyegnap alkalmából kiadott

2 Ft-os bélyegen.

Tervezõ:

Bokros Ferenc



RIMÓCI ÚJSÁG12 RIMÓCI ÚJSÁG2014 JÚNIUS 2014 JÚNIUS

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Gyönyörû napos reggelre ébredtünk  2014. 05. 23-án. Nagy 
nap volt ez a gyerekek számára, hiszen móka, kacagás várta õket 
és a szüleiket. A gyerekházban, immár nyolcadik alkalommal 
került megrendezésre a gyereknap.

Délelõtt a gyermekek birtokba vették a gyerekház udvart. 
Népi játékok, baba játékok, kézmûves asztal, lufi, finom pogácsa, 
édesség, gyümölcs és zene várta a látogatókat. Igazi gyermeknapi 
hangulatban telt el a nap. Csillogó szemekkel, örömmel telve 
térhettek haza a gyermekek.

Köszönet minden résztvevõnek, akik egy vidám napot 
szereztek a gyerekházba járó gyermekeknek. Köszönjük a 
támogatást Csemer Zoltánnak, Fábián Katalinnak és 
Vizoviczkiné Virág Andreának.                                                                       Szitáné Mócsány Zsuzsa

5

„TÁMOP-3.3.9C-12-2013-0103

Tanoda a Rimóci gyermekekért”

Rimóc is csatlakozott az idei Te Szedd! szemétszedési akcióhoz. Az országos program 

idén három napon át tartott: május 9-10-11. Az iskolások május 10-én 13:00-tól gyûjtötték 

a szemetet, bárki más a településrõl pedig május 9-én, pénteken 15:00-tól tehette volna 

ezt meg. A települési környezetvédelmi akció azonban érdeklõdés hiányában 

ELMARADT, UGYANIS NEM JÖTT/JÖTTÉL EL!!! MIÉRT??? Kamarás Zoltán és 

Péter Zsolt érezte csak úgy, hogy akar tenni valamit az ügy érdekében! 

Lehet, hogy nem is lett volna sok szemét… Hiszen közmunkásaink rendben tartják a 

települést. Lehet, hogy nem is tartott volna sokáig… Egy utca (szakasz) és kész!

De mégis… Elmondhattunk volna, hogy MI is tettünk valamit a környezetért, (lakó) környezetünkért…

Lehet, hogy sokan dolgoztak még akkor… Nem jelzett senki, hogy tegyük késõbbre… Nem jelzett senki, hogy tegyük más 

idõpontra… Nem jelzett senki, hogy nem tud jönni… Legközelebb??? Jelezni fog valaki… hogy jön?  
Burik-Vincze Ágota

GYEREK NAP

Meg tartottuk csütörtökön 29-én gyereknapi rendezvényünket a 
faluban lévõ Sportcsarnokban.Színesebbnél, színesebb programok-
kal kedveskedtünk a gyerekek számára.

Ami leginkább elnyerte a gyerekek tetszését:
- rendõrök bemutatója
- aszfalt rajz verseny
- csocsó bajnokság
- Sportvetélkedõ
- Tánc, karaoké

Ezek mellett az arcfestés és a kézmûves foglalkozások is népszerûek 
voltak. Aminek nagyon örültünk, hogy olyan sokan eljöttek és 
fantasztikus hangulat volt.
Gyerekek mellett a felnõtt szülõk is megjelentek, aminek szintén 
nagyon örültünk.
Kedveskedtünk a megjelenteknek szendviccsel, üdítõvel és sok-sok 
édességgel, valamint szétosztottunk a gyerekeknek, ceruzát, színes 
ceruzát, tollakat, stb. Sok ajándékkal térhettek haza a vetélkedõkön  

ügyeskedõ gyerekek!

Tanoda munkatársai egyúttal szeretnék megköszönni, 
segítségüket és támogatásukat:

-  A helyi önkormányzat polgármesterének Beszkid Andornak
-  A rimóci iskola munkatársainak és igazgató nõjének Kiss Józsefnének
-  A rimóci CKÖ elnökének Csemer Károlynak
-  Az Egyesek Ifjúsági Egyesületnek
-  A helyi gyerekház dolgozóinak 
- És minden embernek, aki segítette munkájával programunkat. 
Hagyományteremtõ szándékkal került megrendezésre a harmadik 
születésnapi zsúr. Azon gyermekeket köszöntöttük, akiknek május 
hónapban volt a születésnapja. Közös tortát kaptak, majd közös 
játékokban vettek részt. 

FONTOS: A Tanoda június 16 és 30 között zárva lesz Tanodánk 
dolgozói kötelezõ szabadságon lesznek, viszont utána kezdõdik a 
nyári napközi, tele programokkal.
Az Egyesek Egyesülete továbbra is megtisztel minket jelenlétével. 
Programokat, különbözõ játékokat hoznak, amivel megszínesítik a 
gyerekek napjait.                                  Baranyi Viktor, Fábián Katalin

résztvevõ és 

Nyáron megszaporodnak a csípések: szúnyog, kullancs, darázs. Ha erdõben JÓ TANÁCSOK A NYÁRRA!
sétálunk feltétlenül ellenõrizni kell, fõleg a testhajlatokat, nem-e bújt meg valahol  

Hamarosan itt a nyár, a várva-várt vakáció. Íme néhány jó tanács, hogy a felhõtlen kullancs. Fontos, hogy ha ilyet észlelünk, semmiképpen ne kenjük be semmivel, 
örömöt ne árnyékolja be semmi. A nyár a napégések idõszaka. Fontos betartani, hogy hanem kullancs kiszedõvel vagy csipesszel távolítsuk el. A darázs-, méhcsípés 
a déli órákban amennyiben lehet, ne menjük a tûzõ napra. Napellenzõ, sapka, elkerülése miatt fontos, hogy ne használjuk erdõben, kertben, strandon édes illatú 
szalmakalap viselése és minél magasabb fényvédõ krém használata javasolt nemcsak dezodorokat, édes ételeket, mézet, lekvárt ne nagyon együnk a szabadban! Ha mégis 
nyaraláskor, de a hétköznapokban is. 

megcsípett, a mielõbbi hideg vizes hûtés és kalcium pezsgõtabletta elsõsegélyként 
A kis apróságokra fokozottabbal kell figyelnünk, kenjük be a bõrüket, ha strandra 

hatékony lehet. 
visszük õket vagy akár csak otthon a hûsítõ pancsolóba, medencébe, homokozóba 

