Ára: 180,-Ft
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U13-as utánpótlás csapat
Utánpótlás csapataink közül az U13-as csapatunk Salgótarjánba
a mûfüves pályán játszotta mérkõzéseit a 2013/2014-es tavaszi
szezonban. A fordulók vasárnaponként kerültek megrendezésre, 10 órától kb. fél 1-1 óráig tartottak.

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Ébresszétek fel a világot!

2014 JÚLIUS

Serdülõ csapat
álló sor: Bangó Norbert, Bada Norbert, Oláh Áron, Csík Rómeó, Szoldatics Milán,
Oláh Ákos, Szoldatics Dávid, Puszta Erik, Janusek Dániel, Mócsány Patrik,
Kurucz Levente
guggoló sor: Rácz Adrián, Oláh Martin, Beszkid Mátyás, Csík Dávid,
Hegedûs Balázs, Juhász Gergõ, Sporner Adrián

Rimóci Öregfiúk csapata
állós sor: Kurucz Károly, Géczi Pál, Puruczki Flórián, Rigó Attila, Vankó Sándor
Golyán Róbert
guggoló sor: Laczkó Tamás, Holecz Ferenc, Horváth István, Virág Zsolt,
Vaskor János, Jusztin Attila

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.

Reményik Sándor:

Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységbõl a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Ezekkel a szavakkal indította útjára Beer Istenem, add, hogy ne ítéljek.

,,Okozzatok meglepetést ennek a világnak!
Merjétek meglepni ezt a világot! Ahogy az Úristen
is meglep minket, új helyzetek elé állít bennünket,
új feladatokat bíz ránk! Hogy ti is papként,
diakónusként lepjétek meg a környezeteteket!”

Rimóc SE felnõtt csapata 2014. tavaszi szezon
álló sor balról jobbra: Jusztin Bálint, Oszvald Ferenc, Farkas Norbert, Váradi Gábor,
Gál Dénes, Balázs Gyõzõ, Rácz Iván
elsõ sor: Bangó Rómeó, Márton Dávid, Laczkó Zsolt, Árva Róbert, Ajtai Róbert,
Vincze Benjamin elõl: Csampa Martin
A képrõl hiányzik: Bangó Norbert, Mócsány Roland, Sebestyén Szilárd vezetõ edzõ

U13-as utánpótlás csapat 2014. 06. 01. Salgótarján, mûfû
álló sor: Vincze Gergõ, Bene András, Beszkid Mátyás,
Kurucz Levente, Juhász Gergõ, Laczkó Máté, Mócsány Patrik
guggoló sor: Bada Norbert, Rácz Adrián, Rácz Zsanett,
Gál Enikõ, Rácz Máté
elõl: Pintér Zsolt

Szent Jakab hava

„Az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon.
Szavaid alapján igazulsz meg és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.” Máté 12,36-37

A tavaszi fordulók a következõk voltak:
1. 2014. 03. 23.
4. 2014. 05. 18.
2. 2014. 03. 30.
5. 2014. 05. 25.
3. 2014. 04. 13.
6. 2014. 06. 01.
Az utolsó fordulóban 4 mérkõzést játszott a csapat, az elsõ
mérkõzésen magabiztos játékkal 3-0-ra gyõzedelmeskedtünk
Cered ellen. A következõ mérkõzés Rimóc - Somos 1-1, jól
játszottunk, vezetést is szeretünk az összeszedett somosiak
ellen, azonban egy védelmi hibából adódóan az utolsó
percekben megajándékoztuk õket egy góllal. A harmadik
mérkõzést a szomszéd Szécsény csapatával vívtuk, itt azonban a
két csapat nem bírt egymással, így 0-0-s végeredmény született.
A negyedik mérkõzés Karancslapujtõ ellen vívták a fiúk, kicsit
fáradtabban már, de sikerült vezetést szereznünk, azonban az
utolsó perc utolsó másodperceiben védelmi- és kapushibákból
adódóan sikerült beengednünk az egyenlítõ gólt, így itt is 1-1-es
végeredménnyel zárult a mérkõzés. Összességében a jó hangulatú tornákon utánpótlás csapatunk lehetõséget szerzett
tudásának és erõnlétének felmérésére, megfigyelhették ellenfeleik játékstílusát, így hasznos tapasztalatokat szereztek.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik támogatták a
csapatot szakmailag és utaztatásban egyaránt!
B-VÁ

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Miklós püspökatyánk azt a 8 fiatalt, akiket 2014.
június 21-én a váci székesegyház falai között
diakónussá, illetve pappá szentelt. Ott állt köztük
az a fiatalember is, akit mi is mindannyian
ismerünk: Balogh Laci. Ott állt, és mosolyogva
nézett szét a rengeteg ember között, mintha az
lenne a világ legtermészetesebb dolga. Mintha
nem is lett volna soha kérdéses, hogy õ a
papság szentségébe részesül. Pedig, hosszú és tartalmas évek elõzték meg számára és
minden pap számára azt a napot, amikor végleg elkötelezi magát Krisztus és az egyház
szolgálata mellett.
Amikor a váci székesegyházban az ünnepélyes szertartásra bevonultak az
egyházmegye papjai, mindenkit megérintett az a szellemi légkör, ami a papságot fõként ilyenkor - körülöleli. Mindenki szemébe könny gyûlt, fõként, amikor falunk
szülöttje is feltûnt az embertömeg közepén. Mintha az Istent is közelebb érezné
ilyenkor az ember. Az egyszerû hívõ emberek szemében õk most is a megfoghatatlan, a
szent, a kivételezett emberek közül valók. Akiket elkerül a családokat megfojtó anyagiasság, akiknek mindig nagy és méltóságteljes feladat adatik.
A püspökatya köszöntõjében éppen erre a tévesen elképzelt és félreértelmezett
,,szerepre” világított rá: az embereknek sokszor fogalmuk sincs, kik is a papok. A
meghívást nem lehet megmagyarázni. A papság egy titok, amit elfogadni, befogadni
és átélni lehet. Biztos, hogy sok hasonló kérdést tettek fel ezeknek a fiataloknak is a
környezetükbõl: miért lesztek papok? Lemondotok a családról, a szerelemrõl? Miért?
És azt hiszem erre a kérdésre az ,,újpapoknak” egy élet felmutatása árán kell majd
válaszolniuk. Példával, jó példával. Akkor is, ha nehéz, ha néha elfutnának a gondok
elõl. Éppen ezért kell, hogy az a sok hívõ ember, aki ellátogatott az eseményre ne csak
szemlélõként, hanem aktív részeseként élje meg a papszentelés szertartását. Imával, és
imával! És nem csak ekkor van szükségük a mi imáinkra, hanem az évek elõrehaladtával egyre inkább. Amikor kopik a lelkesedés, amikor fásul az ember, a pap. Az
ima támogató erejére van szükségük és nem a jótanácsokra.
A szertartás végeztével mindenki várta Laci atyát, aki néhány órája még
,,Lacikaként” ment be a székesegyházba. Persze a személy nem változott, de a feladat
jelentõsen. S hogy több, mint 50 év elteltével Rimócról származó papot üdvözölhetett
az egyház, számunkra külön öröm. Bár sokunknak csak egyszerûen Laci marad (az
édesanyjának pedig örökre Lacika!). A lényeg nem vész el: imáinkkal támogassuk õt a
megkezdett, és gyakran rögös úton. Õt, és minden papság szentégében részesültet.
Most és mindörökké. Ámen
Kaluzsa Mónika

Július 11. (péntek)
Július 11. (péntek)

NYÍLTNAP AZ ISKOLAKERTBEN
20 V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (póker)
a 147-es kamrában (9. forduló)
PLÉBÁNIAI JÁTSZÓHÁZAS NAPOK
Július 11-13.
Szent Anna napi búcsú Balassagyarmaton
Július 27. (vasárnap)
Augusztus 2. (szombat) FALUNAP
00

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyûn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb
legyek
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erõ
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevõ.
S végül ne legyek más,
mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

Az egészségügyben dolgozók napja és
a köztisztviselõk napja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük községünk
valamennyi egészségügyi és
köztisztviselõi dolgozóját.
A Rimóci Újság szerkesztõsége
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Júniusban két alkalommal ülésezett a képviselõtestületünk.
Rendkívüli ülésre gyülekeztek a képviselõk június 20án. A rendkívüli ülés oka a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) két pályázati kiírása, melyek
egyike lehetõvé teszi, hogy önkormányzatok intézményei
napelemek által elõállított energiával legyenek ellátva, a
másik pedig energiahatékonysági intézkedéseket
támogat. Mivel régi terve településünknek, hogy
megújuló energiát hasznosítson az intézményeiben, a
képviselõk támogatták mindkét pályázat beadását és
hozzájárultak az pályázat elkészítése érdekében
szükséges szerzõdések megkötéséhez. Ugyanezen ülés
keretében jóváhagyták a közbeszerzési tervünk
módosítását is, mely a fenn említett pályázatok
megvalósítása érdekében vált szükségessé. Amennyiben
a pályázatunk sikerrel jár a teljes elektromos energia
szükségletét megtermeljük a sportcsarnoknak, a
Gondozási Központnak, a Közös Önkormányzati
Hivatalnak, a Dr. Manga János Közösségi Háznak (IKSZT)
és a Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekháznak.
Júniusban 26-án 18 órától ülésezett másodízben a
testület. Az ülésrõl Golopi Károly képviselõ maradt távol
munkahelyi elfoglaltság okán. A képviselõkön a
polgármesteren és az aljegyzõn kívül részt vett még a
tanácskozáson Bablena Ferenc a Rimóci Ifjúsági
Egyesület elnöke, aki az elsõ napirend keretében számolt
be az elõzõ évi munkájukról és az ez évi terveikrõl.
Elõadásában nyíltan beszélt problémáikról a taglétszám ,
az aktivitás és a „svájci alapból” megnyert pályázatuk
megvalósításának területeit érintve. Több kérdés és arra
adott választ követõen a képviselõk egyhangúlag
elfogadták a beszámolót, gratulálva az eddig végzett
munkához.
Hasonlóképpen kisebb vitát követõen fogadták el a
képviselõk az átfogó gyermekvédelmi értékelést 5 igen és
1 nem szavazattal.
A Rimóci Nyulacska Óvoda vezetõi állásra érkezett
pályázat kapcsán képviselõi indítványra meghallgatásra
kerül sor. Bár a pályázó személye mindenki által ismert,
hiszen Virágné Csábi Adrienn óvodánknak a pedagógusa és a pályázata mindenben megfelel a kiírásoknak, a
képviselõk szeretnék, ha személyes beszélgetésre is sor
kerülne a hivatalos eljárás keretében.
A testület jóváhagyta a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás
megállapodásának módosítását, melyre a bejegyzõ hatóság szakemberei tettek javaslatot.
Szintén elfogadta a testület az Ipoly-völgye Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi Társulás (EGTC) alapszabályát. A társulás a határon innen és túl lévõ
önkormányzatok társulása, mely lehetõvé teszi, hogy
közös erõvel fejlesszük térségünket az Ipoly folyó
mindkét partján.

