Ára: 180,-Ft
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Sebestyén Szilárd edzõ nyilatkozata
lemondásával kapcsolatban

RIMÓCI SP RTHÍREK
Március 21-én indul a
tavaszi bajnokság

„A Rimóc csapatával a tizenkettedik helyen fejezték be az õszt.
Hogyan értékeli együttese elmúlt félévi teljesítményét?
- A rimóci félév elég felemás volt. Mikor belevágtunk, azt hittem
az elõzõ évi csapatra tudunk majd építeni. Aztán egy-két játékos
A 2014/2015 tavaszi labdarúgó bajnokság sorsolása távozott vagy abbahagyta a futballt, ezért megint csak az maradt
a kérdés, hogy tudunk-e igazolni új játékosokat, és leszünk-e
15. forduló: 2015. 03. 21. szombat 15:00 Cered - Rimóc
tizenketten, tizenhárman a keretben, ami sajnos a Megyei I.
16. forduló: 2015. 03. 29. vasárnap 15:00 Rimóc - Balassagyarmat osztályhoz nagyon kevés. Azzal együtt mondom ezt, hogy az
idei bajnokságban (hasonlóan a tavalyihoz), nincs kiesõ, de még
17. forduló: 2015. 04. 04. szombat 16:30 Somos - Rimóc
ha lenne is, akkor sem vagyunk kiesõ helyen. Én úgy gondolom, a
18. forduló: 2015. 04. 12. vasárnap 16:30 Rimóc - Pásztó
Rimócnak az már egy nagyon jó teljesítmény ha bennmarad a
19. forduló: 2015. 04. 19. vasárnap 16:30 Rimóc - Héhalom
Megyei I. osztályban. Innen nézve, az eredmény nem túl rossz,
20. forduló: 2015. 04. 26. vasárnap 16:30 Nõtincs - Rimóc
viszont ettõl én is, a vezetõség is, a játékosok is ha az említett
21. forduló: 2015. 05. 03. vasárnap 17:00 Rimóc - Érsekvadkert
igazolások létrejönnek sokkal többet vártunk.
22. forduló: 2015. 05. 09. szombat 17:00 Nagybátony - Rimóc
Értesüléseink szerint az egyesület félévzáró bankettjén benyújtotta lemondását a vezetõség felé. Az elöljárók viszont még nem
23. forduló: 2015. 05. 17. vasárnap 17:00 Rimóc - Mátranovák
24. forduló: 2015. 05. 24. vasárnap 17:00 Karancslapujtõ - Rimóc döntöttek a hogyan továbbot illetõen. Miért határozott úgy, hogy
adott esetben nem kívánja folytatni a megkezdett munkát?
25. forduló: 2015. 05. 31. vasárnap 17:00 Rimóc - Szécsény
- Valóban felajánlottam a lemondásomat. Egyelõre még nem
26. forduló: 2015. 06. 06. szombat 17:00 Palotás - Rimóc
kaptam választ, a vezetõk azt mondták a folytatásról még
Az ifjúsági (U19) mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt
tárgyalunk. Innentõl kezdve az õ döntésük, hogy csináljuk-e
két órával kezdõdnek.
tovább így, vagy mással képzelik el a jövõt. Legfõképpen azért
ajánlottam fel, hogy lemondok, mert edzéslátogatottság
Pásztó és Balassagyarmat csapatának nincs ifjúsági
konkrétan nincs. Az edzõnek akkor van értéke, ha tud edzést
(U19-es) csapata, ezért akkor Rimóc ifi szabadnapos.
tartani, ami öt-hat emberrel felesleges. Én azt gondoltam, hogy
H A J R Á R I M Ó C !!!
ha a télen tudunk három-négy-öt játékost igazolni, és megfelelõ
edzéslétszámot tudunk generálni, akkor lehet tovább folytatni a
munkát, máskülönben nincs.”
2014.11.29- én az õszi bajnoki fordulók befejezését követõen Forrás:http://www.nogradifoci.hu/tartalom/cikk/286320_fel
megtartotta évzáró közgyûlését a Rimóci Sport Egyesület. Az emas_oszon_van_tul_sebestyen_szilard

Kezdõdik a tavaszi felkészülés

évzáró legfontosabb történése volt, hogy Sebestyén Szilárd, a
felnõtt csapat vezetõedzõje felajánlotta lemondását. A
sportegyesület vezetõsége hosszas mérlegelést követõen
elfogadta a vezetõedzõ lemondását és megkezdte az új
vezetõedzõ személyének kiválasztását.
Sebestyén Szilárd a Rimóci Sport Egyesület nehéz idõszakában
2013 augusztusában vette át a csapat irányítását. Az akkor
újjászervezett csapattal a 2013-2014-es idényben 29 szerzett
ponttal 13 helyen végzett a csapat, míg jelenleg a tizenkettedik
helyen áll a bajnoki pontvadászatban. Szilárd vezetésével több
emlékezetes parázs mérkõzést játszott a csapat, különösen
emlékezetes a szomszéd Szécsény ellen aratott legutóbbi két
gyõztes mérkõzés. Az egyesület vezetõsége Szilárdot továbbra
is a megye legjobban felkészült edzõjének tartja, szaktudása és a
labdarúgás iránti elkötelezettsége túlmutat a megyei elsõ
osztály szintjén. Ezúton köszönjük a Rimóci Sport Egyesületért
elvégzett munkáját és kívánunk a továbbiakban eredményes,
szakmai sikerekben gazdag pályafutást.
A Rimóci Sport Egyesület vezetõsége két vezetõedzõvel folytat
elõrehaladott tárgyalást, így a napokban kiválasztásra kerülhet
az új vezetõedzõ személye. A tervek alapján a sportegyesület
február 3-án kezdi meg a felkészülést a tavaszi fordulókra. Az
azt megelõzõ hétvégén évnyitó közgyûlést rendezünk, amely
pontos idõpontjáról a késõbbiekben értesítjük az érintetteket.
Forrás: https://www.facebook.com/rimocise

A sport tízparancsolata (Carl Diem professzor szerint)
1. A sportot a sport kedvéért ûzd, egyéni haszon és túlzott
önérzet nélkül, a szabályokhoz és barátaidhoz híven.
2. Gyakorolj engedelmesen, kitartóan, kötelességtudóan és
vidáman; amíg élsz, képes vagy a gyakorlásra.
3. Minden erõdet vesd be a sportba, de a sport életed kísérõzenéje és ne tartalma legyen.
4. Sohasem add fel, sem az edzésen, sem a versenyben; de
egyetlen sport sem ér meg egyetlen óra betegséget.
5. Egyetlen küzdelem elõl se térj ki; mondj le lovagiasan
minden véletlenszerû elõnyrõl; a nézõ tapsa helyett lelkiismereted dicséretére törekedj.
6. Keress erõs ellenfelet és tiszteld barátként; a vendégeket
különös udvariassággal fogadd.
7. Gyõzz minden dicsekvés nélkül, veszíts méltósággal,
duzzogás nélkül; a gyõzelemnél fontosabb a tartás.
8. Tiszteld a bíró döntéseit akkor is, ha látszólag téved.
9. Az elsõ szerencsekívánságod legyõzõdnek szóljon, az elsõ
köszöneted a legyõzöttnek. Számodra és csapatod számára
csak egy kívánság létezhet, gyõzzön a jobbik fél!
10. Maradj tiszta értelmedben, szellemedben és gondolkodásodban; szerezz megbecsülést, becsületet magadnak, egyesületednek és országodnak.