Jó tudni, hogy a nagy melegben az állatok is ingerlékenyebbek. Ne ingereld a kutyákat, 
játszanak. Keressünk árnyékos helyet, ami megvédi õket a leégéstõl. 

kerüld a hirtelen mozdulatokat és semmiképpen ne nyúlj az enni-innivalójához! Nyáron Jó, ha naponta többször lezuhanyoztatjuk õket illetve mi is élünk a frissítõ zuhany 
megszaporodnak a balesetek is. Nehezebb koncentrálni felnõttnek, gyereknek egyaránt. élénkítõ hatásával. A nagy melegben sok folyadékra van szüksége felnõttnek, 
Felnõttként mindenképp számítsuk egy-egy hirtelen elõbukkanó gyerekre, figyeljünk gyereknek egyaránt. Az önfeledten játszó csemeténk, könnyen megfeledkezik arról, 
fokozottabban a biciklisekre. A közlekedési szabályokat ismerni kell annak, aki az útra hogy elegendõ folyadékot igyon. Pedig a legkisebbek a legveszélyeztetettebbek, õk 
merészkedik! Ez az önfeledten biciklizõ gyerekekre is vonatkozik. Ne vegyük gyorsan kiszáradnak. Fontos, ha elmegyünk otthonról, vigyünk magunkkal innivalót: 
„Szentírásnak”, hogy az autón van fék és majd megáll!!! Használjuk ki a nyár adta gyümölcslevet, vizet, limonádét. Naponta többször kínáljuk meg õket, ha nem akarnak 
lehetõséget, a friss falusi levegõt, hiszen ez nekünk adott. inni, érdemes apró praktikákat bevetni  (pl.: szívószál, szopókás üveg ) .

Sokan irigykednek, hogy a városi gyerekeknek mennyivel több a lehetõségük Ilyenkor kerüljük a magas koffeintartalmú italokat (kólát, energiaitalokat), mert azok 
szórakozásra. Higgyétek el, nagyon sok városi unatkozó gyerek irigyli azt, ami nekünk fokozzák a vizeletkiválasztást és ezáltal hozzájárulhatnak szervezetünk kiszáradásá-
természetes, hogy bármikor kimehetünk a kertbe, utcára, az erdõbe. Ne a számítógép hoz. A túl édes italok sem szerencsések a nagy melegben, mert a cukor vizet tart vissza 
elõtt ülve töltsük a nyarat !a bélrendszerben, azaz még több vizet von el. 

Vigyázzatok magatokra, hogy szeptemberbe mindenki üdén, egészségesen és Használjuk ki a nyár adta lehetõségeket, mindennap fogyasszunk friss gyümölcsöt, 
zöldséget. A gyümölcs tisztítja a szervezetet anélkül, hogy megterhelné és a magas nagyot nõve köszönthesse az õszt. Ezzel a pár gondolattal kíván szép és tartalmas 
rosttartalmát kihasználva az emésztésre is jótékony hatással van. szünidõt:                                                             Perczéné Mócsány Gyöngyi védõnõ

teljesítettek (Virág Tifani és Németh Éva). Mivel ketten voltak, ezért a Májusi sportversenyek
csapatversenyben nem vehettek részt, de egyéniben Németh Éva a 800 m-en A május sok kihívást tartogatott a gyerekek számára, hiszen e hónapban került 
harmadikként ért célba. Itt szeretném még kiemelni Rácz Adrián hihetetlen egyéni sor a már több mint tíz éves múlttal rendelkezõ Mikszáth Kupára, az atlétika 
teljesítményét, amelyre iskolánkban már régen nem volt példa: 800 m-en elsõként versenyekre, valamint az OTP Bank Bozsik  Program (intézményi) utolsó fordulóira 
ért célba 2 perc 33 másodperces idõvel, bõven a mezõny elõtt. Ha valaki és a Kihívás Napjára is. A sort a Nógrádmegyerben megrendezett Mikszáth Kupa 
középiskolában ennyit fut, akkor is büszke lehet magára. Gratulálok Adrián, nyitotta május 9-én. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a tornát, nem csak azért, mert 
gratulálok mindenkinek. Szép volt gyerekek. ilyenkor a focisták felmentést kapnak a suli alól, hanem azért is, mert ilyenkor már 

MLSZ Bozsik Intézményi Programközeleg az év vége és a meccseken mindig óriási a hangulat. A tornán 8 csapat vett 
0-I. kcs. 2014. május 21. Szécsény. Résztvevõk: Balázs Brendon, Bada Dániel, részt, melyeket az iskolák IV. korcsoportos tanulói alkottak. Az izgalmas 
Bangó Mónika,Farkas Róbert, Horváth Adrián, Pásztor Kristóf, Szûcs Mátécsoportmeccsek során az Endrefalva ellen elszenvedett 0:1-es vereség 
II. kcs. 2014. május 22. Rimóc. Résztvevõk: Balázs Lajos, Bangó Dávid, Bangó Renátó, következtében sajnos az elsõ helyért már nem szállhattunk harcba, de még a 
Golyán Zsolt, Erdélyi Szabolcs, Kormány László, Rácz Zsanett, Bangó Dominik, bronzéremért Szécsény ellen küzdhettünk. Nagyon fegyelmezett, céltudatos 
III-IV. kcs. 2014. május 23. Karancsság. Résztvevõk: Bada Norbert, Rácz Máté, játékkal lehozták a gyerekek a meccset 0:0-ra, de a büntetõ párbajt sajnos 
Oláh Dániel, Rácz Zsanett, Rácz Adrián, Bada András, Beszkid Mátyás, Szoldatics elbukták. Negyedikek lettünk. Nagyon sajnáltuk, hogy így kicsúszott a kezünkbõl az 
Dávid, Rácz Adrián, Tihanyi Alexérem, de hát, mint azt az idei BL. döntõ kommentátorától is hallhattuk: ilyen a foci, 
A 0. I. és II. korcsoport utolsó fordulói egy úgynevezett grassroots fesztiválhoz hasonló ilyen az élet. Egyébként már évek óta ez a legjobb eredményünk a Mikszáth Kupán, 
tornával zárultak, ahol a gyerekek vegyes csapatokban különféle ügyességi és a salakpályán valahogy soha nem ment igazán a játék. Az eredményhirdetés után, 
mozgáskoordinációt fejlesztõ feladatokat hajtottak végre. A III. korcsoportosak a 2. pedig hozták a gyerekeknek a jól megérdemelt pizzát, melyet minden játékos 
helyen, a IV. korcsoportosak pedig 3. helyen végeztek a 9 csapatból. Az egész évben maximálisan megérdemelt. A csapat tagjai: Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid, 
nyújtott kimagasló teljesítményért az egyéni díjat Rácz Máté vehette át. Juhász Gergõ, Beszkid Mátyás, Bada Norbert, Rácz Máté és Tihanyi Alex.