2014 JÚLIUS
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A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását is jóváhagyta
a testület. A módosításra a hivatal köztisztviselõi
létszámkeretének növekedése adta az okot. (A nógrádmegyeri hivatal plusz egy fõ köztisztviselõt kíván
alkalmazni, így az ügyintézõk száma a két hivatalban
összesen 10-re emelkedik.)
Kötelezõen elõírt feladatának tett eleget a képviselõtestület, amikor ennek az ülésnek a keretén belül
elfogadta az önkormányzatunk Informatikai Biztonsági
Szabályzatát is.
A zárt ülés keretében folytatott tanácskozás 22 órakor
fejezõdött be.
Beszkid Andor
polgármester
SMCA-2013-0935-S

„Répa, retek, mogyoró”
- a közösségi mezõgazdaság
nemzetközi mûködési feltételeinek
adaptálása a hátrányos helyzetû
Rimócon, az iskolakert mûködési
feltételeinek továbbfejlesztésével -

VÁLTOZÁS az ISKOLAKERT megközelítésében!
Az Orvosi Rendelõ költözése miatt az iskolakertet az óvoda
udvara felõl lehet megközelíteni. Táblák irányítanak az új bejárati
kapuhoz.
Rendkívül zsúfolt hónap áll mögöttünk; nemzetközi tapasztalatokat gyûjtöttünk a községünkbe látogató lengyel
vendégektõl és szakértõi megbeszélésen voltunk a legéndi
biodinamikus gazdaságban. Az év végi hajrában a gyerekeknek
elsõsorban a tanévzáróra és a ballagásra kellett készülniük.
A nyári szünet visszavonhatatlanul elkezdõdött. Ez új
helyzetet jelent az iskolakert életében. Eddig az iskolai oktatás
keretében kötelezõ jelleggel vettek részt a tanulók a
kertészkedésben. A nyári szünet ideje alatt viszont szabadon
választható játék, ill. foglalkozás a kert látogatása. Elõzetes
beosztás alapján a tanárok egyeztettek elõre a szülõkkel arról,
hogy kit mikor vár Icuka néni a kertbe segíteni. Az elsõ két hétben
a részvétel iránti lelkesedés alábbhagyott, ami jelentõs részben a
különféle kirándulások számlájára is írható. De a tapasztalat
szerint - némi bíztatással - mindenki számára rendszeressé
tehetõ a bejárás.
A kerti munkát követõen az eredetileg tervezett kerámia
foglalkozást divat-dizájn foglalkozással váltottuk fel. A lányok
körében nagyon elterjedt a körömlakkozás, ami a tanévben az
iskolai körülmények között az etikai kódex szerint tiltva van. Kiss
Józsefné igazgató hozzájárult, hogy a szünetben foglalkozzunk
azzal, hogy hogyan is kell tisztán tartani, szépen kifesteni a
körmöket. A gyerekek nagy lelkesedéssel próbálták használni a
körömreszelõt, a kisollót, és próbálkoztak az egyenletes
lakkozással, Icuka néni körmeit is kifestve. Egyik nap rögtönzött
rap-bemutatót is tartottak. Ezt majd nagyobb elõkészület után a
tornateremben folytatjuk.
Ebben a hónapban a nyílt nap tervezett idõpontja július 11. A
nap részletes programjáról figyeljék a késõbb kihelyezett
plakátokat!
Beszkid Veronika
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Véget ért a labdarúgó szezon csapatainknak
Szégyenteljesre sikeredett az utolsó mérkõzés
30. forduló: Pásztó SK-Rimóc SE 3:1 (1:1)
2014.06.07 Pásztó Vezette: Dobos Attila (Baranyi G., Lukács L.)
Pásztó: BozsárA. - Pusztai K., Tancsik R., Dinka K., Odler D. - Szõllõsi
T., Komáromi P. Bognár A., Csépe I. (MucsinaZs. 85'), Munkácsi G. Miczki M., Vezetõedzõk: Nagy Tamás, Pisák József
Rimóc: Csampa M. - Laczkó Zs., Váradi G., Gál D., Farkas N. - Balázs
Gy., Árva R. (Jusztin B. 46'), Oszvald F., Rácz I. - Ajtai R. (Bangó R.
46'), Vincze B. (Márton D. 46') Vezetõedzõ: Sebestyén Szilárd
Sárga lap: Csépe I. ill. Váradi I., Vincze B., Rácz I.
Gól: Csépe I. (33', 52'), Munkácsi G. (65') ill. Vincze B. (43')
A bajnokság utolsó fordulójában megrendezett pásztói mérkõzésen már
az elsõ fél órában eldõlhetett volna a mérkõzés a vendégek javára, ám a
helyzetek sorra kimaradtak, ezzel szemben az elsõ pásztói támadási
kísérletet ajándék büntetõvel jutalmazta a rimóci védelem, amit Csépe
magabiztosan értékesített is. Bár a félidõ utolsó percében Vincze lövése
utat talált még a pásztói kapuba, a fordulást követõen azonban a
végrehajtott három vendég csere nem töltötte be a várt funkcióját és a
lelkesebb hazaiak további két találatot szerezve megérdemelten
szerezték meg a gyõzelemért járó három pontot.
Nagy Tamás, a Pásztó vezetõedzõje: ,,A gólokat mi rúgtuk, a bojlit
elhúztuk. Rimóc forever. 28 pont, amit lehetne restellni is. Az elmúlt
szezonban 30 volt, 10-szer ennyi pénzbõl, no comment.”
Váradi Gábor, a Rimóc játékosa: ,,A mérkõzésre kilátogató nézõk csak
a szép napsütésnek és a szünetben elfogyasztott hideg sörnek
örülhettek. Két teljesen indiszponált csapat lépett pályára. Az elsõ
félidõben akár a mérkõzést is eldönthettük volna, de nem tettük, mert a
nagyobbnál-nagyobb lehetõségeket is elpuskáztuk. A második
félidõben a hazai csapat teljesen megérdemelten nyerte meg a
mérkõzést. Dobos Attilának sok szerencsét új külföldi
munkavállalásához. A pásztói csapatnak pedig szintén gratulálok, hogy
a jövõre is a megye 1-ben szerepelnek.”

A felnõtt bajnokság végeredménye:

Az ifjúsági csapat szezon végi mérlege
6. helyen zárt a csapat, 10 gyõzelem, 3 döntetlen, 11 vereség.
Összességében elég nehéz áttekinteni az egész szezont. Az õszi szezon a
szokásokhoz híven nehézkesen indult.Az elsõ meccset követõen (bár
azt elveszítettük), de kezdett összeállni minden. Az igazi siker viszont
sajnos csak a 4. meccsre jött ki a csapatból. Erre a mérkõzésre már egy
kapust is sikerült leigazolnunk Erdõs Gábor (Nagylóc) személyében.
Az azelõtti meccseken Bárány Zoltán vállalta el a kapus posztot, akivel
teljes mértékben elégedettek lehetünk, hiszen mindig megpróbálta
kihozni magából a maximumot, kisebb-nagyobb sikerrel. Õsszel
csupán 13 pontot sikerült szereznünk. A tavaszi szezonra csatlakozott a
csapathoz Holecz Ferenc, aki önként ajánlotta fel segítségét a
csapatnak, mely nagyban hozzájárult a csapat mentalitásbeli
változáshoz. A felkészülésünk is jobban sikerült, mint elõtte, hiszen az ifisták
sokkal komolyabban vették az edzéseket és sokkal nagyobb létszámmal
is jelentek meg. A csapat Feri bácsi segítségével végre megértette, hogy
egymásért kell játszanunk, s egymást bíztatva nem szidva.
A szezon végén díjaztuk a játékosokat:
Házi gólkirályunk Oláh Bence 11 góllal, melybõl õsszel 7 gólt szerzett.
Az egész éves kimagasló teljesítményéért további 6 játékos lett díjazva:
Csizmadia Bálint (csk), Pásztor Balázs, Percze Roland, Kormány
Richárd, Szeles László, Erdõs Gábor.
Az ifjúsági csapat tagjai:Erdõs Gábor (Nagylóc), Bárány Zoltán, Csizmadia
Bálint, Percze Kristóf, Molnár Dániel, Lenner Dániel (Varsány), Szeles
László, Bene Richárd (Ludányhalászi), Kõmûves Tamás, Szoldatics Milán,
Szoldatics Dávid, Csík Csaba (Nagylóc), Csík Rómeó (Nagylóc), Oláh
Ákos (Nagylóc), Percze Roland, Balázs Gergõ (Szécsény), Kormány
Richárd, Pásztor Balázs, Oláh Bence, Bada Norbert, Rácz Adrián, Jusztin
Roland, Pribelszki Zsolt, Szép Máté, Beszkid Máté.
Laczkó Péter

Az ifjúsági bajnokság végeredménye:
1. Szécsény
2. Érsekvadkert
3. Nõtincs
4. Mátranovák
5. Karancslapujtõ
6. Rimóc
7. Cered
8. Diósjenõ
9. Héhalom
10. Nagybátony
11. Somos
12. Palotás
13. Karancskeszi

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
18
17
11
11
10
9
8
7
5
6
6
3

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

2
2
2
9
9
11
10
10
12
15
13
16
20

81
110
66
77
53
59
61
40
52
31
45
28
38

-

18
22
25
42
56
62
54
64
61
67
86
86
98

62
54
52
37
37
33
32
30
25
19
18
17
8

(-4 pont)
(-4 pont)

(-1 pont)
(-5 pont)
(-3 pont)
(-2 pont)

AZ ELMÚLT IDÕSZAK ÖREGFIÚK MÉRKÕZÉSEI

Évzáró közgyûlés
A Rimóci Sport Egyesület a felnõtt és ifjúsági játékosok, segítõk,
rendezõk, támogatók közremûködésével 2014. 06. 15-én 17 órai
kezdettel tartotta az évzáró közgyûlését. A közgyûlésen közel
hatvan fõ jelent meg a sportöltözõ emeleti termében. A korábbi
évekhez hasonlóan ezúttal is az egyesület elnöke, Beszkid Andor
polgármester úr nyitotta meg a rendezvényt, majd röviden
köszöntötte a közgyûlésen megjelenteket és ismertette a
tervezett napirendi pontokat. Az elsõ napirendi pontban a
hagyományoknak megfelelõen a résztvevõk meghallgathatták
az edzõi beszámolókat, értékeléseket az elmúlt idõszakról. Majd
ezt követõen az elnök úr a közgyûlés elé terjesztette az egyesület
közhasznú egyesületté történõ átalakulásának kérdését,
ismertetve annak elõnyeit és hátrányait is. A jelenlévõk egy
tartózkodás mellett megszavazták a közhasznú egyesületté
történõ átalakulást, így az egyesület a jövõben a cégbírósági
átminõsítést követõen közhasznú egyesületként mûködhet. Ezt
követõen zárásként következhetett a záró vacsora, ami ezúttal
nagyon finom töltött káposzta és túrós lepény volt. Bablena Csaba