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: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János,
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, 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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„...csak az én jó istenem tudja megmondani, mennyi éccakai sírásba kerül a,
hogy nappal mindíg nevessen az ember.’’
Móricz Zsigmond

Magyar kultúra napja
Ha megkérdeznék Tõletek, mi
szükség van a mindennapokba a
versekre, színdarabok, festményekre és
zenemûvekre, mit mondanátok? Talán
azt, hogy nincs nekem idõm ezzel
foglalkozni? Vagy azt mondanád, hogy
nem tudod? Esetleg közölnéd, hogy
ezek azért vannak, hogy legyen mit
tanítani a gimnáziumokban? Én remélem, volnának olyanok, akik a következõt válaszolnák:
Kellenek a versek, mert addig ember
az ember, amíg szavakba tudja önteni
mindannyiunk érzéseit, és igénye van
arra is, hogy másokét megértse. Kellenek a színházak, mert sírni-nevetni
együtt is jó. Kellenek a festmények,
zenemûvek is, mert vannak érzések,
amiket szavakkal nem lehet elmondani,
mert van egy világ, ami túl van ezen a
mostanin. Emberségünk és halhatatlanságunk bizonyítékai ezek az alkotások.
Hiszen minek megírni egy verset, mi
célból olvasni, ha annak a pillanatnyi
érzelmek közvetítésén kívül nincs
semmi egyéb célja. ,,Ember küzdj, és
bízva bízzál!” A mindennapok küzdelmei, nehézségei, feladatai felõrölnek
minket. Kell valami minden ember
számára, ami feledteti a küzdést, és
megerõsíti a hitét. Legyen az római
katolikus vallású, református vagy
bármilyen érzelmû ember.
A kultúra nemcsak szó. Mi adunk
neki értelmet. Addig ember az ember,
amíg alkot, és addig, amíg mások
alkotásának befogadására lesz ideje.

Tudom, mindenki ismeri az Anyám
tyúkját, vagy a Füstbe ment terv sorait.
Mindenki ismer magyar népmeséket,
népdalokat. Énekeljük, olvassuk,
elmondjuk. Magunknak, másoknak, a
gyerekeinknek. Ez a magyar kultúra.
Belegondoltatok-e valaha, hogy amikor
az ünnepi szentmisék végén felcsendül
a magyar himnusz, több millió ember
száját és szívét egyszerre hagyja el az
Isten neve? Nem véletlenül nevezik
nemzeti imádságunknak Kölcsey
Ferenc Himnuszát. És nem véletlen az
sem, hogy magyarságunk erõsítésére
1989 január 22-tõl ez a nap minden
évben a Magyar kultúra napja lett. 1823ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tett
pontot a kézirata végére. Ezt a kéziratot
az idén mindenki megtekinthette a
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
kiállításán. Szécsény városa a kezdetektõl csatlakozott az országos kezdeményezéshez, és minden év januárjában megrendezi e jelen nap alkalmából a nemzetközi vers- és népdaléneklõ
versenyét. Nem verseny ez igazából
mégsem. A magyar irodalomnak,
népköltészetnek olyan elfeledett, vagy
kevésbé ismert alkotásaival készülnek az
elõadók, ami megerõsíti: nagyon sok
színes alkotása van hazánknak, amit
érdemes tovább adni, népszerûsíteni.
Az idei rendezvény a Himnusz
kéziratának bemutatása miatt különleges volt. A rendezvény megnyitóján
elhangzott, hogy nagyon sok ember
munkájának összefogásának eredménye ez, ami példaértékû mindannyiunknak. A szécsényi gyerekkórus
népdalcsokra, és ,,Andi színjátszósai”

Február 2. (hétfõ)
GYERTYASZENTELÕ
00
Február 14. (szombat) 19 XIX. JÓTÉKONYSÁGI
BÁL
00
Február 15. (vasárnap) 15 IX. IDÕSEK
FARSANGJA
00
Február 16. (hétfõ)
14 ÓVODAI FARSANG
Február 18. (szerda)
HAMVAZÓSZERDA
NEMZETKÖZI NÕNAP
Március 8. (vasárnap)

köszöntötték a rendezvényen megjelenteket. Ezután alsósok, felsõsök, népdalosok, verselõk külön termekbe
vonulva adták elõ a hozott darabokat. A
Szent István Általános Iskolát, és
községünket ének kategóriában Rácz
Bianka, Bablena Blanka, és Golyán Gréta
képviselte. A verselõk között két alsós
kislány állt helyt: Pásztor Andrea és
Balázs Dorka. Grétikének gratulálhattunk is, hiszen az alsós népdaléneklõ
versenyen 1. helyezést ért el, és gyönyörû népdalait a színpadról énekelve
mindenki meghallgathatta.
A magyar népdalok, versek ismeretét ezen a rendezvényen láthattuk. De
azt, hogy szeressék is ezeket, tõlünk
szülõktõl és pedagógusoktól tanulják
meg…
Kaluzsa Mónika

Garai Gábor: Jókedvet adj
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
még magányom kiváltsága se kell,
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
ha jókedvembõl, önként tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
S hogy a holnap se legyen csupa gond,
de kezdõdõ és folytatódó bolond
kaland, mi egyszer véget ér ugyan
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

Február havi áldás:
Áldja meg Isten szívedet örömmel
Áldja meg Isten lábadat szép tánccal
Áldja meg Isten karodat erõvel
Áldja meg Isten kezedet gyöngédséggel
Áldja meg Isten szemedet nevetéssel
Áldja meg Isten füledet muzsikával
Áldja meg Isten ajkadat hálaadással
(magyar népi imádság nyomán)
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ÖNKORMÁNYZATI
Tájékoztató a szociális ellátásokat érintõ
2015. március 1-tõl hatályos változásokról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. március 1-tõl jelentõs mértékben átalakul.
Az átalakítás fõ elemei:
- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
- Átalakul a finanszírozási rendszer.
2015. március 1-tõl a járási hivatal hatáskörébe kerül a
jelenleg jegyzõi hatáskörben lévõ aktív korúak ellátásának megállapítása .