Kihívás Napja 2014Május 12-én Szécsényben a ligeti pályán a II. és III. korcsoportos gyerekek 
A Kihívás Napját május 21-én tartották országszerte, így nálunk Rimócon is. atlétika versenyen vettek részt. Május 13-án, pedig az I. és IV. korcsoportosak 

Reggel kilenckor egy közös zumbával kezdtünk az iskola udvarán, kicsik, nagyok, következhettek. Korcsoportonként 3 lány és 3 fiú alkotott egy csapatot. A 
gyerekek és felnõttek együtt melegítettek be. Aztán egy akadálypályán kellett helyezéseket a csapattagok által elért összpontszám határozta meg. 
végigmenni minden tanulónak, amely a sportcsarnokból indult és az úton Versenyszámok: 60 m-es síkfutás, kislabdadobás, 800 m-es síkfutás és 
folytatódott egy biciklis akadálypályával. Itt szeretnénk megköszönni a távolugrás. A III. korcsoportos fiúk: Rácz Máté, Langa Martin és Bada Norbert a 4. 
rendõrségnek és a Rimóc Polgárõr Egyesületnek, hogy a rendezvény helyen végeztek, míg a lányok (Bada Laura, Bada Zsaklin, Rácz Vanessza, Rácz 
lebonyolításában közremûködtek. Ezzel párhuzamosan az iskolaudvaron és az Zsanett) ezüstérmet szereztek. A II. korcsoportos lányok (Bangó Mónika, Rácz 
iskolában különféle sportolási lehetõség adódott a gyerekeknek. Csak hogy Viola, Bada Melissza) szintén ezüstöt, a fiúk (Balázs Lajos, Rácz Szabolcs, Balázs 
néhányat említsek, kellett pingpongozni, csocsózni, lábtengózni, tollasozni, Adrián), pedig bronzérmet szereztek. Az I. korcsoportos lányaink (Csemer Éva, 
ugrókötelezni. A községi rendezvénybe a felnõttek délután kapcsolódtak be. Csemer Leonetta, Bangó Georgina, Csemer Szilvia) elhozták az aranyat, míg a fiúk 
Kosárlabda meccsekkel, focimérkõzésekkel, valamint kidobó játékkal folytatódott a (Balázs Brendon, Bangó Róbert, Horváth Adrián) az ezüstöt. A IV. korcsoport fiai 
program.                                                                                          Kovács Norbert(Szoldatics Dávid, Rácz Adrián, Juhász Gergõ,) bronzérmesek lettek. A lányok is jól 
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Ez történt májusban…
Az óvodában a napirendet és a heti rendet követve alakítjuk ki a 

gyerekek mindennapi életritmusát, szokásrendszerét. Minden 
tevékenységnek meg van a maga ideje, helye, módja és ennek betartása 
megfelelõ biztonságérzetet nyújt az óvodások számára. Az alapvetõ 
értelmi, érzelmi képességek, készségek fejlesztése mellett igyekszünk 
minél több élményhez juttatni a hozzánk járó gyerekeket, mivel erre sok 
családnak nincs lehetõsége. Ebben a hónapban többször is alkalmunk 
nyílt a gyerekek érdeklõdéséhez közel álló programokon való rész-
vételre.

Egy alapítvány jóvoltából a Közösségi Házban, a „Süsü, a sárkány” 
címû meseelõadást nézhettük meg, mellyel a színészek igazi színház-
élményt nyújtottak a jelenlevõknek. „Szegény ember meg a róka” címû 
elõadást az óvodában figyelték nagy érdeklõdéssel. A mese 
folyamatában aktívan bekapcsolódhattak, hiszen egy-egy szerep meg-
formálására a gyerekek is vállalkozhattak.

A másik kedvelt tevékenység az óvodás korosztálynak a mozgás, a 
tánc. Ezért is fogadták örömmel azt, hogy az egy napra igazi táncházzá 
vált a „cseresznye” csoport. A néptánc elemeivel, alapvetõ tánclépések-
kel ismerkedtek a gyerekek két, képzett táncos segítségével. A már 
szinte hagyományosnak mondható gyereknapi meglepetéssel is 
készültünk, melynek költségeit pályázati forrásból biztosítottuk.

Ugráló vár várta a gyerekeket az óvoda udvarán, amiben a délelõtt 
folyamán többször is ugrálhattak kedvükre. Másnap megjött a fagyis-
kocsi mindenki nagy örömére.

Újra felvettük a nyúlcipõt és az érdeklõdõ szülõkkel együtt egy 
mozgalmas délelõttöt töltöttünk el a sportpályán. Volt vitamin- torna, 
sorversenyek, kötélhúzás és egészséges finomság minden részt-
vevõnek. 

Úgy gondoljuk, hogy ezek az óvodás emlékek, közös programok 
hozzájárulnak a gyerekek ismereteinek bõvítésére, a közösséghez való 
tartozás érzésének erõsítéséhez és egy vidám, színes óvodáskor meg-
éléséhez.

Virágné Csábi Adrienn

Együtt nevettünk Süsü kalandjain

Mindenki kedvére ,,tombolhatott’’!

,,Türelem fagyit terem’’!

Amikor a gyerekek a mese résztvevõivé válnak Kicsinek és nagynak egyaránt jót tett a Vitamin-torna

Anyák napja a Gondozási Központban

„Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag 
gyúlna, fényét idevezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék 
hangján. Ami csak szép s jó volna, édesanyámnak adnám.”

(Magyar népköltés)
Anyák Napját hagyományosan, május els  vasárnapján ünnepeljük. Ez 

az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is tartottak tavaszi 
ünnepségeket az anyák tiszteletére. A történelem során kés bb is mindig 
volt egy olyan nap, vagy ünnep, amikor az anyákat is köszöntötték.