2014. március 29. Lukanyénye (Szlovákia)
Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna
A rimóci csapat tagjai: Kurucz, Beszkid, Szita, Rigó, Jusztin, Szitás,
Golyán, Horváth, Vaskor, Virág, Végh, Puruczki, Géczi, Vankó, Olaj
Csapatvezetõ: Holecz Ferenc
Rimóc II.-Lukanyénye I. 5:3 Gól: Virág, Szitás, Szita, Golyán (2)
Rimóc I. - Lukanyénye II. 7:4 Gól: Végh, Géczi, Vaskor (2), Jusztin (3)
Lukanyénye I.-Rimóc I. 7:5 Gól: Végh, Vaskor (2), Jusztin (2)
Lukanyénye II -Rimóc II. 2:8 Gól: Virág, Beszkid (2), Kurucz (2),
Szitás (3)
1. Rimóc II. 2. Rimóc I. 3.Lukanyénye I. 4. Lukanyénye II.
A rimóci torna folytatásaként ismét találkoztak csapataink, ezúttal
mindkét csapatunk fegyelmezett, jó játékkal, sok góllal bebizonyította jó csapatjátékát.
2014. május 24. Rimóc Nezetközi nagypályás futball mérkõzés
Rimóc - Lukanyénye 3:1
Csapattagok: Horváth, Vankó, Virág, Puruczki, Géczi, Kurucz,
Szita, Szitás, Holecz, Jusztin, Golyán, Rigó, Végh, Zachar
Gól: Kurucz (2), Golyán Sportszerû mérkõzésen a második félidõ
játéka alapján a hazai csapat több góllal is gyõzhetett volna.
2014. június 07. Nagypályás labdarúgó mérkõzés
Rimóc - SKSE 3:4
Csapattagok: Horváth, Vankó, Virág, Puruczki, Laczkó, Rigó,
Holecz, Géczi, Kurucz, Jusztin, Golyán, Vaskor. A mérkõzés elõtt a
csapatok megemlékeztek a nemrég elhunyt Vincze Barna
sporttársunkról. Izgalmas, változatos mérkõzésen a vendégek
minden helyzetüket gólra váltották, míg a hazai csapat szinte mindig
hibázott. Gól: Jusztin (2), Golyán
Laczkó Tamás
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KANYÓ MARGIT
HOLECZ ISTVÁN

50.
házassági
évfordulója
alkalmából
gratulálunk
,,Két szeretõ lélek,
hosszú évek óta,
együtt megy az úton, egymás mellett szépen.
Bár a tûz már nem perzsel úgy, mint akkor régen,
mégis szépen ragyog, mint csillag az égen.
Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom, legyetek boldogok,
mint 50 éve e napon.’’
Gyerekei és unokái

A Magyar Labdarúgó Szövetség országos sporttelep
felújítási programjának keretében a Rimóci Sport Egyesület
mintegy 5,8 millió Ft összegû támogatást nyert a sportpálya
vizesedési problémáinak megoldására.
A hóolvadás és az esõzések utáni nagymértékû vizesedés
folyamatosan rontja a pálya minõségét, mert a talajvíz magas
szintje miatt a talaj nem tudja elnyelni és elvezetni a
csapadékot. Gyakran áll víz a pályán, kikopik a gyep, a felszín
száradás után gödrössé válik.
A megoldást a terület dréncsövekkel történõ víztelenítése
jelenti, amely során a csövek a felesleges talajvizet összegyûjtik és elvezetik a patakba. A tavaszi szezon végeztével
megkezdõdtek a munkálatok és most is folynak, így a
sportpálya jelenleg nem használható.
A dréncsövek lefektetése után megtörténik a sportpálya
állapotának helyreállítása, a simító hengerezés és a füvesítés,
így az õszi szezonban már egy helyreállított gyepszõnyegû,
minõségi pálya fogja várni a játékosokat.
Bablenáné Georgina

SZÜLEIM HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁRA!
és

Édesapám emlékére

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Vincze Attila és a népviseletes hölgyek

Köszönöm a sorsnak, hogy õk lehettek a szüleim.
Mindig szeretettel gondolok rájuk.
Akik ismerték és szerették õket,
szenteljenek egy néma percet emléküknek.
Köszönettel lányuk Kati és családja

Gondolatok:
A tyúk vagy a tojás?
A kérdésen már évszázadok óta kotlanak a nagy elmék. Nem
úgy az érintettek! Nem az vette el a tyúk eszét, és a tojást, sem a
találgatás buggyantotta meg.
A tyúknak abba a csöpp agyába nem is férne bele ilyen nagy
gondolat. Meg aztán belezápulna a tyúk esze. Szóval inkább tojik
rá. Nem közönybõl vagy nem törõdésembõl, hanem kötelességtudatból. A vérében van. Ha pedig megvan a fészek alja, akkor
részérõl az ügy végleg le van tojva. Ezután már csak annyi a dolga,
hogy üljön a babérjain. Ráadásul õkelme különösebb megnyilvánulás nélkül kotlik. Némán költöget. Nyilván abból a
megfontolásból, hogy az õ „költeménye” úgyis magáért beszél
majd. A költõt egy valami hajtja, akárki tojta, kotlani kell rajta. Mi
azonban a fáradozástól megkíméljük: mert a Teremtõ úgy intézte,
hogy nekünk legyen sütnivalónk! Gondolatban hol a tükörtojással

Gólyahír:

Rácz Lolíta - 2014. 06. 01.
Szülõk:
Rácz Róbert és Pikács Liliána

Akiért a harang szólt...

V

Czerovszki János
1946-2014
(Virág út)

V

szemezünk, hol azon morfondírozunk, hogy lágyra vagy keményre
fõzzük? Nem mindegy, mert bár pár perc a különbség közöttük (szemre
olyanok, mint két tojás) belül egészen mások. Ettõl persze még ugyanaz a
sorsuk: elnyeli õket a nagy fekete lyuk! Persze a tyúktermés akkor sem jár
jobban, ha hímes tojásként bánunk vele. Mert ha éppen nem feltöri, felveri
és megsüti, vagy héjában fõzi meg az ember, akkor megfúrja és kifújja. És
ezen már az sem segít, hogy még pazarul ki is festi. Tojásként tehát jól nem
végezheti. Bezzeg, ha kikel, akkor változik a dolog. Na de mi lesz belõle?
Ez itt a nagy kérdés. Úgy tudni, tojásból lesz a csoda. Az ám! Olyan, hogy a
szánkat tátjuk rá! Dehogy a nyálunk csorog, vagy a könnyünk potyog, az
attól függ, hogy hagymás rántottában végzõdik vagy tûzokádó sárkányban. Ebbõl is látszik, hogy lenni vagy nem lenni? és az enni vagy nem enni?
kérdései mennyire összefüggenek, és hogy a problémán leginkább az
ember kotlik. Épp ezért nagyon úgy tûnik, hogy neki is kell (jobb híján)
átharapni a gordiuszi csomót. Hamm! Nos, ebbõl tyúk már nem lesz.
Viszont akkor hogyan lesz a tojás?
U.I.: A pokol üres, az ördögök a felszínen vannak. /W. Shakespeare/
Lõrik Sándor

A közbeszerzési eljárás lezárása után a pályázati szervek
számára is benyújtásra került az eljárás iratanyaga. A lefolytatott
eljárást a vizsgáló szerv megfelelõnek találta, az ellen kifogást
nem emelt
Az elmúlt hónapban benyújtásra került az elsõ kifizetési
kérelem és idõszaki beszámoló, illetve egy változás bejelentés is.
Jelenleg a bírálat eredményét várjuk.
Beszkid Veronika

Új szakaszba lépett az Orvosi Rendelõ korszerûsítésére
vonatkozó projekt: 2014. június 3-án megtörtént a közbeszerzés
nyertes vállalkozója számára a munkaterület átadása, és
megkezdõdött a projekt leglátványosabb része, a kivitelezési
munka.
Bizonyára többen látták már, hogy a korábbi bejáratként
szolgáló szélfogó lebontásra került. Az épület külsõ fala mentén a
dréncsõ lefektetésének helye kialakítás alatt áll, illetve a korábbi
váróterem fala is kibontásra került.
Az elmúlt idõszakban több változás is történt a projekt
hátterében.
Egyrészt, 2014. január 1-jével megszûnt a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, mely az eredeti pályázat Irányító Hatósága volt. Helyét
és szerepét a Miniszterelnökség vette át, és tölti be a jövõben.
Ennek egyik következménye az is, hogy projektünk esetében
megváltozott a Közremûködõ Szervezet is. Míg korábban ezt a
tisztet a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. látta el,
addig 2014. április 15-tõl a NORDA Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. felel
Közremûködõ Szervezetként a projekt megfelelõ végrehajtásáért.
Az építkezéssel párhuzamosan folyik a projektmenedzsment munkája is.

„Valahol Magyarországon”
GOLYÁN LAJOSNÉ
GOLYÁN LAJOS
1928-1984
1924-2002
sz. Vincze Erzsébet
Elhunyt:
Elhunyt: 1984. június 11.
2002. július 15.
,,Ezen a napon minden más, újra mélyen érint a gyász.
Nincsenek velünk együtt kiket szeretünk, ma lélekben újra együtt lehetünk.
Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangjuk.
Szinte látom minden mozzanatukat.
Nem is tudjátok mennyire fáj a hiányotok.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak néktek.
Örök világosságban, békességben nyugodjon lelketek.
Soha el nem felejtünk titeket.’’
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Még a múlt hónapban részesei voltunk egy fantasztikus
utazásnak. Mondhatni idõutazásnak, hiszen olyan érzése volt az
embernek, hogy Isten jókedvében valamikor itt megállította az
idõt. Történt mindez Erdélyország Sóvidékén, azon belül is
Siklódon. Egy nemzetközi
konferencián és találkozón
vettünk részt, mely „Falvak a
világ végén” címet kapta.
Nemzetközinek mondott, hiszen
voltak Finnországból, Svédországból, a felvidéki Ipolynyékrõl és Kalondáról, Erdélybõl,
az Anyaországból, Hollókõbõl és Rimócról Hédike és
jómagam. Jelen volt még újságíróként Tarnóczi László, kinek
errõl a találkozóról írott cikkét a Nógrád Megyei Hírlap május
22-i számában olvashatták. Természetesen mindenki magyar volt
és igaz magyar, akik tettekkel és cselekedetekkel, nem csak
hangzatos és üres szavakkal élik meg a magyarságukat.
A találkozó részeként bejárhattuk a Sóvidék festõi tájait.
Jártunk Szovátán a vidék legnagyobb településén, amely a KisKüküllõ felsõ folyása mentén fekszik. Sétáltunk a Villasoron és
a Medve-tónál. Láthattuk a parajdi Só Sziklákat és az Áprily
Lajos emlékházat. Jártunk Petõfi máig meglévõ körtefájánál,
ülhettem a lépcsõn, hol talán Petõfi ült, mikor még nyíltak
számára „a völgyben a kerti virágok”, de már látta „amott a téli
világot, hol hó takará a Bérci tetõt”. Farkaslakán leróhattuk
tiszteletünket Tamási Áron sírjánál és a Trianoni emlékmûnél.
Bejártuk Siklód környékét és egy túra alkalmával láthattuk a
Likas-követ (ami talán a Hazajáró címû mûsorból ismerõs
lehet), majd felmásztunk a Siklódi kõhöz, mely néhány
méternél magasabb, mint Magyarország legmagasabb pontja,