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus
állapítható majd meg:
- a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás,
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(Az új ellátásra a korábban rendszeres szociális segélyre
jogosultak egy része válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülõ aktív
korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapszerû, a fokozott ápolási
szükségletekre tekintettel megállapított emelt összegû,
valamint a kiemelt ápolási díj),
- idõskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
2015. március 1-tõl megszûnik:
lakásfenntartási támogatás,
adósságkezelési szolgáltatás,
méltányossági ápolási díj,

2015 FEBRUÁR

HÍREK

HÍZÓDISZNÓ
ELADÓ!

Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015.
március 1-tõl egységesen települési támogatás lesz. E
támogatás keretében az önkormányzatok az általuk
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e
támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegû támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a
képviselõ-testület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani.

Mócsány József
Rimóc, Varsányi út 27.
Telefon: 06/30 287 9460

Szóvá teszem...

A Képviselõ-testületnek 2015. február 28-ig meg kell
alkotnia rendeletét, amelyben dönt arról, hogy milyen
támogatások kerüljenek bevezetésre a községben.
Beszkid Andor polgármester

Újabb sikeres pályázatot tudhatunk magunkénak
Az Új Széchenyi Terv keretében került meghirdetésre az a
pályázat, melynek kiemelt célkitûzése - összhangban a hazai és
EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát,
megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és
vissza nem térítendõ támogatás formájában támogatni a
hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek kiépítését.
Annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a fenti célok eléréséhez
és az intézményeink energiaellátása kevesebbe kerüljön,
önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be napelemes rendszerek kiépítésére. A pályázat 2014. augusztus 21-én került
benyújtásra. A tervek szerint a sportcsarnok, az önkormányzati
hivatal, a gondozási központ, a közösségi ház és a gyerekház
épületének tetejére kerülnek fel napelemek, összesen 41,15 kw
névleges teljesítménnyel, ami kb. 37 Mwh energiamegtakarítást eredményez falunknak évente. A pályázaton
37.639.157 Ft-ot igényeltünk. A pályázat támogatásáról az
értesítést január 19-én kaptuk kézhez. A számunkra megítélt
támogatási összeg 29.410.187 Ft. Beszkid Andor polgármester

Gólyahír:

Németh Amira Kinga - 2014.12.31.
Szülõk: Németh István és Csemer Diána

Kovács Attila Nikolasz - 2015.01.02. Szülõk: Csemer Beáta és Kovács Attila
Bada Loretta - 2015.01.05. Szülõk: Bada Kitti és Csemer Richárd
Paluch Luca - 2015.01.14. Szülõk: Percze Piroska és Paluch Norbert

méltányossági közgyógyellátás.

Akiért a harang szólt...

Ajánlja fel adója 1%-át
a rimóci civil szervezeteknek!
ADÓSZÁM

SZERVEZET NEVE

V
CÍME

Percze Józsefné
1946-2015
Nagykert út 28.

V

„Egész életeden át dolgozva éltél,
most bánatot rámhagyva csendben elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.’’
Drága jó férjem Isten veled!

19162829-2-12

RIMOC KÖZSÉGÉRT ALAPITVÁNY

3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY U. 15

18642902-1-12

RIMÓC POLGÁRÕR EGYESÜLET

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1

18636615-1-12

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

3177 RIMÓC, NAGYKERT ÚT 1

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondok köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
felejthetettlen szerettünk

18644928-1-12

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1

18642139-1-12

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

3177 RIMÓC, SZÉCSÉNYI ÚT 6

19928502-1-12

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 1

Adója 1%-át pedig ajánlja fel a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZNAK, melynek technikai száma: 0011

Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil
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KORMÁNY JÁNOS
(élt 76 évet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló felesége

Az utóbbi idõben sajnos több negatív
esemény is történt a közösségi ház
körül. Novembertõl már plakát is
figyelmeztetett, illetve az interneten is
kihirdetésre került, hogy a bejáratnál
wi-fi használata közben, ne szemeteljen senki, vigyázzon a
rendre, tisztaságra, különben kikapcsolásra, korlátozásra
kerül az ingyenes wi-fi szolgáltatás. Azóta többször is
elõfordult szotyizás, hamuzás, szemetelés a bejáratnál, volt
döglött béka is, legutoljára pedig vörösborban úszott az
elõtér a bejárat elõtt. Ekkor döntöttünk úgy, hogy lekódoljuk
a wi-fi szolgáltatást, így jeleneleg nem lehet használni.
Nem sokkal az eset után a közösségi ház mögött fiatalok egy
csoportja tüzet rakott és az ott található élõ gesztenyefa
ágaiból vágott tüzelõt a tûz táplálására. Ezek az esetek este
vagy éjszaka, a nyitvatartási idõ után történtek.
A sorozatos ,,történések’’ miatt úgy döntöttünk, hogy egy
kamerarendszert szereltetünk az épületre, mely figyeli az
épület minden oldalát, s amit január utolsó napjaiban be is
üzemeltek. Ekkor kerültek felszerelésre még plussz fények
is, melyek a színpadot világítják meg, valamint újrafestésre
került a nagyterem néhány fala, mely megrepedezett az
elmúlt idõszakban. Azért közösségi ház, hogy a közösség
bármely tagja RENDELTETÉSSZERÛEN használja, tehát
KÖZÖS! Ha tönkretesszük, akkor az utánunk következõ
korosztályok, nemzedékek már nem tudják használatba
venni, pedig nekik is ugyanolyan joguk van hozzá, mint
nekünk. Vigyázzunk a MI dolgainka, és ha valaki jót nem
tud cselekedni, legalább rosszat ne tegyen!
B-VÁ

Tervezett munkaszüneti napok 2015-re
2015. január 1. - csütörtök újév
2015. január 2. - péntek, pihenõnap (hosszú hétvége)
2015. január 10. - szombat munkanap, január 2. ledolgozása
2015. március 15.- vasárnapra esik
2015. április 6. - hétfõ, Húsvét hétfõ (hosszú hétvége)
2015. május 1. - péntek, a munka ünnepe (hosszú hétvége)
2015. május 25. - hétfõ, Pünkösd hétfõ (hosszú hétvége)
2015. augusztus 8. - szombat munkanap (augusztus 21. ledolgozása)
2015. augusztus 20. - csütörtök (nemzeti ünnep)
2015. augusztus 21. - péntek pihenõnap,
(augusztus 8-án, szombaton kell ledolgozni, hosszú hétvége)
2015. október 23. - péntek (hosszú hétvége),
az 1956-os forradalom évfordulója
2015. november 1. - Mindenszentek vasárnapra esik
2015. december 12. - szombat munkanap (december 24. ledolgozása)
2015. december 24. - csütörtök, Szenteste, pihenõnap
(december 12-én kell ledolgozni)
2015. december 25. - péntek, Karácsony
2015. december 26. - szombat, Karácsony másnapja
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Tovább csökkent a véradók száma
Az elmúlt években szinte minden véradás
után arról kellett beszámolnunk, hogy
tovább csökkent a véradók száma. Sajnos az
idei elsõ véradásnál sem volt ez másképp.
Hogy mit vártunk? Talán azt, hogy „a
karácsonyi adakozás” hangulata még
január elsõ napjaiban is tart?
5 évvel ezelõtt 100 fölött volt a véradók
száma és azóta mi történt? Mi vezetett ide?
Hogy fogy a lakosság, hogy elöregedik a
település, hogy érdektelenek az emberek,
hogy nincsenek tenni akaró fiatalok, hogy
rohanunk, és nincs idõ semmire? Talán mind
igaz… Mégis azt gondolom, hogy ezen csak
mi magunk tudunk változtatni. A véradásra
meg kell érni, el kell dönteni, hiszen erõszakkal senkit nem lehet rá kényszeríteni. Lássuk
hát az elmúlt évek januári rimóci véradáson
megjelentek statisztikáját:
2010-ben 104 fõ,
2011-ben 85 fõ,
2012-ben 74 fõ,
2013-ban 72 fõ,
2014-ben 74 fõ,
2015-ben 71 fõ.
2015. január 11-én 71 fõ jelent meg. Ebbõl
9 fõ kiszûrt személy volt, míg 2 továbbá
személytõl nem sikerült levenni a teljes
adag vért. Így 60 adag vért tudtak
elszállítani településünkrõl.