Intézményünkben 2014. április 30-án köszöntöttük az édesanyákat, 
nagymamákat, dédnagymamákat, meghívásunkat 23 f  fogadta el, 
közülük volt aki el ször járt a Gondozási Központ rendezvényén.

Az édesanya  az a  személy, aki össze tartotta és tartja ma is a családot, 
akinek a jelenléte, gondoskodása életünk része, aki meghallgat, aggódik 
miattunk, aki szintén örül sikereinknek, aki mindent megbocsát, és 
akihez mindig visszatérhetünk.  Ezért idén is fontosnak tartottuk, hogy 
kis m sor keretében felköszöntsük ket.  A m sort a Szent István 
Általános Iskola alsó tagozatos diákjai adták, ezúton is köszönjük 
részvételüket, valamint felkészít jüknek Vinczéné Percze Gizellának, 
hogy egy színvonalas, kedves, kimondottan nagymamáknak szóló 
m sorral lepték meg tagjainkat és bennünket. A Gondozási Központ egy 
édesanyáról szóló történettel készült az édesanyáknak, melyet Kormány 
Lajosné el adásában hallgathattunk meg. A  m sor végén a kis diákok 
saját készítés  ajándékaikkal lepték meg a résztvev ket, valamint az anyák 
napi virágok is átadásra kerültek.  A megható m sor után kicsik és 
„nagyok” közösen elfogyasztották desszertként a gesztenyepürét és üdít t.

Köszönjük még egyszer minden édesanyának, aki elfogadta 
meghívásunkat, hogy köszönthettük ket.                      

Áldozatvédelmi elõadás a Gondozási Központban

2014. május 9-én Dr. Fábri Miklós pártfogó felügyel  látogatott el a 
Gondozási Központba, aki a balassagyarmati Igazságügyi Szolgálat 
munkatársa. El adásában az áldozatvédelem terén végzett munkájukat 
mutatta be, illetve magával az áldozatvédelemmel ismertette meg a 
hallgatóságot. A szolgálat feladata és célja, hogyha már megtörtént a baj 
az áldozatot hozzásegítse alapvet  jogai érvényesítéséhez, jogi tanácsot 
és segítséget adjon a b ncselekmény következtében jogaiban sérelmet 
szenvedett áldozatnak, tájékoztatja az ügyfelet büntet eljárásbeli 
jogairól és kötelezettségeir l, a számára elérhet  támogatások fajtáiról, 
az igénylés feltételeir l, valamint az egyéb ellátásokról és jog-
érvényesítési lehet ségekr l.
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Bablena Péterné
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 A tájékoztatás és tanácsadás mellet 
azonnali pénzügyi segélyben is részesítheti a bûncselekmény áldozatát.

A szolgálat bemutatása után kötetlen beszélgetés során a jelenlévõ 
idõsek elmondhatták, õket milyen veszély fenyegetheti a mai világban, 
illetve, hogy milyen bûncselekményekkel szembesültek már 
községünkben, vagy hogy esetleg õ maguk, hogyan váltak áldozatokká. 
A résztvevõk egyöntetûen jónak tartották, hogy amellett, hogy a rendõrség 
üldözi a bûnelkövetõt, van olyan szolgálat, aki foglalkozik az 
áldozatokkal is, jogi tanácsokat kaphatnak, anyagi támogatást, de 
pszichés gondozást is.  A Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
szolgálatának balassagyarmati területi irodája Balassagyarmaton a 16-
os Honvéd utca  4.  szám alatt található. A témában a jelenlévõk 
hosszasan tudtak  beszélgetni, hiszen sajnos sokan váltak már 
áldozatokká.                                                                   Bablena Péterné

Templom és iskola
Ritkán vagyok ennyire neki keseredve a dolgoknak, mint e 

sorok írása közben. Valahogy nem látom az út végét, amin 
járunk. Illetve nem azt akarom látni ott, mint ami fel  
közeledünk. Hogy mirõl is beszélek? Az életünkrõl. A rimóciak 
életérõl. A falunkéról. Tudom, nem vagyok ezzel egyedül, sokan 
feltesszük a kérdést: miért üres a templom, a rendezvények, a 
nemzeti ünnepek, az iskolapadok… Még választ csak-csak 
találunk, de megoldást már nem nagyon. Pedig ha elhagyjuk a 
templomot és az iskolát, ennek a falunak hamarosan befellegzik. 
Ki fogja hordani a népviseletet? Ki táncolja a néptáncainkat? Ki 
képviseli iskolásaink, fiataljaink közül Rimócot, mondjuk egy 
Lengyelországba induló delegációban? A választ nem merem, 
vagy inkább nem akarom leírni. 20 év múlva lehet, hogy 
professzorok fogják elõadásaikon méltatni a rimóci tánckultúrát, 
a debreceniek meg eltáncolják. Lesz felújított sportcsarnokunk, 
iskolánk, tereink, múzeumaink, IKSZT-nk! Csak éppen élet nem 
lesz majd mögötte. Elkeserítõ vagyok, ugye? Pedig ha semmi 
nem változik a falu életében, megközelítõleg így is lesz. 

Azt gondolom, vannak vissza nem fordítható dolgok, mint 
például az iskolánk helyzete. El kell fogadni: nem lesz feltöltve 
újra ,,magyar  gyerekekkel (legalábbis kicsi az esélye!). Ez tény. 
Ami azonban változtatás fel  terelne minket, hogy sok általános 
iskolás gyerek van falunkban, aki itt él, bár nem a helyi iskolába 
jár. Ha valaki nem itt dolgozik, tanul, de itt él, az nem lesz-e elõbb 
-utóbb felelõs a saját falujáért? Az biztos, hogy aki ,,elkerül''  
innen, annak már nem úgy marad szívügye a falu, mint eddig, 
hiszen új dolgok, új feladatok töltik ki az életét.  De amelyik 
szülõnek fontos a helyi közösség, annak a gyereke is belekerül a 
folyamatba. És így a fiatal, óvodás és iskoláskorú gyerekeket 
nevelõ rimóciakat kell elsõsorban megszólítani, és bevonni a 
dolgok szervezésébe, mert rajtuk, rajtunk múlik Rimóc jövõje!