1025 méter. A Medve sziklát megmászva és a tetején ülve
tárulkozott ki igazán ez a táj. A távolban már láthatóak a
Görgényi-havasok, de elõtte még itt vannak az évszázadok óta
magyar vérrel áztatott völgyek.
A só mindig fontos szerepet játszott a kereskedelemben,
ezért pusztították a rabló hadak. Megélte Trianon gyalázatát,
túlélte a második világháborút, majd a kommunista rezsimet és
még a román módszerváltást is. Talpon maradtak, élnek és
dolgoznak egy szebb jövõért, hiszik a magyar feltámadást. Itt
értettem meg igazán, mit jelent a Székely Himnusz; ez nem csak
Erdélyrõl szól, szól a Felvidékrõl, Kárpátaljáról, a Délvidékrõl
és minden magyarról, ki elszármazott innen. Hisznek egy szebb
jövõben, eldobva 2004. december 5-e gyalázatát. Ezt a kitartást
és ezt a hitet szeretném látni minden magyar szemében és akkor
teljesül az akaratunk.
Ebben a tudatban köszönök el a kedves olvasótól és
köszönöm meg mindenkinek, hogy lehetõvé tették számomra
ezt a csodát.
Szebb jövõt!
Vincze Attila

Csoportkép a Trianon emlékmûnél
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Az V. Rimóci Szalonsport Bajnokság állása
Az V. Rimóci Szalonsport Bajnokság nyolc fordulójából már négy lezajlott, most a félidõnél összegezzük a pontállásokat. A pókert
Percze Attila vezeti, a darts-ot Csapó András, a biliárdot Horváth István, az összesített pontállást pedig Szoldatics Jácint. Legtöbb
gyõzelme Csapó Andrásnak és Horváth Istvánnak van (3-3).
Póker pontállás
Biliárd pontállás
Darts pontállás
Összesített pontállás
1. Percze Attila
(43)
1. Horváth István
(40)
1. Szoldatics Jácint (79)
2. Fekete Dávid
(40)
2. Szoldatics Jácint (33)
1. Csapó András
(36)
2. Horváth István
(71)
3. Csizmadia Tamás (35)
3. Vincze Zsolt
(30)
2. Szoldatics Jácint
(27)
3. Percze Attila
(67)
4. Bablena Ferenc
(24)
4. Oláh Bence
(15)
3. Horváth István
(25)
4. Fekete Dávid
(60)
5. Percze Gábor
(21,5)
5. Kormány Dávid (13)
4. Bablena Ferenc
(22)
5. Bablena Ferenc
(53)
6. Szoldatics Jácint (19)
6. Fekete Dávid
(10)
5. Percze Attila
(19)
6. Vincze Zsolt
(52)
7. Bárány Zoltán
(18,5)
7. Mócsány Gábor (9)
6. Vincze Zsolt
(14)
7. Percze Gábor
(41,5)
8. Mócsány Gábor (14)
8. Percze Gábor
(9)
7. Percze Gábor
(11)
8. Csapó András
(39)
9. Kormány Dávid (9)
9. Bablena Ferenc
(7)
8. Fekete Dávid
(10)
9. Csizmadia Tamás (35)
10. Vincze Zsolt
(8)
10. Percze Attila
(5)
9. Mócsány Gábor
(2)
10. Mócsány Gábor (25)

2014.06.05-én kirándulni indultunk a szülõkkel és a
gyerekekkel Hollókõbe. Nyári napsütésben, langyos szellõ
jólesõ simogatása közben, tekertük a bringánkat a
kerékpárúton. Közben figyeltük a nyuszikat, hallgattuk a
tücsök zenéjét a madarak énekét, és egy fácán is elfutott
mellettünk. Utunk a hollókõi játszótérig vezetett. Ott minden
fajátékot kipróbáltunk, lovagoltunk, hintáztunk fényképezkedtünk. A padokat, asztalokat is birtokba vettük egy idõre
mert a fák árnyékot adó lombjaik között, jólesett a tízórai és
minden rágcsálnivaló. Az idõ gyorsan telt, a gyerekek nem
érezték, hogy nekik alvás idõ következik. Visszafelé már
gyorsan gurult a bicikli és egykettõre hazaértünk. Szülõk és
gyerekek is kellemesen elfáradtak.
A 7 km hosszú, erdei környezetben található kerékpárút
máig az elsõ és egyetlen Nógrád megyében. Helyi érték, ami
nekünk is szép élményt nyújtott.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

Svájci helyzet

Túra indult Rimócról
A Zöld Út Természetjárók Egyesülete (ZÚTE) nyílt gyalogtúrát
hirdetet 2014. május 31-én Rimócról Nógrádsipeken keresztül
(Dobos-kút - Dobogótetõ - Hollókõi vár) Hollókõre. A túra
hossza kb. 16 km volt (szint 620 m). Településünk nemcsak az
indulási hely miatt volt érintettje a programnak, hanem a
túravezetõ személye miatt is, hiszen a rimóci származású dr.
Laczkó Zoltán szervezte a gyalogtúrát.
Zoli a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalában dolgozik, így munkánk során gyakran beszélünk.
Megkért, hogy amennyiben lehet, fogadjuk õket Rimócon és
mutassuk meg az útba esõ látnivalókat. Kérésének eleget téve
a túrázókat Beszkid Andor polgármester várta, aki megmutatta
az idelátogatóknak a Közösségi Házat, a „kapás asszony”
napórát, a trianoni emlékmûvet, a kõkeresztet, a fõkötõ
kiállítást, a templomot, a Szent Erzsébet szobrot és a közbe
esõ intézményeket. A megye több részérõl érkezõ túrázók
közül voltak, akik még nem is jártak Rimócon, ezért érdekA túrázók figyelmesen hallgatták a polgármestert
lõdéssel hallgatták településünk bemutatását és elismeréssel
szóltak értékeinkrõl. A bátrabbak még rimóci pálinkát is kóstoltak az út megkezdése elõtt. Öröm volt hallgatni az elismerõ szavakat,
ilyenkor az ember mindig büszke arra, hogy Rimócon él.
Vincze Nikolett

A MÁTRAVEREBÉLY SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY BÚCSÚRENDJE, 2014
Isten atyja minden alkotásnak, Mária pedig anyja minden helyreállításnak (Szent Anzelm)
Július 5. (szombat): Cigányok zarándoklata-Orosz Atanáz miskolci exarcha
Július 6. (vasárnap): Sarlós Boldogasszony: Együtt járók, jegyesek,
fiatal házasok, gyermekre és gyermeket várók zarándoklata
Bíró László tábori püspök
Július 12. (szombat): A Szeretetláng Mozgalom zarándoklata
Kovács Zoltán plébános
Július 13. (vasárnap): Kármel-hegyi Boldogasszony:
Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök
Július 27. (vasárnap): Szent Anna-búcsú: Nagyszülõk megáldása
Ternyák Csaba egri érsek
Augusztus 1. (péntek): Porciunkula-búcsú: Betegek búcsúja
Tóth Tamás a Pápai Magyar Intézet rektora
Augusztus 15. (péntek): Nagyboldogasszony: Bernard Bober kassai érsek
Augusztus 16-17. (szombat-vasárnap): Nagyboldogasszony fõbúcsú,
szombat: Orosch János nagyszombati érsek;
vasárnap: Erdõ Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek
Augusztus 20. (szerda): Szent István király ünnepe:
Fresz Timóteus OFM
Augusztus 23. (szombat): Szent Lajos jubileumi évének megnyitása a
Ferences Világi Rendben Majnek Antal OFM, munkácsi püspök
Augusztus 31. (vasárnap): Motorosok zarándoklata
Bátor Botond OSPPE
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Szeptember 7-8. (vasárnap-hétfõ): Kisboldogasszony:
vasárnap: Keresztes Szilárd püspök;
hétfõ: Udvardy György pécsi megyéspüspök
Szeptember 13. (szombat): A Katolikus Iskolák zarándoklata
Márfi Gyula veszprémi érsek (Szentmise 15.00-kor!)
Szeptember 14. (vasárnap): Szent Kereszt és Fájdalmas Anya búcsú:
Özvegyek, árvák, gyermeküket elvesztettek zarándoklata
Fejes Antal OFM
Szeptember 28. (vasárnap): Egyetemisták zarándoklata,
Pákozdi István egyetemi lelkész
Október 4. (szombat): Szent Ferenc atyánk tranzitusa, boldog halála:
A 17.00-kor kezdõdõ zsolozsmán prédikál:
Nicolas Brouwet Tarbes-Lourdes-i megyéspüspök
Október 5. (vasárnap): Magyarok Nagyasszonya:
Nicolas Brouwet Tarbes-Lourdes-i megyéspüspök
(az új Lourdes-i barlang megáldása a szentmise után)
Október 11. (szombat): A hagyományos római rítusú hívek zarándoklata
Varga Lajos váci segédpüspök; a szentmise 12.00-kor kezdõdik!