RIMÓCI ÚJSÁG
A legidõsebb véradó, Horváth Gizella
(1950), míg a legfiatalabb Bada Viktor
(1996) volt.
A kapott információk alapján 4 elsõ
véradónk is volt:
1. Pikács Lajos (Mikszáth út 23.)
2. Bangó Barbara (Akácos út 23.)
3. Vinczéné Herceg Adrienn
(Akácos út 1/a.)
4. Bada Viktor (Akácos út 28.)
2015.01.14-én, 3 nappal a véradás után sok
véradó aki a véradáskor a telefonszámát is
megadta - sms-t kapott. Az érintettek
elmondása alapján az A+, AB+ vércsoportúaknak jött az Országos Vérellátó
Szolgálattól az alábbi sms: „Köszönjük,
hogy véradásával hozzájárult egy beteg
gyógyulásához! Az Ön által adott vért a mai
napon szállították ki a kórházba! Szép
napot! OVSZ”
Én is kaptam. Nehéz megfogalmazni, hogy
mit éreztem akkor, amikor belegondoltam,
hogy valakinek azért szállították a kórházba
az én véremet, mert szüksége van rá. Talán
baleset? Talán mûtét? Nem tudhatom,
miért… De azt gondoltam: „megérte”.
Végezetül az alábbi verssel szeretném
megköszönni mindenkinek, aki idejét és
vérét nem sajnálva részt vett a véradáson is
ezzel segítette a Magyar Vöröskereszt
munkáját!
Vincze Nikolett

„Egy pihe nem repít
az égig, de sok toll
szárnyat ad!‘’
A Mályvavirág Alapítvány a fenti
jelmondattal 2015. január 3. hetében
rendezte meg immáron 8. alkalommal,
az Európai Méhnyakrák Megelõzési hetet.

A rendezvény célja, hogy minél jobban megismerhessük a
méhnyakrák-megelõzés lehetõségeit. Ehhez a programsorozathoz lehetett csatlakozni.
Mi, egy kis ismertetõvel, illetve egy kérdõí kitöltésével
csatlakoztunk a programhoz - a Védõnõi Tanácsadóban ami abban segít, hogy minél jobban megismerhessük ezt a
betegséget!
A méhnyakrák olyan rosszindulatú daganatos elváltozás,
ami idõben felfedezve, jó eséllyel gyógyítható. Sajnálatos
módon egyre fiatalabb az értintett korosztály. De fontos
tudni, ma már ez a betegség védõoltással és szûréssel nagy
biztonsággal megelõzhetõ.
A méhnyakrák kialakulásáért egy vírus, a Human
Papillomavirus (HPV) tehetõ felelõssé.
A HPV-fertõzés tartós fennállása esetén általában rákmegelõzõ állapot alakul ki.
Ezt a szûrés leggyakrabban már képes kimutatni. A
rákmegelõzõ állapotból évek alatt alakulhat ki a méhnyakrák.
A méhnyakrák korai felismerésében komoly problémát
jelent, hogy a betegség jellemzõen nem okoz észrevehetõ
tüneteket egészen addig, amíg a daganat elõrehaladottabb
stádiumba nem kerül.
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Náhóczki János: Ember vagy!
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésbõl lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erõs kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt, aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tûszúrás a karon, csak pár csepp a
tengerbõl,
S újra élet lehet, a halódó életbõl.
Hálát ezért ne várj, nincs idõ arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!

A méhnyakrák korai felismerésének szinte egyetlen
lehetõsége az, ha rendszeresen - lehetõleg évente méhnyakrák szûrésen veszünk részt.
Magyarországon évente mintegy 1500 nõ szembesül azzal a
ténnyel, hogy méhnyakrákja van.
Évente még ma is több mint 400 nõt veszítünk el hazánkban
a betegség miatt. Ennek nagyrésze, megelõzhetõ lenne, ha
idõben felismerésre kerülne az elváltozás.
Minden nõnek ajánlott, hogy beszélje meg nõgyógyászával a
rendszeres ellenõrzõ vizsgálatok ütemezését! A nõgyógyászati vizsgálatok, illetve a citológiai vizsgálatok kezdetének
ajánlott idõpontja: a 18. életév, vagy a nemi élet megkezdésének idõpontja, amennyiben az a 18. életév elõtt
kezdõdött.
Erre nekünk a legközelebbi lehetõség a szécsényi
Egészségügyi Centrumban van.
Hétfõn, kedden délután és csütörtökön délelõtt van
alkalom, idõpont kérés után a vizsgálat elvégzésére.
Balassagyarmaton a nõgyógyászati szakrendelõben pedig
hétfõtõl péntekig délelõttönként élhetünk a lehetõséggel.

Tegyük meg ezt a lépést annak érdekében, hogy minnél tovább
lehessünk családunk, barátaink körében !
Perczéné M Gy
védõnõ
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Rimóc Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzõ
munkakör betöltésére.

Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás pályázatot hirdet
Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ
intézményvezetõ (magasabb vezetõ)
munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok: Település és nemzetiségi önkormányzatok
képviselõ-testületei üléseinek elõkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A jegyzõ teljes körû
helyettesítése, a jegyzõ által meghatározott feladatok, államigazgatási és
önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fõ
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
- fõiskola, igazgatásszervezõ, vagy állam- és jogtudományi doktor,
vagy okleveles közigazgatási menedzser, és jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy a Közigazgatási és Továbbképzési Kollégium által
teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- önkormányzatnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzett, szakképesítést
igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt
vevõk szakmai anyagát és személyes adatait megismerhessék.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 13.
További információt Beszkid Andor, Rimóc község polgármestere
nyújt a 06/30-749-1437-es telefonszámon.
A teljes pályázati kiírás megtekinthetõ: www.rimoc.hu

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2020.03.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3132 Nógrádmegyer, Petõfi út 139.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: irányítja a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális
Központot, az intézmény alapító okiratában, a szociális ágazati
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, ellenõrzési,
munkáltatói feladatok végzése.
Pályázati feltételek:
- felsõfokú képesítés, szociális munkás,
- szociális ellátás területén végzett munkakörben megszerzett
legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- szociális ellátás területén szerzett legalább 3-5 év vezetõi
tapasztalat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- vezetõi program, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhessék,
személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok
A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.
További információt Verbói Gábor, Nógrádmegyer község
polgármestere nyújt, a 32/576-000 telefonszámon.
A teljes pályázati kiírás megtekinthetõ: www.nogradmegyer.hu

2015. január 1. napjától változtak a párlatok magánfõzõsének szabályai
A magánfõzõ desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és
a magánfõzésnél az adóbevallással és
az adó megfizetésével kapcsolatos
eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.
Magánfõzés: a párlatnak a magánfõzõ lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100
liter ûrtartalmú, párlat-elõállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfõzõ által végzett
elõállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig;
Magánfõzõ: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztõ
személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsbõl származó
alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú
desztillálóberendezéssel rendelkezik.
A magánfõzésre vonatkozó szabályok:
A magánfõzõ a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt
követõ 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés tartalmazza a
magánfõzõ nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idõpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az
eltér a magánfõzõ lakcímétõl.
A magánfõzõ köteles megõrizni és hatósági ellenõrzéskor
bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerû tulajdonszerzést igazoló iratot.
A magánfõzõ az elõállított magánfõzött párlat utáni adóbevallási
és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követõ év január 15-ig
együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Ha a magánfõzõ nem állított elõ tárgyévben magánfõzött párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésrõl, valamint a
magánfõzõ adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a
bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati
adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a
teljesítést követõ hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes
vámhatóság részére.
Az évente elõállítható párlatmennyiség túllépése esetén a
magánfõzõ a többletmennyiséget köteles haladéktalanul
bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett
módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítésérõl.
A magánfõzött párlat kizárólag a magánfõzõ, családtagjai vagy
vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem
kerül sor. A magánfõzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár
részére értékesíthetõ.
Értékesítéskor vagy ha a magánfõzõ az általa elõállított magánfõzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett
versenyen, a bejelentésrõl, valamint a párlat után megfizetett
adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a
párlat eredetét.
Magánfõzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás
végrehajtásához való jog az elõállított magánfõzött párlat utáni
adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétõl számított 1 év
elteltével évül el.
A 35/2008.(XII.31.) PM rendelt 11-12. melléklete tartalmazza a
bejelentés és bevallás nyomtatványokat, mely igényelhetõ az
önkormányzatok Hivatalánál is.
(Forrás: 2003. évi CXXVII. törvény)
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
A Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház 2015-ben is sok
színes programmal és nagy szeretettel várja a faluban élõ pici
gyerekeket és szüleiket.
Január 5-én újévi malacka süteményt sütöttünk. Ezen a napon
Balassagyarmatról az Ipoly Tv is meglátogatott minket és egy
rövid riportot készített a gyerekház életérõl, amit az Ipoly tvben és az interneten lehet megnézni. A gyerekek vegyes
érzésekkel fogadták a riportert, volt, aki kicsit visszahúzódóbb
volt, de volt, aki bátran mondókázott és énekelt.
A szakszolgálat gyógypedagógusa minden héten speciális
fejlesztést biztosít azon - gyerekek számára - akik, korai
fejlesztésben részesülnek. Így volt ez azon a napon is amibe a
riporterek is bepillanthattak.
Január 14-én túrós kalácsot sütött a gyerekházban az egyik
anyukánk, amit gyerekek és szüleik jóízûen el is fogyasztottak.
Január 21-tõl kispárnát szövünk a gyerekek kis székeire. A
farsangi készülõdést is elkezdtük. Egész hónapban lehetõség
volt jelmezek készítésére, amit a gyerekek felvehetnek a
farsangi bálon.
Recept:
Tészta :
2db tojás, 1/2 kg liszt, 1 db Ráma, 5 dkg élesztõ, 5 ek cukor
Töltelék: 1 csomag túró, Ízlés szerint cukor, vaníliás cukor
Tetejére: Porcukor
Szitáné Mócsány Zsuzsa
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Hasznos telefonszámok
Segélykérõ telefonszámok:
Mentõk: 104
Tûzoltók:
105
Rendõrség: 107
Segélyhívó központ: 112
Rimóc:
Orvosi rendelõ:06-32/388-497
Védõnõ: 06-30/651-5269
Szent Miklós Fiók Gyógyszertár (Rimóc): 06-32/850-033
Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal: 06-32/598-010
Takarékszövetkezet Rimóc: 06-32/388-064
Posta Rimóc: 06-32/388-026
Gondozási Központ: 06-30/620-1243
Nyulacska Óvoda: 06-32/388-507
Rimóci Szent István Általános Iskola:Szécsényi út: 06-32/598-035
Hunyadi út: 06-32/850-037
Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSZT: 06-32/781-045
Szécsény:
Orvosi ügyelet: 06-32/370-432
Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum,
Betegfelvétel/Információ: 06-32/570-110
Mentõállomás: 06-32/370-044
Szent Jób Patika: 06-32/370-350
Király Gyógyszertár: 06-32/370-144
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat: 06-32/370-011
TIGÁZ
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése ingyenesen:06-80/300-300
ÉMÁSZ
Árammal kapcsolatos hibabejelentés, helyi tarifával hívható:
06/40/42-43-44
1-es gomb: közvilágítási hiba bejelentése
2-es gomb: egyéb hibák bejelentése
Lehetõség van a helyszínre érkezett ÉMÁSZ munkatárs azonosítására,
ellenõrzésére. A munkatárs igazolványát kell elkérni és annak számát
bediktálni a 06-80/200-338-as ingyenes telefonszámon.
ÉRV
Vízhasználattal kapcsolatos hibabejelentés (normál díjas hívás):
Szécsény, ügyfélszolgálat: 06-32/371-475 vagy 06-32/371-575
Központi hibabejelentés: 06-48/514-550
UPC: tv, telefon, internet hibabejelentése:
Helyi tarifával (UPC-sekenek ingyenesen)hívható: 1221
- technikai információ
- segítségnyújtás menüpontok alatt.