Kérek minden felelõs, tenni akaró, megoldást keresõ, vagy 
csak nyitott gondolkodású rimóci lakost, keressük egymást, és 
próbáljunk valami ,,koncepciót '' kigondolni együtt, hogy ne csak 
,,rimóci babák” legyünk a polcon, hanem élõ falu. Most még van 
kit megszólítani, még mindig vagyunk annyian, hogy lehessen 
összefogásról beszélni! Ne azt várjuk, hogy valaki majd kitalálja, 
megmondja, mi legyen, hanem vegyük saját kezünkbe a 
sorsunkat. Akinek véleménye, ötlete van, ne hallgassa el, és ne 
csak meghallgassa, hanem keressünk alkalmat, hogy egymás-
nak is elmondhassuk, és kiutat találjunk ebbõl az elkeserítõ 
helyzetbõl! Mert ha így haladunk, eljön az az idõ, hogy iskola 
után a templomot hagyjuk el, aztán a falut is…      

Kaluzsa Mónika

é

”
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Pedagógusnap alkalmából 
az iskolákból beérkezett 

ajánlások alapján kitüntetõ 
okiratban részesültek azok a 

pedagógusok, akik 
kimagasló szakmai 

munkájukkal nagyban 
hozzájárultak a nevelési, 

oktatási feladatok 
megvalósításához.

A szécsényi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 

Gimnázium és 
Szakközépiskolából

Vinczéné Hurják Mónika,
a rimóci Szent István 
Általános Iskolából
Huszkó Marianna

részesült kitüntetésben.
Mindkettõjüknek 

gratulálunk!
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Hõsök nnepe
„Ne feledd a tért, ahol elestek õk,
a földet se feledd,
bárhol hullottak el õk, fajtánk hû férfiai, az a föld
szent ügy hõs-hely lett.”
                                               (Illyés Gyula: Ne feledd a tért… /részlet/)

Hagyományosan május utolsó vasárnapján tartottuk meg a településen a Hõsök 
nnepét, amikor is megemlékezünk azokról az I. és II. világháborúban hõsi halált halt 

katonákról, akik otthonuktól távol, idegen földben nyugszanak.
Az ünnepi mûsor a mise után vette kezdetét, Beszkid József trombitaszólójával 

nyitotta meg a megemlékezést, majd Percze Roberta köszöntötte a megjelenteket. Ezt 
követõen elénekeltük a Himnuszt, majd Bablena Blanka elõadásában Tóth Árpád: 
Katonasír címû versét hallhattuk. A vers után Beszkid Andor polgármester úr osztotta 
meg a jelenlévõkkel ünnepi gondolatait, majd Bablena Piroska Magyarország kellõs 
közepében címû katonadalt énekelte el. A megható dal után Urus Attila, községünk 
plébánosa szólt a hõsi halottakról és imádkozott értük, majd Rimóc község 
Önkormányzata nevében koszorút helyezett el a Hõsök emlékmûvénél Juhász Vincéné, 
Jusztin Péterné és Beszkid János. A koszorúzás után a Szózat eléneklésével és Beszkid 
József trombitajátékával ért véget a megemlékezés.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik jelenlétükkel tisztelegtek hõsi halottaink elõtt, azoknak akik közremûködtek a mûsor 
megvalósításában, Vincze Zsoltnak a hangosításért, valamint mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy ismét 
méltó módon emlékezhettünk elesett hõseinkrõl!                                                                                                           Burik-Vincze Ágota

ü

ü

Koszorú elhelyezése a Hõsök emlémûvénél Sokan eljöttek a megemlékezésre

mifelénk nincs, de amikor erre anyósomhoz 
lejövök, olyan nincs, hogy ne legyen az 
utcán 4-5 kutya. A gyereket le se merem 
majd engedni egyedül az oviba.

Olvassa-e a Rimóci Újságot, és ha igen 
melyik rovat a kedvence?
O. R.: Olvasom. Amelyik rólam szól :) , 
leginkább az iskolás rovatot és a szüreti 
verset is mindig elolvasom.
K. I.: Rendszeresen olvasom a Rimóci 
Újságot. Az önkormányzati ülésrõl szóló 
írást át szoktam nézni, esetleg az elköltözött 
fiatalokról, ha írnak, megaztán, ha a 
fõcímekben találok valami érdekeset, akkor az túl nagy. Társasjáték estekre azért nem Milyen programokon/rendezvényeken 
azt  egyértelmûen megnézem.jöttünk, mert  azt hittük, hogy zártkörûek, venne részt szívesen az IKSZT-ben?
D. B.: Mindig szeretem elolvasni az vagy mindig ugyan azok vannak, de látjuk a Ocsovai Ramóna (14): Koncertre biztos 
Ülésterembõl rovatot, amit a polgármester képeken, hogy mások is vannak.eljönnék, ha olyan elõadó lenne, aki érde-
úr ír, hogy mikrõl szólnak a megbeszélések. kelne, aki híresebb, akit többen ismernének 

Ön szerint megoldotta-e a kóbor kutyák Szeretem még, amikor olyan rimócit és többen is eljönnének, mondjuk egy tehet-
problémáját az önkormányzat 1.000.000 kérdeznek meg, aki már elment, hogy hogy ségkutató gyõztese. Egy bizonyos összegig 
forintért végrehajtott intézkedése? került oda. És a címlapon szereplõ program-még belépõt is fizetnék érte. Vagy olyan 
O. R.: Én csak az iskolába járok a faluba, de ajánlót, amiatt többször is elõvesszük az szakkörre, ami érdekelne.
nem látok erre kóbor kutyát. újságot, hogy mi mikor van. Szeretem azokat Kabda István (58): Képzés, szakkör, az 
K. I.: Véleményem szerint olyan 70 %-ban. a cikkeket elolvasni, amiben esetleg szerep-érdekelne, ha fémiparhoz lenne köze, 
Az biztos, hogy sokan megjegyezték, hogy lek, például a Gyerekházast, mert abban konkrét szakmai képzés.
rengeteg kutya hiányzik a faluból. Ugye azt most érintett vagyok, de korábban ezeket Déska Beáta (29): A mozi valami olyan 
nem tudták, hogy a hivatal foglalkozott nem olvastam. A képeket szeretem benne formában, mint régen is volt. Filmvetítések, 
ezzel, de sokan mondták, hogy kevesebb nézni, hogy kik voltak a rendezvényeken. De nem gyerekfilmekkel, hanem mindenkinek.
jóval a kutya, mint volt. Biztos, hogy volt van, amit átlapozok.Rendes bálok is érdekelnének, zenésszel, 
eredménye.nem diszkó meg DJ, még a belépõ se lenne Köszönjük a válaszokat, jövõ hónapban D. B.: 1.000.000 forint? Nem, semmit nem gond. Legyenek asztalok, hogy le lehessen folytatjuk!   veszek észre, hogy meg lenne oldva. Arra ülni, beszélgetni. És ne a csarnokban, mert Burik-Vincze Ágota, Bablena Feri

HÁROM KÉRDÉS, HÁROM EMBER
Az újságban valamikor volt egy „Hónap kérdése” rovat. Ezt a rovatot indítjuk el újra, 

így próbálva meg az itt élõk véleményeit újra ezzel a módszerrel megmutatni.