A Rimóci Ifjúsági Egyesület által megnyert ,,Közösségi
foglalkoztató szervezet létrehozása és munkájának elindítása
Rimócon’’ elnevezésû projektünk, melyet a Svájci Hozzájárulásból
lett volna támogatva, sajnos nem fog megvalósulni. A meghiúsulásnak
több oka is van, de elmondhatjuk, mi csak a döntést hoztuk meg végül,
nem a mi hibánkból alakult így a dolog.
Elõször is, biztosan hallottak már valamilyen formában a kormány
intézkedéseirõl a Norvég Civil Alap által nyújtott támogatásokkal
kapcsolatban. Ez annyiban kapcsolódik a mi projektünkhöz, hogy a
támogatást kezelõ szervezet megegyezik a Norvég és a Svájci alap
esetében is. Nos ezeket a szervezeteket terhelte le annyira a
kormányzati ellenõrzés, hogy a szerzõdésünk aláírását, és a támogatás
elsõ ütemének utalását is csak négy hónap késéssel tudták elintézni.
Egy egy éves projektben már az is elég kellemetlen, ha négy hónap
csúszással kezdünk. Ehhez még jön, hogy a közvetítõ szervezetek a
jövõben sincsenek biztonságban, így a mi támogatásunk sem. Ezen
kívül sajnos hiába ítélték meg a bírálók számunkra a támogatást, úgy

Fejlesztik a szennyvíztisztító telepet
A Rimóci Újság 2013. októberi számában olvashattak a „Szécsényi
agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” címû, KEOP1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú projektrõl, amelynek
keretében fejlesztik a szécsényi szennyvíztisztító telepet.
Ez Rimóc részérõl azért fontos, mert településünk a székhelye,
Beszkid Andor polgármester az elnöke a projektet elnyert Szécsényi
Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás-nak, illetve
településünk is a szécsényi telep vonzáskörzetébe tartozik.
2014. június 18-án ennek a projektnek a kapcsán egy sajtónyilvános
tájékoztató került megrendezésre az ÉRV ZRt. irodájában, ahol az
érdeklõdõ médiák valamint a társulás tagjai részére ismertették a
projektet és annak jelenlegi állását.
Stayer László, Szécsény város polgármesterének köszöntõje után
Beszkid Andor, a társulás elnöke üdvözölte a jelenlévõket és számolt
be a projekt életútjának fõbb állomásairól. 2011. februárjától
kezdõdõen folyt a projektet elõkészítõ munka, a pályázat benyújtása, a
hiánypótlás teljesítése, a támogatási szerzõdés megkötése, majd a
(köz)beszerzések véghezvitele, a vállalkozók kiválasztása. Végül
2013. szeptemberében a kivitelezõi szerzõdés is megköttetett, a
következõ hónapokban pedig minden szükséges engedély beszerzése
megtörtént. Tavasszal megkezdõdhetett a tényleges, fizikai munka a
telepen, amelynek már jól láthatóak az eddig elért eredményei.
A kivitelezõ ININ 2013 Konzorcium nevében Szabó Imre
projektvezetõ fotókkal színesítve mutatta be a kiinduló állapotot és az
elvégzett munkálatokat, a további munkálatok tervezett ütemezését.
Márkus Pál felügyelõ mérnök a Márkus és Társai Kft.
képviselõjeként mérnöki szemszögbõl is értékelte az eddigi
munkálatokat, majd Máté Csaba, az ÉRV Zrt. Észak-nógrádi
Szolgáltatási Divízió vezetõjének irányításával az érdeklõdõk magát a
telepet és a munkálatokat is megtekinthették.
A több éves munka eredményeként a jövõben egy korszerû
technológiájú, a környezeti szempontú törvényi elõírásoknak

tûnik a támogatásközvetítõk egyes alkalmazottai ezeket a döntéseket
felülbírálhatják, így történt ez a mi esetünkben is, a velünk foglalkozó
dolgozójuk többször kijelentette, hogy nincs meggyõzõdve róla, hogy
a mi projektünk eléri a célját, ezért nem egyszer hívta fel a figyelmünket, hogy ha rajta múlik, a mi projektünk nem fog megvalósulni ebben a
formában. Viszont azokat a feltételeket, amiket számunkra kikötött, és
azok a tennivalók, amiket elvégeztetni szeretett volna velünk nem fér
bele sem a projektünkbe, sem a tervezett idõkeretbe. Így az Egyesület
vezetõségével úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatjuk meg, hogy a
projekt kudarca az egész Egyesületet anyagilag és bizonyos értelemben erkölcsileg is hátrányosan érintse. Ezért a támogatási szerzõdést
felbontjuk, az eddig megérkezett támogatást visszautaljuk.
A projektben szereplõ terveinket ettõl függetlenül megõrizzük, és
késõbb megpróbáljuk más pályázatokból megvalósítani azokat. A
szervezet megalakulásának pedig nem feltétele teljes egészében a
támogatás, a már megvalósult programokon érdeklõdõkkel még
megbeszéljük, hogy folytatjuk-e. Az eddigi programokra eljött
érdeklõdõknek köszönjük a részvételt, bízzunk benne, hogy nem volt
hiábavaló.
Bablena Feri

mindenben megfelelõ szennyvíztisztító telep fog mûködni szomszédságunkban. A munkák és az azt követõ próbaüzem várhatóan
2015. márciusában fognak befejezõdni.
Bablenáné Georgina

Egyedülálló, csúszózsalus technológiával készítették a medencék
falait, éjszaka is folyt a munka
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2014. május 1-jétõl újra mûködik a Dr. Manga János Közösségi Ház, mint Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT). Az IKSZT-k mûködtetésére vonatkozó rendelet
értelmében meghatározott számú és tartalmú programokat kell biztosítanunk az elõírásnak
megfelelõ idõszakonként. Félévenként kell elõre programtervet készítenünk, melyekkel
negyedévente kell elszámolni. Ez elszámolás minden esetben szakmai beszámolóból, jelenléti
ívbõl és min. 3 db fotóból áll. Ezért van az, hogy az itteni rendezvényeken nagy számban
készülnek jelenléti ívek és fotók.
Július beköszöntével kezdetét veszi a II. félév, ami azt jelenti, hogy el kell számolnunk az
elõzõ negyedévi (jelen esetben a májusi és júniusi) programokkal.
Május 31-ig kellett elküldenünk a NAKVI számára a júliustól decemberig tartó
programtervet, amit jóvá is hagytak, így e szerint a programterv szerint fognak alakulni az
IKSZT-ben megrendezésre kerülõ események. Természetesen ez egy TERVEZET, így a
programváltozás jogát fenntartjuk, különösen akkor, ha érdeklõdés hiányában marad el egy-egy
esemény! A tervezett programokról pontos tájékoztatót mindig az adott rendezvény elõtt tesszük közzé plakátokon, rimóci tv-n
(reméljük, nemsokára tökéletesen fog mûködni) az IKSZT internetes felületein (http://rimoc.hu/ikszt, valamint a Facebookon
a Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSZT néven), valamint érdeklõdhet személyesen vagy telefonon az IKSZT elérhetõségein!

Csapatépítõ tréning

Társasjáték est

Az IKSzT-rendelet elõír közösségépítõ programot. Ennek
megfelelne bármi, ami a civilszervezetek vagy non-formális
csoportok programja lenne. Ettõl nekünk jobb gondolatunk
támadt. Mivel Rimócon a méretéhez képest sok civilszervezet
van, úgy gondoltuk itt az ideje összehozni ezeket a
szervezeteket. Több alkalom is lesz majd e gondolat köré
szervezve. Az elsõ június 25-én, szerdán este volt. Ide a civil
szervezetektõl vártunk 4-5 fõt, és egy csapatépítõ tréninggel
készültünk. Tervünk az volt, hogy a résztvevõk, a különbözõ
szervezetektõl egy közösséget alkotnak, és a késõbbiekben ez
a kapcsolat lesz az alapja az együttmûködésüknek.
Sajnos azonban nem túl meglepõ módon még erre a
rendezvényre sem jöttek el sokan. A várt 20-25 fõ helyett
összesen 10 fõvel tartottuk meg a programot, ami így nem is
csapatépítõ tréning volt, inkább egy jóízû beszélgetés a
szervezetek képviselõi között. A résztvevõk a beszélgetés
végén összegezték gondolataikat, és eldöntöttük, hogy
fogunk még ilyen programokat szervezni, és megpróbáljuk a
civil szervezetek tagjait jobban ösztönözni a részvételre.

Sokadik alkalommal rendeztük meg a Társasjáték estet
június 27-én. Azonban új arcokkal most sem találkoztunk. Így
a rendszeres résztvevõkkel töltöttük kellemesen az estét. A
továbbiakban is biztatunk mindenkit, akiben csak felmerül,
hogy csatlakozik, jöjjön el!
A mostani alkalommal is voltak nyeremények, a táblás
játékok gyõztesei táblás csokoládét, a gyors kérdések
megválaszolói csokiszeletet vagy cukorkát nyertek. A
felnõttek is nagyon örültek egy-egy édességnek, a gyerekek
pedig különösen.
A gyerekek Twisterrel melegítettek be, ezután Activity-t
játszottunk, majd az Ezüst tó kincse nevû játékkal zártuk az
estét. Közben véletlenszerûen kvíz jellegû kérdéseket tettünk
fel a résztvevõknek.
Szeretnénk többen lenni, így több játékot is kipróbálhatnánk. Még mindig van olyan játék a készletben, amit ki sem
bontottunk. Valódi szellemi megmérettetést ígérõ játékokkal
mérkõzhetnének meg a részvevõk.

A Dr. Manga János Közösségi Ház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
2014. július havi programterve
NAP
július 7.

ÓRA
18:00

július 11.
július 11.

10:00
19:00

július 20.

16:00

július 30.

17:00

ezen kívül:
július 8.

15:00

PROGRAM
LEÍRÁS
Könyvelési és jogi elõadás
Elõadás
Hasznos tanácsok mindenki számára!
Falugazdász fogadóórája
Fogadóóra
Általános számítógép használati oktatás
Képzés
Hasznos számítógépes ismeretek az alapoktól!
Vendégváró idegen nyelvi képzés
Szakkör
Hogy a Falunapon szóba elegyedhessünk testvértelepüléseink küldötteivel!
Falunap elõtti mûhelymunka
Mûhelymunka
Elkészítjük a Falunap díszleteit, kellékeit, várunk minden kreatív ötletet!
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NYULACSKA HÍREK
BÚCSÚZÓ NAGYCSOPORTOS GYEREKEK

Ülõ sor: Csemer Rebeka, Bada Gábor, Pusuma József, Bangó Stella, Bada Árpád, Bada Leó
Álló sor: Bangó József, Bangó Martin, Farkas Daniella, Suha Dominik, Balázs András, Balázs Hanna,
Bangó Bendegúz, Czerovszki Tibor, Vincze Martin

Hátsó sor: Rácz Gábor, Bada Klarissza, Bada Márk, Bangó Ariella, Oláh József Mózes, Balázs Virginia, Bada Margaréta
Óvodapedagógusok: Virágné Csábi Adrienn, Csampáné Dékány Melinda
Dajka: Kailné Horváth Irén

„Gólya, gólya gilice…”
A község gólyacsaládjának életét mindig figyelemmel kísérjük
a gyerekekkel az év során. Elbúcsúzunk tõlük, mikor õsszel
messzire repülnek és örömmel vesszük észre, mikor a jó idõ
beköszöntével újra feltûnnek a fészkük körül. Ezért is örültünk

annak a lehetõségnek, hogy a kisgólyák meggyûrûzésén, megjelölésén mi is részt vegyünk. Hatalmas élmény volt közvetlen
közelrõl megfigyelni a kis fiókákat, a tollukat, a csõrük színét, ami
eltérõ a felnõtt gólyáétól és a végén meg is simogathattuk õket.
Köszönjük a szervezõknek, hogy gondoltak ránk és ott lehettünk!
Virágné Csábi Adrienn

Falunapos megbeszélés
Bárki csatlakozhat a falunapot szervezõk csapatába, elmondhatja
véleményét, ötleteit, betekintést tehet a rendezvényszervezés folyamatába.

Az IKSZT minden hónapban várja Önt, hisz a PROGRAMOK ÖNÖKNEK SZÓLNAK!!!
Burik-Vincze Ágota és Bablena Ferenc

Véradás 2014.

Dátum
2014.06.22.