Autóbusz menetrend Rimóc és Szécsény között:
(Indulás: Rimóc, földmûves szövetkezet; érkezés: Szécsény, Autóbusz-állomás)
Délelõtt:
Indulás:
04:16 05:13 06:13 06:53 07:33 10:13 Délután:
Indulás:
12:13 13:53 14:23 14:53 16:13 17:13 20:18 20:45 23:46 -

Érkezés:
04:27
05:25
06:25
07:05
07:45
10:25

Mely napokon?
munkanapokon
szabadnap kivételével naponta
munkaszüneti napok kivételével naponta
munkanapon
munkanapon
munkanapon

Érkezés:
12:25
14:05
14:35
15:05
16:25
17:25
20:25
20:51
23:54

Mely napokon?
munkaszüneti napok kivételével naponta
munkanapon
iskolai elõadási napokon
munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
szabadnap kivételével naponta
munkanapon
munkanapon
munkaszüneti napok kivételével naponta
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Azt nem tudom, hogy ennek
ténylegesen mennyi szerepe
volt abban, hogy távozásom
után néhány évvel elkezdõdött az új iskola építése, én
mindenesetre abban a hitben ringatom magamat,
hogy volt szerepe.
Fontos eredménynek tartom
az értelmi fogyatékos gyermekek képzésének megszervezését és beindítását.
Tíz ilyen gyermek volt a
területünkön akkor és az
akkori általános gyakorlatnak megfelelõen fel voltak
mentve az iskolába járás
alól. Elgondolkodtam, hogy milyen élet vár rájuk úgy, hogy nem
tudnak írni, olvasni, felnõve pedig nem tudnak majd dolgozni.
Csak terhet jelentenek majd elõször a szüleiknek, késõbb pedig a
társadalomnak.
Ezeknek a gyerekeknek az állapota nem azt jelentette, hogy
egyáltalán nem képezhetõk, csak azt, hogy szerencsésebb
kortársaikkal nem képesek lépést tartani. Megbeszéltem a
tanítónõkkel, hogy valamit tennünk kell! Õk mindenben
támogattak és vállalták a beindítás nehézségeit. Nem volt könnyû,
de együtt megoldottuk, pl. a szertárat alakítottuk át tanteremmé a
részükre. Leszenyicki Marika foglalkozott velük nagy szeretettel
és odaadással. Olyan hálás és ragaszkodó tanítvány kevés volt,
mint õk! Mikor az Oktatási Minisztérium u.n. megyelátogatást
(ellenõrzést) tartott Nógrád megyében ezt a témát Rimócon
vizsgálták, mert a megyében más faluban nem mûködtettek ilyen
foglalkozást. Dicséretet természetesen nem kaptunk a magas
minisztériumtól, ellenben rosszallást bizonyos papírok hiányáért
annál inkább. A gyerekek fejlõdésére sem voltak kíváncsiak, a
tanterembe be se mentek megnézni õket. (Azóta nem igazán
szeretem a magyar államgépezetet.) A járási hivatalban is nagyon
hümmögött Antal Jóska osztályvezetõ, hogy honnan lesz erre az új
csoportra pénz? Mondtam neki: iskolaigazgatónak szegõdtem nem
fõkönyvelõnek! Hazaérve mondtam is a feleségemnek, hogy ne
nagyon számítson a november 7-i jutalomra. Nagyon meglepõdtem, mikor Kobela András akkori tanácselnök átadta a
kiemelt jutalmamat Antal József javaslatára.
Az akkori szécsényi járás területérõl is egyedül mi fogadtuk el az
Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskola felkérését arra, hogy kísérleti
osztályaik mellé vállaljuk el a kontroll osztály funkcióját. Senki
más iskola nem vállalta ezt, mondván mi lesz abból, ha
összehasonlítanak bennünket a válogatott esztergomi gyakorlóiskolai tanulók teljesítményével. Én világ életemben versenypárti
voltam, de Mócsányné Rozika sem ijedt meg a megmérettetéstõl!
És mi lett az eredmény? Kiválóan helytálltak a rimóci
harmadikosok, mi pedig rengeteg tudást és tapasztalatot szereztünk
a fõiskolai oktatóktól.
Nagy örömmel és büszkeséggel emlékezem vissza arra is, amikor
Bukta József fiatal tanárunk és tanítványai visszaérkeztek egy
országos csillagászati szakköri találkozóról valamelyik nagyvárosból, és elmondták, hogy õk voltak a találkozó sztárjai, mert
arra senki nem figyelt fel, hogy voltak ott Budapestrõl meg
Székesfehérvárról és a többi nagyvárosból, de arra mindenki
felkapta a fejét, hogy Rimócon is mûködik csillagász szakkör, és
ezt mindenki megjegyezte. A község vezetõi az iskola szakmai
munkájába, személyzeti lépéseibe nem szóltak bele, - ezt ráhagyták
a járási hivatalra és a szakfelügyeletre - viszont biztosították az
iskola munkájához a pénzügyi feltételeket. Így az igazgatónak elég
tág lehetõségei nyíltak elképzelései megvalósításához.
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Ez alatt az öt év alatt készült el a község régóta várt óvodája. Óriási
falusi összefogás valósult meg, akkor ezt úgy hívták, hogy
társadalmi munka. Szülõk, nagyszülõk gyakorlatilag az egész falu
hozzájárult az építéséhez, ki a szakmájában, ki segédmunkával. És
természetesen segített a rimóci határt is magában foglaló varsányi
termelõszövetkezet is. Az óvoda az iskolaigazgató irányítása alatt
mûködött. Ebben is szerencsém volt, mert Lászlók Lajos VB.titkár
segítségével sikerült egy nagyon rátermett óvodavezetõt találni,
Halasi Antalné személyében, aki szécsényi munkahelyét adta fel a
rimóciért. Az óvodával megoldódott a pedagógusok és a tanácsi
dolgozók étkeztetése is.
Természetesen eszem ágában sem volt beleszólni az óvoda
mindennapi munkájába, mint ahogy a tanítók és tanárok szakmai
munkáját sem „kézivezéreltem soha”. Nagyon sokat köszönhetek
Virág Vincéné, Marikának, aki a helyettesem volt. Hamar
észrevettük, hogy erkölcsi és emberi mércéink gyakorlatilag
azonosak, a problémákat, ügyeket ugyanolyan erkölcsi értékek
alapján közelítjük meg. Ilyen esetekben nem kell sokat egyeztetni
és véleménycserét folytatni, mert a közös értékrend biztosítja az
azonos megítélést. Úgy, hogy teljes mértékben nyugodt voltam
akkor is, ha éppen nem tartózkodtam az iskolában vagy valahol õ
képviselte az iskolát.
Voltak nehéz idõszakok is. Egyik évben elhatároztuk az olajos
padlózat kicserélését u.n. meleg padlós rendszerre. Sajnos a
kivitelezõ nem állt szakmailag az elvárható szinten és az új
burkolat felpúposodott, a tanítás lehetetlenné vált. Meg kellett
szervezni a különbözõ helyszíneken történõ tanítást, ami folyt a
tanácsházán, a kultúrházban, és a pártházban is. Átvészeltük ezt a
néhány hónapot (!) is szerencsésen és a nevelõk leleményességének valamint a tanulók fegyelmezettségének köszönhetõen
nem hagyott maradandó nyomot a tanulók elõmenetelén. A rimóci
tanulók döntõ többsége egyébként nem volt fegyelmezetlen, a
szülõk pedig kifejezetten tisztelték az iskolát és a pedagógusokat.
Az iskolai ünnepségekre és a szülõi értekezletekre például sokkal
nagyobb arányban jöttek el, mint a korábbi munkahelyemen.
Mint fentiekbõl is látható, én és családom jól érezte magát
Rimócon, most is csak köszönettel tudok visszaemlékezni arra,
hogy milyen szívélyesen fogadtak bennünket és, hogy nagyon
fiatal ember létemre rám bízták a falu - szerintem legfontosabb
intézményét - az iskolát. Az 5 éves igazgatói ciklus lejártakor már
érvényben volt az igazgatók kinevezésének új rendje, amely szerint
az igazgató jelölt személyérõl a tantestület is véleményt mondhat.
Büszke vagyok arra, hogy az erre összehívott tantestületi értekezlet
- amelyen én nem vettem részt - egyhangúlag titkosan úgy
határozott, hogy támogatja újabb öt évre szóló kinevezésemet az
iskola élére. Ezt a falu vezetése is kifejezésre juttatta.
Ekkor, 1980-ban azonban a felsõbbség újra belenyúlt az életünkbe
és más területre irányított, amely kiszakított az iskolai életbõl és
pályámat egészen más irányba térítette el. Elõször politikai vezetõ
lettem, majd közben elvégezve a közgazdaságtudományi egyetemet - a rendszerváltozáskor a szécsényi tsz-ben elnökhelyettes, a
szövetkezet megszûnésekor pedig kft. ügyvezetõ igazgató lettem,
és innen mentem nyugdíjba.
A Rimócon eltöltött öt esztendõre nagyon jó érzésekkel gondolok
vissza. Boldognak és sikeresnek érzem ezt az idõszakot. A
tanítványok - akiknek egy része idõközben a barátom lett - szinte
mindegyike megtalálta a helyét az életben és sikeresen, becsülettel
helytállt a neki rendelt területen. Vannak, akik kiemelkedõen
fontos területeken dolgoznak, habár szerintem mindenki fontos
ember a saját területén. Ha találkozunk, nem fordítják el a fejüket és
szívesen beszélgetnek velem a régi és a mostani idõk fejleményeirõl. Kell ennél több egy nyugdíjas tanárnak?