A Rimóci Ifjúsági Egyesület májusi hírei
Káosz... májusban a legtöbb civil szervezet esetében ez a szó juthat a vezetõk eszébe. Sajnos a Rimóci Ifjúsági Egyesületnél sem 
volt ez másképp. A törvényi, közhasznúsági változások és határidõk miatt nagyon sok dolgunk volt. A mi alapszabályunkat 
szinte egészében át kellett szövegezni, el kellett készíteni a 2013-as mérleget és közhasznúsági beszámolót, és ezeket a 
közgyûlésünkkel is ismertetni és elfogadtatni kellett. Majd elküldeni a bíróságokra sok melléklettel, idõben. De mindennel 
idõben és rendben végeztünk. A mérleg, a közhasznúsági beszámoló, valamint a közgyûlés határozatainak kivonatát az újság 
következõ számában közöljük.

Svájci-Magyar Civil Alap
A pályázatból megvalósuló programunk lassan halad, mivel a támogatásközvetítõ szervezetekhez sem folyósították még a 
szükséges összegeket. Ennek ellenére mi elkezdtük a szervezést, az eszközök beszerzésével várunk. Legutóbbi 
megbeszéléseinken megállapodtunk a létrehozni kívánt szervezet formájában, valamint annak alapszabályának részleteit is 
elkezdtük tárgyalni. Amíg az alapszabály készül, szeretnénk összegyûjteni azokat, akik részt vennének a munkában, és 
belépnének a csapatba, a szövetkezetbe. Ezért...  Mindenkit meghívunk  június 16. hétfõ 19.00 órára

a "Munkát helyben, otthon, saját szövetkezet keretein belül" elnevezésû fórumunkra, az IKSzT-be!
Az elõadás és fórum egy helyben induló szociális szövetkezetben rejlõ lehetõségrõl fog szólni a vállalkozókedvûek, a 
munkanélküliek, a kézmûvesek, az õstermelõk és úgy általában bárki számára.

Várunk ötleteket termékekre, munkára, szolgáltatásokra. Mit szólna például ahhoz a lehetõséghez, hogy otthon elõállított 
termékét egy webshopon keresztül, az interneten bárki megrendelhetné? Bárki akinek volt már vállalkozási ötlete, de nincs 
anyagi vagy infrastrukturális háttere hozzá, az jöjjön el megbeszéléseinkre, és szálljon be!

Bablena Feri

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Alsó tagozat
Az idei tanévben is megszervezték országosan a TESZEDD! 

szemétgyûjtési akciót. A mi iskolánk is csatlakozott ehhez a 
kezdeményezéshez. 2014. május 10-én, a szombati napon iskolánk 
alsó tagozatos diákjai nagy lelkesedéssel készülõdtek. Kijelöltük az 
útvonalat, amit meg kellett tisztítanunk. Kiosztottuk a kesztyûket, 
zsákokat majd elindultunk. A lelkesedés továbbra sem hagyott alább. 
Tanulóink örömmel, egymást biztatva, szinte versenyezve tették 
tisztábbá, szebbé a falujukat, iskolájuk környezetét. A végeredményen 
õk is csodálkoztak, mikor a megtelt zsákokat körülálltuk, s továbbí-
tottuk a gyûjtõhelyre. Több gyerek szájából is elhangzott: „Többször is 
csinálhatnánk ilyet!”

Bízunk benne, elgondolkodnak tanulóink, mielõtt legközelebb 
bármit eldobálnak az úton.                                 Kuruczné Rados Beatrix

Felsõ tagozat
A felsõ tagozatos tanulók tanáraik vezetésével a tanítási órák után 

indultak útnak Rimóc közterületeire, hogy megtisztítsák lakó-
környezetüket a felelõtlen emberek által széjjelszórt háztartási 
hulladékoktól. Indulás elõtt balesetvédelmi-munkavédelmi oktatást 
tartottunk. Kiosztásra kerültek a gumikesztyûk, szemétgyûjtõ zsákok.

Ezután az elõre megbeszélt beosztás szerint az osztályok 
megkezdték az utcák, terek szemétmentesítését. Leggyakrabban 
édességek csomagolóanyagait leltük meg az útszéli fûben. De akadtak 
reklámújságok, üdítõs flakonok is.

Egy óra elteltével gömbölyödõ zsákokkal tértünk vissza az iskolába.
Bízom benne, mindenki jól érezte magát, hogy tisztábbá varázsol-

hattuk közvetlen környezetünket. Remélem azt is, hogy ezután 
kevesebb hulladék csúfítja majd az útszéli sáncokat.         Bárány Árpád
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ISKOLAI HÍREK
5 éves kapcsolat

2009 áprilisában került aláírásra a lengyel Rossoszyca iskolájával 
együttmûködési megállapodás diákcserérõl, a két fenntartó és a két igazgató 
kézjegyével hitelesítve. 5 éve történt mindez és ebben az évben 5. alkalommal 
találkoztak tanulóink és a lengyel diákok május elsõ hetében. A látogatás 
ugyanakkor egybeesett az iskola névadójának 5. évfordulójára rendezett 
Szent István-napok rendezvénysorozattal.

Hétfõn este meleg szeretettel köszöntöttük gyerekekkel és szülõkkel 
együtt az ismerõs arcokat, a lengyel tanulókat, kollégákat. A vendéglátás alatt 
már-már rutinosan zajlott az elhelyezési procedúra, majd ki-ki hazavitte 
„saját” gyerekeit. A felnõttek: Roman Ka³czak igazgató úr, 2 kolléganõ, Laci 
bácsi és a gépkocsivezetõ a Hunyadi úti kisházban kerültek elszállásolásra.