Szomorú hír, hogy a 2014. június 22-én tartott
2013.06.23.
véradáson tovább csökkent a részvétel az elõzõ
2012.06.24.
évek júniusi véradásaihoz képest.
Lássuk:
Vincze Nikolett

2011.06.26.

Megjelentek Kiszûrt személyek Vért adott személyek
száma (fõ)
száma (fõ)
száma (fõ)
49
3
46
67
12
55
59
11
49
52
9
43

Új véradók
száma (fõ)
3
1
3
4

A kis gólyák nyugodtan viselték a meggyûrûzés folyamatát

,,Cak óvatosan!’’
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ISKOLAI HÍREK

„Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz
lobbantani.” (Szent Ágoston)
Iskolánk két pedagógusa részesült
elismerésben az idei pedagógus napon:
Egyikük a már megérdemelt nyugdíjas
éveit töltõ Jusztin Józsefné, Erzsike
tanító néni, aki 40 éven keresztül szolgálta
a települést: Jusztin Józsefné 1972.
szeptember 15-én kezdte pedagógus
pályafutását képesítés nélküli nevelõként;
családi körülményei nem engedték meg,
hogy nappali tagozaton szerezzen diplomát, hogy tanulhasson.
18 évesen Rimócra kerülve lehetõsége
adódott arra, hogy gyerekekkel foglalkozhasson. Ezt az alkalmat
megragadta, így álmát megvalósulni látta. Pedagógusi, tanítói
elhivatottságát mi sem mutatja jobban, minthogy bármilyen feladatot
kapott - legyen az napközis, eltérõ tantervû, tanító -, mindegyikben
maximálisan teljesített. Egyetlen feladatot sem kezelt másodrangúként.
Tanítói képesítést szerezve mindvégig osztályfõnöki feladatokat,
majd munkaközösség-vezetõi feladatokat is ellátott, igazolja ez az
iskolavezetés és a kollégák iránta tanúsított szakmai és emberi
tiszteletét, kvalitását. Mindenben a lelkiismeretesség, alaposság és
megfontoltság jellemezte.
Minden osztályát kiváló pedagógiai érzékkel irányította,
következetes munkával formálta jó közösséggé. Kisdiákjait
„tyúkanyóként” gyûjtötte maga köré, terelgette az önállóvá, kreatívvá
válás útján; felsõ tagozatos korukban sem hagyta magukra õket,
figyelemmel kísérte mindennapi életüket, munkájukat, jó tanácsokkal
látta el a hozzáfordulókat. Ezzel a kiváló pedagógusi vénával vitte
sikerre osztályait az iskolai programokon, a térségi versenyeken.
A gyerekekkel, a kollégákkal való jó kapcsolata mellett a szülõkkel
is megtalálta a hangot. Szívesen jöttek hívó szavára az osztály, az
iskolai programokra, elfogadták nyílt és õszinte véleményét.
Szabadidejét nem sajnálva gondoskodott a gyerekek mellett a szülõi
feladatokkal nehezen boldoguló fiatal anyukákról, nevelési
tanácsokkal látta el õket a felmerülõ nehéz helyzetekben.
Kollégáival, munkatársaival való viszonyát az igazságosság, a
tolerancia és segítõkészség jellemezte.
A település közéletében is részt vett: választások, rendezvények, stb.
Nyugállományba vonulása után is számíthattunk a munkájára,
támogatására.
Az Elismerõ Okiratot az iskola tanévzáró ünnepségén vette át, a
Szécsényi Tankerület vezetõjétõl, Mohácsi László igazgató úrtól.
A másik aktív pedagógus Huszkó
Marianna, aki iskolánk vezetõségének
határozata értelmében kapta az elismerést.
Huszkó Marianna 1997-ben tanítóként kezdte pályafutását iskolánkban.
Munkájára az elsõ pillanattól kezdve
hivatásként tekint, ennek szellemében
végzi teendõit mindenkor a tanulók és az
iskola érdekeit szem elõtt tartva. Gyorsan
alkalmazkodik a változó körülményekhez
dolgozott napközis nevelõként, foglalkozott sajátos nevelési igényû gyerekekkel,
osztálytanító volt alsó tagozaton, néhány
év óta pedig felsõ tagozaton végzi nevelõ-oktató munkáját, mind az
iskolába kerülõ kisdiákokkal, mind a kamaszokkal megtalálja a
hangot, az adott helyzet kívánta kommunikációs formát, amellyel a
leghatékonyabb eredményt érheti el a tanulók személyiségének
fejlesztése érdekében. Nagy hangsúlyt helyez az egyéni sajátosságokból adódó különbözõségek kezelésére, a fejlesztõ felzárkóztatásra
éppúgy, mint a tehetséggondozásra. A halmozottan hátrányos helyzetû
tanulóknál a hiányos szokásrendszer kialakítására, megszilárdítására is
fokozottan odafigyel. Az új módszertani elemeket, tanulásszervezési
módokat nemcsak elsajátította, hanem mindennapi munkájába beépítve
alkalmazza is.
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A szabadidõs programok szervezésében, lebonyolításában elõl jár,
nagy gondot fordít a közösségépítésre; a szülõkkel jó kapcsolatokat
ápol, tanácsért fordulnak hozzá, azokat elfogadják.
Kollégaként is igazi közösségi ember; ha kell, irányít, ha kell
csapatjátékos. Mindenkivel segítõkész, együttmûködõ, mindenkor és
mindenben lehet rá számítani. Mint munkaközösség-vezetõ, valamint
az IPR menedzsment tagjaként is gondossággal, precizitással és
körültekintéssel végzi munkáját. Az elismerést a Szécsényben
megrendezésre került pedagógus napon vehette át.
Mindkettejüknek szívbõl gratulálunk! Kiss Józsefné igazgató
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Évzáró koncert az alsó tagozaton
Iskolánk hagyományai közé tartozik a zongorázni tanuló diákjaink
tanévet záró közös koncertje.
Alsós diákjaink Balázs Dorka, Szoldatics Karolina 2. o., Golyán
Gréta és Pásztor Andrea 3. osztályos egész évben lelkesen készültek,
szorgalmasan zongoráztak, gyakoroltak Várkonyi Balázsné Kati néni
vezetésével. A záró koncertre az utolsó tanítási hét csütörtök délutánján
került sor. Kisdiákjaink szépen felöltözve, kissé izgulva várták, hogy
megmutathassák, amit egész évben tanultak. A nagyszámú közönség
örömmel hallgatta a felcsendülõ, ismert dallamokat, s nagy tapssal
jutalmazta õket.
Színesebbé tették a koncert hangulatát a felsõs nagylányok Percze
Roberta, Ocsovai Ramóna 8. o. és Bablena Blanka 7. o.-os tanulók
gitárjátéka, amit Kovács Norbert tanár úrtól tanultak a tanév folyamán.
Köszönjük ezt a lelket melengetõ órát, mellyel egy kicsit
kizökkenhetünk a mindennapok taposó malmából.
Kuruczné Rados Beatrix

Hátsó sor: Czupkó Donát, Urus Attila plébániai kormányzó, Czerovszki Réka
Elsõ sor: Golyán Gréta, Pásztor Andrea, Erdélyi Szabolcs

Szentkút „szíve” újra lüktet
„Ismerd meg, gondolkodj, tervezz, alkoss!”
Júniusban tanévbúcsúztató kézmûves foglalkozást szerveztünk
iskolánk alsó és felsõ tagozatos tanulói és szülei részére. A közel 30 fõ
két csoportban készített dísztárgyakat. Az ügyes kezû alsós csoport: papírsárkányt; nyarat idézõ papírvirágot alkotott. legnagyobb sikert
azonban a „pörgõ nyuszi” aratta. A felsõs csapat maffin papír
felhasználásával készített kreativitást is igénylõ asztali díszt.
Elmondhatjuk, hogy jól érezte magát gyerek, szülõ, pedagógus.
Lehetõség nyílott munkaközben a beszélgetésre, egymás segítésére, és
mindenki megtapasztalhatta, hogy mindannyian jók vagyunk
valamiben.
A sikeren felbuzdulva elhatároztuk, hogy hagyományt teremtünk, s a
következõ tanévtõl gyakrabban szervezünk hasonló foglalkozásokat.
Pócsik Csilla, Huszkó Marianna

Mátraverebély-Szentkút, nemzeti kegyhelyünk közel 2,5
milliárd forint pályázati támogatásban részesült, melynek
köszönhetõen megújul. A kivitelezési munkálatok 2013. október 4én, Szent Ferenc ünnepén kezdõdtek meg. A zarándokhely
templomának belsõ felújításának ideje alatt a szentkúti Mária
kegyszobrot a ferencesek 2013. október 14-én a budapesti Szent
István Bazilikába szállították, ahol Erdõ Péter bíboros fogadta
ünnepi szentmise keretében. Minket, a Rimóci Könnyek Anyja
Mária Csoport tagjait az a megtiszteltetés ért, hogy a kegyszobrot
nem csak a Bazilikába kísérhettük el, hanem a Szentkútra való
visszatérésekor is fogadhattuk. A szentkúti templom belsõ
felújításának befejezését követõen 2014. június 7-én, Pünkösd
szombatján visszatért a Kis Jézust tartó Mária szobor a ferences
kegyhelyre. A kegyszobrot a templom bejárata elõtt népviseletbe
öltözve vártuk a szentkúti nagy rózsafüzért tartván. A Mária szobrot
a ferences testvérek, Kálmán Peregrin, a Mátraverebély-Szentkúti
Nemzeti Kegyhely igazgatója, Dobszay Benedek magyarországi
ferences tartományfõnök és Juscsák Nilus munkácsi görögkatolikus püspök, ferences szerzetes fogadta. A kegyszobrot Szûz
Máriát dicsõítõ énekekkel kísértük a templomba, ahol Dobszay
Benedek ferences tartományfõnök a Mária szobrot elhelyezte
méltó helyére a fõoltáron. A szentmise kezdete elõtt felajánló
imádsággal fordultunk a Szûzanyához. A prédikációt Juscsák Nilus
mondta, aki beszédében hangsúlyozta: „Az olyan szent helyeken,
mint Mátraverebély-Szentkút, azt tanulhatjuk meg a Szûzanyától,
hogy miként helyezhetjük Istent az életünk középpontjába”. A
szentmise után megnéztük a szabadtéri oltárt, a barlangot. Ahogy
Peregrin atya fogalmazott, ha meglátjuk, földbe gyökerezik a