Szeretettel üdvözlöm a rimóciakat és tiszta szívembõl kívánok
nekik minden jót!
Zsédely Lajos
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PEDAGÓGUSAINK - Zsédely Lajos munkássága
Sokat halljuk, hogy az elmúlt idõszakban felgyorsult a világ, minden változik körülöttünk. Így van ez az egyik legfontosabb
területen, az oktatás területén is. Az oktatási törvényt felváltotta a köznevelési törvény, az önkormányzat helyett az állam
lett a fenntartó, megalakultak a járási tankerületek és mindezen új rendszerben kell és kellett folyamatosan dolgozni a
pedagógusoknak. Hivatásuk változásáról leginkább õk tudnak mesélni nekünk, ezért elhatároztuk, hogy minél több,
Rimócon tanító pedagógust megkeresünk, írják le, meséljék el, milyen is volt korábban községünkben tanítani. Fogadják
terveink szerinti sorozatunkat sok szeretettel.
40 éve került a rimóci iskolába Zsédely Lajos. Most az õ szemével látjuk kicsit az akkori iskolai életet. Vincze Nikolett
1975. szeptember 1-ével neveztek ki a rimóci iskola vezetõjévé.
Ezzel 28 évesen én lettem az
országban a legfiatalabb iskolaigazgató.
Elõtte 6 évig Ludányhalásziban
tanítottam matematikát és fizikát,
ahova úgy kerültem, hogy a
Nógrád megyei Tanáccsal kötöttem társadalmi ösztöndíjszerzõdést, amivel azt vállaltam, hogy
három évig ott tanítok a megyében, ahova õk irányítanak.
Nagyon kicsi faluban, Rábaszentmihályon születtem Gyõr
megyében, de 4 éves koromtól
fogva nagy városokban éltem.
Sopronban érettségiztem, Pécsett jártam fõiskolára. 19 éves
koromban, szüleim 25 év házasság után elváltak, Apám Gyõrben,
Édesanyám Pesten telepedett le. Ezek után kezdetben Ludányhalászi nagyon kicsi településnek tetszett, de elég hamar
beilleszkedtem, a tantestület és a faluközösség is szeretettel és
segítõkészen fogadott és ez akkor sem csökkent, amikor már egy év
után az iskola addigi életét erõteljesen átrendezõ kezdeményezéseket tettem. Ezek közül a legfontosabb az osztálytermi rendszerrõl
a szaktantermi rendszerre való áttérés volt.
Jól éreztem tehát magamat, ráadásul szerelembe estem egy
gyönyörûszép, utánam néhány évvel odakerült tanárnõvel, akivel
1974. szilveszterekor házasságot is kötöttünk. (Az én idõhúzó,
halogató taktikámra ez a dátum volt a kemény válasz végsõ
határidõként. Most ünnepeltük a 40-ik házassági évfordulónkat.)
Ebbe a kellemes miliõbe érkezett a felsõbbség kérése, hogy
vállaljam el a rimóci iskola vezetését. Bevallom addig Rimócon
soha nem jártam, tudtam az értékeirõl, a hagyományairól, de
személyesen csak a felkérés után jártuk körül a falut a feleségemmel. Õ azt mondta, hogy ahova engem vet az élet, õ oda követni fog.
Mint minden szavát, azóta is, ezt is betartotta.
Nekem tetszett a falu elrendezése. Ludányhalászi hosszú, egyutcás,
három falurészes szerkezetével ellentétben itt egységesebb falukép
fogadott. Az iskola épülete öt tantermével tornaszobájával kedvezõtlenebb feltételeket ígért, mint Ludány, ráadásul jóval több
tanulót kellett elhelyezni. De fiatal voltam inspirált a kihívás!
A falu vezetése - Golyán András tanácselnök, Kanyó Balázs
párttitkár és Lászlók Lajos VB.titkár - mindent megtett a
fogadásunkra. Két felajánlott lakás közül mi a Nagykert utcait
választottuk, ezt korszerûsítették, kutat, emésztõt, szikkasztót
ástak (Mixi, ha szabad így emlékeznem rá?), fürdõszobát, benti
WC-t, fõzõfülkét és étkezõt alakítottak ki. Golyán Andris bácsi akinek az én kinevezésem az egyik utolsó intézkedése volt, mert
hirtelen súlyosan lebetegedett és rövidesen meg is halt - nem
engedett bérleti díjat fizetni a rendelkezésünkre bocsátott, akkor
éppen üresen álló garázsért az orvos lakás mellett. 1976. december
6-án este 10 órakor ide futottam végig a falut a Nagykert utcából,
mikor Máté fiunk egyértelmûen jelezte, hogy feltartóztathatatlanul
elindul erre a világra.
Késõbb 1978 márciusában Réka lányunk születésekor a Zsiguli
már a saját udvarunkban a község által adott anyagból saját kezûleg
általam épített tárolóban várta a bármely percben érkezhetõ