A Szent István-napi ünnepséget a köszöntõt követõen a Szécsényi Tankerület 
vezetõje, Mohácsi László igazgató r nyitotta meg. A szokásostól eltérõen ebben az 
évben a pedagógusokból összeállt társulat adta az ünnepi mûsort, melyben a 
koronázás körüli eseményeket jelenítették meg. A koszorúzás után Roman 
Ka³czak igazgató úr köszönte meg a meghívást, hogy újra itt lehettek, 
végezetül a lengyel diákok színes-dalos mûsora zárta a megnyitót.

A nap folytatásaként a tízórai elfogyasztása után különbözõ területeken 
mérték össze tudásukat a gyerekek: lengyel-magyar vegyes csapatok adtak 
számot Lengyelország és Magyarország történelmérõl és földrajzáról, volt 
népdaléneklõ verseny és „Az én hazám” címû rajzverseny. Ebéd után az 
alsósok táncbemutatója következett, volt abban néptánc, cigánytánc, zumba; 
a táncházrészbe már mindenki bekapcsolódhatott. Majd a gyerekek terítõt 
hímezhettek, szélcsengõt agyagozhattak - ezeket haza is vihették. Ezt játékos 
vetélkedõ és diszkó követte a lengyel és a fogadó gyerekek számára.

A vendégs g m sodik napján Egerbe látogattunk. Szerencsére napos meleg 
idõt fogtunk ki. Megnéztük a Bazilikát, többen felmásztak a Minaretbe, ahonnan 
remegõ lábbakkal érkeztek le, és megcsodáltuk a tér sarkán álló Marcipán 
Múzeumot, természetesen a kóstolás sem maradhatott el. Mi felnõttek - 
pedagógusok, a kiránduláson részt vevõ fogadó szülõk - kissé elfáradva, míg a 
gyerekek feltöltõdve érkeztünk haza. Az utóbbit mi sem mutatja jobban, 
minthogy este még - az éjszakába nyúlóan az összes vendég és fogadó gyerek - 
kosaraztak az iskola melletti pályán (bár ez minden este így történt).

A Szent István-napok csütörtökön a sport jegyében zajlott: foci, kosár 
hullahopp, cso-csó, s ami csak lehetett, minden belefért a napba. Egy-kettõre 
elszállt az idõ, a vendégek délutáni vásárlását követõen már a búcsúvacsorára 
vártuk õket az iskola aulájában. Emlékként ajándékokkal kedveskedtünk 
nekik, majd a finom vacsora elfogyasztása után a gyerekeknek meg egy 
meglepetés-programban volt részük: Kormányné Erika fantasztikus kéz-
ügyességgel - néhány gyereket is tanítgatva - bûvészkedett elõ lufiból 
különféle figurákat. Ezt követõen közös tánccal búcsúztattuk vendégeinket. 

Pénteken reggel nehéz szívvel vettünk búcsút egymástól, sokunknak bizony 
könny is csillogott a szemében, a lányok pedig a lehetõségeik szerint igyekeztek 
visszatartani az indulófélben lévõ autóbuszt.
Szép és tartalmas napokat töltöttünk együtt, még szorosabbra fûzve baráti 
kapcsolatunkat. Hogy mindez megvalósulhatott, köszönetemet fejezem ki 
-  Mohácsi László Igazgató Úrnak, 
- a fogadó szülõknek: Bablena Blankáéknak, Nagy Doloreszéknek, Percze 

Robertáéknak, Péter Gabriellaéknak, Ulviczki Marianna és Petráéknak, Virág 
Tifaniéknak, Beszkid Mátyáséknak és Szoldatics Dávid és Milánéknak, 

-  az Gondoz si K zpont dolgozóinak a finom étkekért, 
- a zsûritagoknak: Déskáné Margitkának, Jusztinné Erzsikének és Pásztorné 

Gyöngyikének,  
- a süteményt felajánló rimóci lakosoknak: Jusztinné Hédikének és Erdélyiné 

Mártikának, 
-  s az iskola minden dolgozójának!                              Kiss Józsefné igazgató
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Szent István Napok Népdalverseny
Hagyományokhoz híven iskolánkban ismét megtartottuk a Szent István 

Napokat május 6-án és 8-án. Iskolánk pedagógusai irodalmi összeállítás 
keretében felidézték elsõ magyar királyunk történelmi tetteit is.

Ezután az alsó tagozatosak a délelõtt hátralévõ részében a 
hazaszeretet elmélyítése érdekében ismerkedtek Magyarország 
nevezetességeivel. Felidéztük a magyar jelképeket, majd ehhez 
kapcsolódó rajzokat készítettünk.

Ebéd után táncbemutató volt a Sportcsarnok melletti aszfaltos 
pályán. A vegyes életkorú alsó tagozatos gyerekek három különbözõ 
stílusú tánccal szórakoztatták a vendégeket és a társaikat.

A népi hagyományok õrzéseként népviseletbe öltözött lányok és fiúk 
páros táncot mutattak be. A zenei alapot a Rimóci Rezesbanda 
megjelent CD-je szolgáltatta.

A második bemutatón egy cigánytáncot láthattunk MuroIlo zenéjére.
Végül Pitbull modern dallamára zumba bemutató következett. A szám 

végén  a táncosok bevonták a lengyel és magyar gyerekeket is a mozgásba.
A csütörtöki nap a verseny szellemében telt el. Érkezés után 

csapatokat alakítva akadályversenyre készültünk. A 6 csapat találó 
névválasztással menetlevelet készített és csatakiáltást költött. Ezután 
indult a verseny az elsõ hely megszerzéséért. Az útvonal az iskola 
környékén volt: a Temetõ, a Magashegyi, a Rákóczi és a Hunyadi úton. 
A gyerekek 6 állomáson különbözõ ügyességi és gondolkodtató 
feladatokban mérték össze tudásukat. Az eredményhirdetéskor minden 
tanuló kapott egy kis csokit. A nap további részében a megszokott 
kerékvágásban végeztük munkánkat. Azt gondolom, hogy az idén is 
változatos, szórakoztató programokban volt része a diákoknak ezalatt a 
két nap alatt.                                                      Kissné Dudok Gabriella

Történelmi-földrajz vetélkedõ
A Szent István napok elsõ napján történelmi-földrajzi vetélkedõvel 
készültünk a 7-8. osztályos gyerekeknek.
Mivel ez most egybeesett a lengyel testvériskolánk látogatásával, ezért 
lengyel-magyar vegyes csapatokban versengtek.
Az elsõ feladatban minden csapat kapott egy vaktérképet Európáról, azon 
fel kellett ismerni nekik a kijelölt országokat, erre 10 pontot kaphattak.
A második feladatban az országok fõvárosait kellett tudniuk és azokat 