lábunk és valóban így lett. A barlangot csodálatos mozaikalkotás
díszíti, mely az Angyali üdvözletet, Jézus születését, Mária halálát
és mennybevitelét ábrázolja. A mozaik kompozíciót a szlovén
származású, Rómában élõ Marko Ivan Rupnik jezsuita szerzetes
pap, nemzetközileg elismert képzõmûvész készítette. Igaz a
felújítási munkálatok még nem fejezõdtek be, de Peregrin atya
biztosított minket, hogy a búcsúk meg lesznek tartva és minden
embert szeretettel várnak Szûz Mária és Szent Fia dicsõítésére.
„Mátraverebély-Szentkúti Szûzanya, zarándok néped
oltalmazója! … fogadd el imánkat, felajánlásunkat, és mutasd meg
nekünk Krisztust, reményünk egyetlen alapját, aki utunk, életünk és
igazságunk” (részlet: Felajánló imádság a szentkúti Szûzanyához)
Percze Renáta
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TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan élnek most, mit jelent számukra
a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt
rimóciak történetét.
És tényleg „rimóci a világon mindenhol van.” Legalább is én az egyik szegletében 2657 km-re Rimóctól.
Nagy Anikónak hívnak, 30 éves koromig kis falumban éltem, a környék városaiban végeztem el iskoláimat,
szereztem meg szakmáimat és dolgoztam. De az élet úgy hozta, hogy immár 4 éve élek kint, jelenleg dél
Írország egyik festõi kis városában Kinsale-ben a párommal.
3 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom egy szépségszalonban, ahol van fodrász, mûkörmös, kozmetika,
masszázs. Mondhatom azt, hogy egy jó kis csapat és mindannyian magyarok vagyunk. Masszõrként dolgozom.
Ennyi idõ után már ismernek, és úgy gondolom, szeretnek a vendégek. Itt van kultúrája a masszázsnak, ugyanúgy
eljönnek, mint mondjuk fizikoterápiára vagy csontkovácshoz. Ez nem egy olyan szakma, mint a mûkörmözés
vagy a fodrászat, nem úgy lesz látványos változás a vendégen. Egy masszázs után az izmaiban, közérzetében
érzi a jótékony hatását. Jó tudni és látni, hogy hálásak a vendégek. A mai napig segítek, akinek csak tudok
energetikával is, ami már régóta része az életemnek és egy masszázsból sem hagyok ki.
4 év az már hosszú idõ, de igazából nem tudtam megszokni, talán nem is fogom. Nekem nagyon hiányzik az
otthonom, a családom, a barátok, egyszerûen maga a táj, az a mókás kis nyúl répával a kezében a faluszélén! Évente egyszer, ha eddig haza
mentem, de sosem tudok hazagondolni anélkül, hogy a szemem könnybe ne lábadna - ugyan úgy, mint most! Azt hinné az ember, hogy az
évek múlásával ez jobb lesz.......de nem! Az ember elindul, maga mögött hagyva az otthonát, szeretteit a céljáért. Mindenkinek más jutott,
nekem ez, és ebbõl kell kihozni a lehetõ legjobbat! Az az én hitvallásom: „jöhet száz jajszó és veszély, miért és mitõl is félnék én az Isten
tenyerén”. Túl vagyok már jó pár megpróbáltatáson, de ezek csak mind tanítanak és visznek elõre az életben.
A leghálásabb a családomért és páromért vagyok mindenekelõtt! Sosem fogom tudni nekik megköszönni a rengeteg segítséget.
Édesanyának, aki egy rettenetesen erõs asszony, az egyetlen testvéremnek, Zsuzsának, aki a mai napig segít mindenben, sógoromnak,
Tominak, aki otthon egyedüli férfiként a családban elsõ kérésre ott van. Nagymamának, aki pici korunk óta mellettünk van és a drága
nagyapa - õ már sajnos nincs közöttünk, - de apánk helyett, apánk volt, páromnak, Szabinak, aki jóban-rosszban mellettem van és persze
a jó Istennek! Tudom és hiszem, hogy lehetetlen nincsen....... hosszú idõ után most már az én egyetlen lányom is velem van........révbe
értem!
Nagy Anikó

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.
(Bem apó út és Szécsényi út között) szinte
használhatatlan. A földutakat is sûrûn
szoktam használni, fakitermelés idején
egyes szakaszok szinte járhatatlanok.
K.Csné.: A kerékpárút állapot nem igazán
megfelelõ, sokszor szoktam arra biciklizni,
és egyre jobban romlik a bicikliút állapota.
Sokszor tapasztaltuk, különösen a Lóci út
környékén, hogy a szántóföldek melletti
utakba beleszántottak. A kerékpárút
Pásztor Alexandra
Kanyó János
Koczka Csabáné
melletti földút állapota esõzés után nagyon
(23 éves)
(22 éves)
(46 éves)
veszélyes, mivel mély gödröket alakulnak
Ön gondozza-e a kiskertjét, van-e benne, Koczka Csabáné:Van kiskertem, minden ki a teherautók súlya miatt.
zöldség, palánta? Az idõjárás változásai van benne, ami egy kiskertben megtalálható. Az idõjárás mindig is befolyásolta a Szokott sportolni?
mennyire éreztették hatásukat?
növények fejlõdõsét.
Ha nem, akkor azért, nem mert nincs rá
Pásztor Alexandra: Nekem a kert
ideje, vagy az egészségi állapota nem
kikapcsolódást jelent, anyukámmal
engedi?
Mi
a
véleménye
az
utak
állapotáról
a
próbálunk minél többféle növényt termelni.
Ha tehetné, milyen sportokat próbálna ki
településen?
Található benne többfajta gyümölcs pl.
akár a faluban?
A
földutakat
szokta
használni?
ribizli, málna, eper, szõlõ, cseresznyefa,
Azokról
mi
a
véleménye?
körtefa. Levélzöldségek pl. répa, borsó,
P.A.: Sajnos a sportolásra kevés idõm jut,
valamint csemegekukorica, tökfélék,
amit nagyon szégyellek. Inkább a kertben
palánták közül paradicsom, paprika. Az, P.A.: Többnyire a faluban jól járhatóak az
tevékenykedünk és sétálni járunk.
hogy mi milyen minõségû lesz, az az utak, viszont a mindennapos használatban
idõjárástól függ. Idén úgy érezzük egyelõre, lévõ Bem apó utat a Szécsényi úttal
K.J.: Ha idõm engedi, legszívesebben
összekötõ „kisút” az nagyon javításra
hogy jól sikerülnek.
motorozok. De idõnként kosarazni és
szorulna. Sötétben oda kell figyelni, merre
Kanyó János: Igen, gondozzuk a kiskertet, a
horgászni is szoktam. Ha lenne konditerem,
lépjünk. A földutat sétára szoktuk használni,
család zöldség és gyümölcs szükségletének
oda is szívesen eljárnék.
pláne nyáron, jó érzés kimenni a természetnagy részét ott termeljük. Legszívesebben a
be.
kiskertünkben termelt zöldséget és
K.Csné.: Kerékpározni szoktam, de közösgyümölcsöt fogyasztjuk. A szárazság miatt a
ségi sportokra nem igazán van idõm.
K.J.:Az utak? Használhatóak, de lehetne
locsolásokat sûríteni kellett és csepegtetõ
azért javítani rajtuk. Azonban a „kisút”
öntözõrendszert is kiépítettünk.
Burik-Vincze Ágota
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Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztivál, Telki. és vagyok a gyerekekre, hiszen a 7 meccs alatt összesen 140 percet
2014 JÚLIUS

A helyszín a Global Football Park, Telki. A létesítmény, melynek
gyepére jó ideig csak a magyar válogatott léphetett. Ahol hat
futballpálya fekszik egymás mellett a csendes kis falu dombjai között.
Helyet kap még egy óriási sportcsarnok, egy fényûzõ étterem,
melyben, ha kell 500 embert meg lehet vendégelni és egy akkora
öltözõ, melyhez foghatót még nem láttam. A bejárati kaput
hétköznaponként biztonsági õrök õrzik. Az éppen arra járók még a
kilincset sem érinthetik meg, nem hogy besétáljanak körbe nézni. De a
rimóci gyerekek az OTP Bank Bozsik-program jóvoltából pályára
léphettek és a Tanévzáró Fesztivál keretein belül összemérhették
tudásukat az ország legjobb csapataival és ami mindennél fontosabb
szerintem az, hogy egy életre szóló élménnyel gazdagodhattak.
Hajnalban a Nappal együtt keltünk június 14-én, szombaton. A
sportcsarnok elõtti téren 5 órakor találkoztam a gyerekekkel, mindenki
ügyesen felébredt, volt, aki azt mondta: „én már három órakor fel
voltam”. A lényeg az, hogy idõben indultunk és az elsõ mérkõzésünk
elõtt egy órával, nyolc órakor érkeztünk. Amint kiszálltunk a buszból
az elsõ dolgunk az elõzetes regisztráció megerõsítése volt. A
fényképes igazolások bemutatása után minden játékos és edzõ
karszalagot kapott, ugyanis a pályára csak az léphetett, aki karszalagot
viselt. Ajándékba minden gyerek egy márkás mezt kapott, melyet a nap
folyamán viselniük kellett a meccseken. A világbajnokságra való
tekintettel, minden mez hátán a világbajnokságon valaha részt vevõ
csapatok nevei voltak feltüntetve, nekünk Equador citromsárga-kék
szerelése jutott. Rengeteg ország nevével találkoztunk, hiszen a tornán
az ország minden tájáról érkezõ 800 gyerek vett részt.
A csoportmérkõzések 1X 20 percesek voltak, 4+1-ben játszottuk és
40X20 m-es pályán 3X2 m-es kapukra. A mi csapatunk a 15. pályán
játszotta mérkõzéseit a „Z” csoportban. Sajnos, mint az utóbb kiderült
nagyon erõs csoportba kerültünk, hiszen a Törökszentmiklós csapata,
mellyel az elsõ mérkõzésünket játszottuk az ezüstérmet hozta el a
tornáról. A 6-0-ás vereség el is vette a kedvünket rendesen, de
mondtam, hogy ne csüggedjetek, mert az ország legjobb csapatai ellen
játszunk és lehet az is, hogy a végén õk lesznek az elsõk. Hát nem sokat
tévedtem… Aztán jött egy meccsünk Mátészalka ellen, amelyen 5-1-es
hátrányból majdnem fordítani tudtunk, végül 5-5 lett az eredmény.
Majd végül begyûjtöttunk még egy 4:3-as vereséget Iregszemcsétõl. A
csoportmérkõzések után következett a megnyitó délben, a sportcsarnokban, melyet megtöltöttek a gyerekek és a serlegek, díjak,
ajándékok. Azért az is egy lenyûgözõ látvány, hogy van egy 30 méteres
asztalsor és rogyásig rakva fénylõ kupákkal, mellette pedig olyan
legendák állnak, mint Nyilasi Tibor, vagy Mészöly Kálmán többek
között. A megnyitó egy perces néma csenddel indult, megemlékeztünk
a nemrég elhunyt Grosics Gyuláról. Még most is beleborzongok, ha rá
gondolok: a csarnok elnémult, 800 gyerek kelt fel a földrõl és állt
vigyázba, néma csendben, rezdületlenül a Fekete Párduc emlékére.
Mert így hívták Gyula bácsit, aki tagja volt az Angliát 6:3-ra legyõzõ
Aranycsapatnak és kiváló reflexeinek hála a világ valaha élt
legnagyobb kapusai között van számon tartva. Az ünnepélyes
megnyitón többek között Mészöly Kálmán szólt a gyerekekhez.
Elmesélte azt is, hogyan gyõzték le Liverpoolban a vb selejtezõn
Brazíliát 3:1-re még 1966 júliusában. Felhívták a figyelmet a
sportszerû magatartásra és kérték a gyerekeket, ne adják fel az álmaik
és szeressék ezt a csodálatos játékot.
A megnyitó után már indultunk is a pályára és elkezdõdtek a
helyosztó mérkõzések, ahol még négy meccs várt ránk. A négy meccs
során játszottunk két döntetlent, volt egy vereségünk és egy
gyõzelmünk is. A Pécs elleni meccsre büszkék voltunk, lehoztuk 1-1re. Azért az mégiscsak Pécs, gondoltuk.
A program végén volt az eredményhirdetés szintén a csarnokban, ahol
mi a II. korcsoport 20 csapata közül a 18. helyen végeztünk,
köszönhetõen - mint az a végén kiderült - a csoportmérkõzéseken
kapott erõs ellenfeleknek. A helyosztókon azt gondolom megálltuk a
helyünket, hiszen egy gyõzelem, két döntetlen és egy vereség nem
rossz mutató, fõleg egy ilyen szintû tornán. Én nagyon büszke voltam