Budapesti kirándulásminél pontosabban bejelölniük a térképen, ez a feladat is 10 pontot ért.
Már régóta vártuk a kirándulás napját, ami el is érkezett az alsó A harmadik feladatban az országok zászlóit kellett megrajzolniuk, erre 

tagozatosok számára május 15-én. Reggel indultunk és este értünk is 10 pontot szerezhettek, de a szép kivitelû munkákat külön díjaztuk, 
haza. Igaz, hogy az út két órás volt, de könnyen eltelt, mert sokat minden zászlónál plusz 1 pontot szerezhettek.
beszélgettünk, nevetgéltünk és játszottunk a buszon.Az 1-3. feladatoknál segítségnek használhattak földrajzi atlaszt a 

Elõször busszal megnéztük Budapest nevezetességeit, köztük az gyerekek, de akkor kevesebb pontot ért a megoldás. 
Országházat, a Lánchidat, a Mátyás templomot, a széles Dunát, majd a Negyedik feladatnál híres, régen élt vagy ma élõ neves pl. lengyel, 
Hõsök terét. A városnézés után a közlekedési múzeum következett. magyar embereket kellett felismerni képek alapján.
Nagyon sok érdekes dolgot láttunk. A látottak között voltak régi Az ötödik feladatnál európai országok himnuszait hallgatták meg és azt 
biciklik, hajók, vonatok és még nagyon sokféle közlekedési eszköz. Ez kellett tudniuk, mely országét hallják, itt segítségképpen megadtunk 3 
után következett a mozi, ahová azért mentünk, mert a szakadó esõ miatt válaszlehetõséget.
az Állatkertet nem tudtuk megnézni, ami az eredeti program lett volna. A hatodik feladatként egy lengyel-magyar országismeretiquizt kellett 
A moziban a Rió 2-t néztük meg 3D-ben. Nagyon sokan még nem láttak kitölte-niük a gyerekeknek. Vegyes csoportokat alakítottak ki: 3 
3D-s mozit, ami nagy élményt okozott a kisgyerekeknek. A látvány magyar 2 lengyel diák. A kvíz angol nyelvû volt. Mivel mind a magyar, 
alapján szinte ott érezhettük magunkat a papagájok között. A moziban mind a lengyel gyerekek egyaránt tanulnak angol nyelvet, ez nem 
mindenki kapott egy pattogatott kukoric t és egy üdítõt, így igazi mozi okozott számukra problémát, ügyesen megoldották a feladatokat. A 
nézõnek érezhettük magunkat. Utolsó programként hazafelé betértünk kvízben a két országra vonatkozóan (Lengyelország és Magyarország) 
a McDonalds-ba, ahol mindenki kapott egy menüt, de aki még éhes voltak feltéve kérdések. A kérdések között volt földrajzi, történelmi, 
volt, az vehetett magának a zsebpénzébõl azt, amit még megkívánt.politikai, irodalmi, mûvészeti, sportra irányuló egyaránt. 30 kérdés volt, 

Fáradtan értünk haza a kirándulásról, de nagyon jól éreztük amelybõl minden csapat legalább 80%-os vagy annál jobb eredményt ért 
magunkat, reméljük, jövõre is lesz ilyen program.el. Ennél a feladatnál maximum 30 pontot tudtak szerezni a csapatok.

Golyán Gréta és Pásztor Andrea (3. osztály),Az utolsó feladat egy játékos puzzle volt. A gyerekeknek csapatonként 
Vinczéné Percze Gizella osztályfõnökhárom képet kellett tudniuk kirakni, amelyeket egy-egy borítékban 

helyeztünk el. A képeken a lengyel címer, a magyar címer és a rimóci 
népviselet szerepelt. Ezt a feladatot minden csapat 100%-osan 
teljesítette. A puzzle-re 15 pontot lehetett kapni, kivétel a leggyorsabb 
csapatnak, akinek ügyességét + 1 ponttal jutalmaztuk.
Minden csapat nagyon ügyes volt. 
I. hely 99 ponttal  Jusztin Milán, Szoldatics Dávid és két lengyel fiú Konrád és 
Tomek II. hely 97 ponttal  Szoldatics Milán, Beszkid Mátyás, Juhász Gergõ és 
egy lengyel fiú Mateus III. hely 89 ponttal  Nagy Dolóresz, Ulviczki Mariann, 
Percze Roberta és egy lengyel fiú Patryk IV. hely 88 ponttal  Jusztin Edina, 
Ocsovai Ramóna, Virág Tifani és egy lengyel fiú Macsek V. hely 85 ponttal  
Ulviczki Petra, Bablena Blanka és két lengyel fiú Simon és Lukas.
A feladatok összeállításánál nagy segítség volt, hogy az iskolában van 
interaktív tábla. Remélem jól érezte magát minden résztvevõ.

Golyánné Juhász Edina, Szeles Anett

„Felemelkedik minden szív a népdal madarával, amely örökké 
énekel és nem hal meg soha.”

/Hans Christian Andersen/
Május 6-án a Szent István Napok keretében került megrendezésre a 

már hagyományos népdaléneklõ versenyünk.
Az idei abból a szempontból volt különleges, hogy a lengyelországi 

testvériskolánk tanulói is résztvettek rendezvényünkön, akik 
különdíjban részesültek.

Diákjaink nagy lelkesedéssel és szép népdalokkal készültek, hogy a zsûri 
tagjai - Jusztin Józsefné Erzsike néni, Déska Bertalanné Margitka néni, és 
Pásztorné Percze Gyöngyi óvó néni - egmérettessék magukat. A 
zsûrinek nem volt könnyû dolga, a következõ eredmények születtek:
Alsó tagozat: Felsõ tagozat:
1. Balázs Dorka         2. o. 1. Csemer Evelin  8. o.
2. Rácz Zsanett          4. o. 2. Rácz Bianka     7. o.
3. Vizoviczki Szixtin  4. o. 3. Csík Erika        7. o.
Különdíjban részesült Golyán Gréta 3.o.
Nagyon barátságos és jó hangulatban telt ez a délelõtt.  A gyõzteseknek 
gratulálunk, köszönjük a zsûri munkáját.          Fedelinné Kanyó Adrienn
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