játszottak, nagyon jól viselkedtek és megtettünk mindent, ami tõlünk
tellett. Hazafelé jövet még Pesten megálltunk egy McDonaldsban, ahol
közösen megettük a jól megérdemelt menüt és a fagyit. Jó volt látni,
hogy együtt a csapat és hogy ezek az egészen kis gyerekek arra is
gondoltak, hogy a szüleiknek is vigyenek haza legalább egy
sajtburgert. Hazafelé a buszon kiosztottam az ajándékokat és
körbeadtam a labdát, amelyet kaptunk és aláírtuk a gyerekekkel. Este
kilenc órára érkeztünk haza, hosszú volt a nap, de azt gondolom, hogy
ezzel a tornával elértem azt a célt, melyet kitûztem magam elé:
gazdagabbak lettünk egy életre szóló élménnyel. Volt egy kisfiú, akivel
találkoztam pár nappal a meccsek után. Megkérdeztem tõle, hogy a
mez megvan e még, amit kaptunk: „persze, hogy meg van” mondta.
„Nem akarták megengedni, de abba is aludtam”. Hát na… vannak
dolgok, melyeket nem lehet megfizetni.
Köszönöm gyerekek.
Kovács Norbert

A csapat tagjai: Golyán Zsolt, Kormány László, Erdélyi Szabolcs,
Bangó Dávid, Rácz Szabolcs, Balázs Lajos.

IV. Múzsa Mûvészeti Fesztivál Nógrádmegyerben
A szécsényi járás idén elsõként vett részt a Múzsa Mûvészeti
Fesztivál sorozatában. Az ének és hangszeres zene szécsényi járásbeli
elõdöntõjére 17 produkció jelentkezett a vendéglátókkal együtt öt
településrõl. Endrefalva, Nagylóc, Ludányhalászi, Rimóc és Nógrádmegyer amatõr énekesei, hangszeres zenét játszó fiataljai és
asszonykórusai léptek fel 2014. május 30-án, pénteken 14 órától a helyi
mûvelõdési ház színpadán. Hallhattunk szép népdalokat, sok fiatal
együttesekben énekelt, gitározott, szintetizátorozott. Voltak egyedül
zenélõ, csoportban éneklõ fellépõk a fiatal általános iskolás korú, de a
már nyugdíjas korosztályból egyaránt. A produkciók után - mialatt a
zsûri döntést hozott - szendvicsekkel, süteményekkel, üdítõvel,
kávéval stb. vendégelték meg a megjelenteket. Ezután került sor az
eredményhirdetésre. Minden szereplõ egy emléklappal lett gazdagabb,
és egy kis édességet is kapott. A közelgõ Pedagógus Nap alkalmából
köszöntötték a felkészítõ tanárokat egy-egy szál virággal.
A rimóci Szent István Általános Iskolát három diák képviselte,
népdalokat énekeltek:
Golyán Gréta
3. osztály
Rácz Bianka
6. osztály
Bablena Blanka 7. osztály.
Nagyon ügyesek voltak, de õk nem jutottak tovább az Ünnepi
Gálára, ami majd Salgótarjánban a József Attila Mûvelõdési
Központban kerül megrendezésre.
A továbbjutók:
- Sándor Dominika és Miricz Vivien (Nógrádmegyer) népdal
- Faluvédõ Egyesület Hagyományõrzõ csoportja (Nagylóc) népdal csokor
- Oláh József Máté szintetizátor (Endrefalva)
Nagyon jól telt ez a délután! Öröm volt látni ezt a sok tehetséges
fiatalt! Remélem jövõre is ott lehetünk!
Golyánné Juhász Edina

Évzáró zongorakoncert kicsit más szemmel
Sok-sok éve, hogy én is ugyanolyan izgalommal várom a szokásos tanévzáró koncert. Mióta elkezdõdött iskolánkban a
zongoraoktatás, az általam tanított osztályokból is mindig voltak zongoristák, hol kevesebben, hol többen. Az elsõ zongorázni
tanuló gyerekek már dolgozó felnõttek, fõiskolások, de mindig szívesen emlékszem vissza azokra a kis elsõsökre, akik még
jóformán a zongorát is alig érték fel, s amikor már nyolcadikból maradtak ki, milyen komoly darabokat adtak elõ mindenki
legnagyobb örömére. Az évek során aztán a gyerekek többsége nem csak zongorázni tanult meg, hanem furulyázni, citerázni,
gitározni. Egyre színesebbek, hangulatosabbak lettek ezek a koncertek. Ebben az évben sajnos már csak négy kisgyermek zongorajátékában
gyönyörködhettünk. Remélem, hogy az elkövetkezõ években is hallhatokmég szép zongoraelõadásokat.
Vinczéné Percze Gizella
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Újmisés papot köszöntött az egyházközségünk
Újmise: a fölszentelt pap elsõ, ünnepélyes szentmiséje.
– Különlegessége az újmiséshez lélekben közel álló idõsebb pap,
– aki mint kézvezetõ áll mellette segítõként, s a szentmise végén az
újmisés áldás oszt.
Újmisés áldás: az újmise végén az újonnan szentelt személyre
szólóan osztott áldása.
A régiek úgy tartották, hogy érdemes egy pár cipõt is elkoptatni az
újmisésért, mert az teljes búcsúval járt.
Magyar Katolikus Lexikon szócikkei

Június 29-én vasárnap délután Balogh Laci, immár Laci atya
Rimócon tartotta újmiséjét. Ünnepélyesen, megható és meghitt
kereteken belül. Ott volt falu apraja-nagyja. Laci életének
meghatározó személyei, csoportjai az ország több pontjáról.
Rokonok, barátok ismerõsök. Szólt orgonaszó, énekkar, gitár,
rezesbanda. Teljesítettek szolgálatot régi barátok, papok, máriás
lányok.
Mind a szentmise hangulata, mind a prédikáció mondanivalója
sokunknak megmarad a szívében-lelkében, hiszen nem mindennapi
kegyelemben részesülhettünk. Az ünnepélyes áldás alatt pedig
mindenkiben tudatosult: a mi Lacink valódi pap lett, aki egy életre
elkötelezte magát Isten szolgálata mellett. S hogy a lélek után a
testnek is megadjuk, ami jár, a Szent Erzsébet téren felállított sátor
alatt mindenki válogathatott az adományként felajánlott finom
sütemények közül, és azt kísérhette akár egy korty jóízû borral is. Az
agapé végén mindenki szeretett volna néhány szót váltani az újpappal,
de legalábbis jókívánságait kifejezni. S ha ideje kevés is volt, egy
kézszorítás erejéig mindenkinek jutott belõle.
A Rimóci Újság szerkesztõségének és olvasóinak nevében
kívánunk Laci atyának erõt, egészséget a hosszú úton, amin kísérje õt
a Jóisten kegyelme és az emberek jóindulata.
Kaluzsa Mónika

Kaluzsa Mónika: ÚTRAVALÓ

ÉNEK

Egy nagy papírdoboz, s benne hangszer,
ez volt egykor mindened
Mikor itt köztünk, Lacikaként keresgetted a helyed.
Messze néztél, messze láttál, túl az egész Ipolyon.
Gyûjtögettél, érlelõdtél, s hívást kaptál az úton.
Tarisznyádban most sok a morzsa, melyet szórnod kell,
Sok az éhes, hitben szegény, kit táplálni kell.
Utad elõtt, mit kívánjunk, csak szavak most ezek,
Imánkkal erõsítjük, hogy a szó igaz legyen.
Szeresd Isten, s hagyd, hogy õ is szeressen,
Lásd meg a jót mindenkiben, kit utadba vezérel.
Higgyed mindig, szeretetet nem mondani, tenni kell,
Imádságod, miérettünk, s magadért is,
Mi Urunkhoz szálljon fel.
Magad is égj, csonkig égjél, hogy meleget mindig adj,
Hogy az Isten jóságáról utad során nyomot hagyj.
Mosolyogj és nevessél, a léleknek öröm kell.
Ha fáradsz, Isten hangszert hangol, engedjed.
Hogy a palóc konok fajta, tudod te azt nagyon jól,
Erényeddé kovácsoljad, ha kell, ezt is, legyél hû és kitartó.
Laci atya, tedd a dolgod, elõtted sok feladat tornyosul,
De tudjad mindig: tarisznyádban morzsák vagyunk,
de a te falud maradunk.
Az újmisén celebráltak:
Máthé György esperes, plébános (Szolnok)
Bokros Levente plébános (Cegléd)
Gencsi Szeráf plébános (Varsány, Nógrádsipek)
Miklós Zalán Árpád (Nógrádmegyer, Kishartyán, Sóshartyán,
Magyargéc-Kisgéc)
Kovács András káplán, Varga András plébános (Salgótarján)
Urus Attila plébános (Rimóc, Nagylóc, Hollókõ,
Cserhátszentiván, Alsótold, Felsõtold, Kutasó, Bokor, Garáb)

Rimóci születésû, származású lelkipásztorok:
Benkovics Mihály (Rimóc, 1692.08.28. Szentkút, 1757.11.12.)
1721.04.30-án szentelték pappá Olmützben.
Horthy Ignác született Rimócon nemes származású szülõktõl
1727-ben. Elhunyt: 1794.07.26-án.
Gonda Béla esperes, plébános (Rimóc, 1856.01.15. - Nagyoroszi, 1927.01.04.) Pappá szentelték 1878. június 21-én.
Balás János dr. kápolnaigazgató (Rimóc, 1913.08.24. - Budapest, 2005.05.26.) Esztergomban szentelték pappá
1938.06.19-én.
Árva Vince esperes, plébános: (Rimóc, 1932.10.14. - Budapest, 2008.12.15.) Esztergomban szentelték pappá
1959.06.14-én.
Balogh László, aki 1985.10.25.-én született és Vácon szentelték pappá 2014. június 21-én.
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