indulási parancsot. Természetesen mindkét gyermekünk a
balassagyarmati kórházban jött a világra, de mi rimóci születésûekként tartjuk õket számon.
A tantestület Rimócon is nagy szeretettel fogadott bennünket.
Külön is tisztelettel és elismeréssel tartozom Pócsik Sándornak és
feleségének Klárikának, hiszen végül is a férj több mint 10 évig
betöltött helyét foglaltam el az igazgatói székben, de soha egyetlen
pillanatig sem éreztem, hogy neheztelnének rám, ellenkezõleg
mindenben támogattak. A tantestületben az alsó tagozaton tanító
Virág Vincéné (Marika), Mócsány Istvánné (Rozika) és Pócsikné
szakmájuk legkiválóbbjai közé tartoztak. Olyan pedagógusok
voltak, akikben a rátermettség, a szorgalom, a tapasztalat és a
kötelességtudat találkozott. Az õ pedagógiai munkájukban feltételek nélkül megbízhattam, nagyon lelkiismeretesek voltak. A felsõ
tagozaton már nem volt ilyen gondtalan az élet, csak hárman
voltunk végzett szaktanárok. (Mellettünk Simák Gizella tanárnõ).
A többiek úgynevezett képesítés nélküli nevelõként dolgoztak,
miközben végezték a fõiskolát, Pócsik Sándor pedig tanítóként
vitte a testnevelés órákat, nagyszerûen. Így a szakosan leadott órák
aránya bizony nem volt magas. De Golyán Jánosné a késõbbi
tanácselnök, majd iskolaigazgató (Katika), Herczog Györgyné
(Klárika), Leszenyiczki Marika és Székely Imréné (Jutka) erejüket
megfeszítve álltak helyt a nevelõ munkában is és a tanulmányok
terén is. (Jusztin Józsefné /Erzsébet/, „Híveske” pedig a
gyereknevelés mellett végezte fõiskolai tanulmányait.) Ez azt
jelentette, hogy a rimóci gyerekek nem szenvedtek hátrányt a
nagyobb települések iskoláiba járó kortársaikhoz képest. Nevezett
nevelõk pedig mindannyian idõben eleget tettek tanulmányi
kötelezettségüknek és diplomát szereztek!
Az iskola „technikai karbantartása” Kiss Jánosné hivatalsegéd és
anyósa Kiss Istvánné fûtõ munkáján nyugodott, akik a feladatukat
tisztességgel ellátták. Kisebb szereléseket Pócsik Sándor kollégámmal közösen oldottunk meg. Õ egyébként már akkor megszervezte minden évben a segédmotor vezetéshez szükséges
engedély megszerzéséhez a tanfolyamot a nyolcadik osztályos
tanulók számára, az MHSZ keretén belül.
A tanítás évek óta a felsõsöknél délelõtt, az alsósoknál délután
zajlott. Ezt mindenki természetesnek tartotta, nem is volt téma az
iskolában vagy a szülõk között. Azt tapasztaltam, hogy ez az alsós
kisgyerekeknél nagyon hátrányos a tanulásban és sok nehézséggel,
veszéllyel jár, fõleg a sötét téli hónapokban. Úgy gondoltam, hogy
meg kellene cserélni az osztályokat. Több elõnnyel járna ez a
kisebbeknek, mint amennyi hátrány jutna a felsõsökre. Elõször a
felsõ tagozatban tanító nevelõket hívtam össze megbeszélésre,
hiszen a tervezett változtatás õket érintette volna hátrányosan,
különösen azokat, akik közülük Szécsénybõl jártak Rimócra
dolgozni. Nem örültek, de megértették érvelésemet, ami igazából
csak egy dologra koncentrált, nevezetesen, hogy a legfontosabb a
kisgyerekek érdeke, a felsõsök jobban elviselik a délutáni tanítás
nehézségeit és a sötétben való hazagyaloglás veszélyeit. A felsõs
szülõk is megértették az elgondolást és méltányolták a kis gyerekek
érdekeit. Az alsós nevelõk és szülõk természetesen örültek a
változásnak. Persze az iskola épülete ettõl még szûk maradt. Ezért
elkezdtem „lobbizni” egy új iskola építéséért és megbeszéltük a
falu vezetõivel, hogy akármelyikünk akármilyen értekezletre
megy, legyen annak a témája akármi, mi mindig „kanyarodjunk rá”
az oktatás fontosságára és ehhez egy új iskola építésének szükségességére Rimócon.
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NYULACSKA HÍREK
„Én már nagy vagyok!”
- mondja sok, nagycsoportos gyermek
egész év során, hisz õk már az iskolába
készülnek. Ilyenkor már izgatottan
várják az óvodás kor végét és egyre
többet szeretnének megtudni arról,
hogy milyen is lesz majd iskolásnak
lenni. Az iskolába lépés nagy változást hoz magával, hisz
az iskolai életmód, napirend jelentõsen eltér az óvodaitól.
A kötetlen, szabad játékot és a spontán, utánzás általi
tanulást felváltja az irányított, ellenõrzött tanulásitanítási tevékenység. Vannak olyan gyerekek, akiknek az
óvoda-iskola átmenet zökkenõmentesen zajlik. Könnyen
elfogadják az új szabályokat, normákat és a követelményeknek is meg tudnak felelni. Minden szülõ azt szeretné,
hogy az iskolakezdés a gyermeke számára egy kellemes
élményt jelentsen. Ehhez elengedhetetlen, hogy a
beiskolázás a gyerek fejlettsége szempontjából optimális
idõben történjen, azaz iskolaérett legyen. Ennek
megítélése a szülõk és a pedagógusok feladata. A
nagycsoportos óvodai nevelés komplex folyamatában az
óvodapedagógusok célja a harmonikus személyiség
fejlesztés és az iskolai életmódra való felkészítés. Ennek
eredményességének alapvetõ feltétele viszont a szülõkkel
való együttmûködés és „együtt nevelés”. Értem ez alatt az
azonos szabály- és szokásrendszer kialakítását és
betartatását, a gyermek érdekeinek maximális figyelembe vételét és a minõségi idõtöltést (közös játék,
beszélgetés). Szülõként több mindent lehet tenni, hogy az
óvodában alkalmazott egyéni fejlesztéseken kívül
segítsük a gyerekek beilleszkedését és alkalmazkodását
az iskolai életmódhoz. Egy-két jó tanács (a teljesség
igénye nélkül):
· Igyekezzünk napirend szerint élni!
· Minden este beszéljük meg, hogy mi történt vele aznap!
· Adjunk a gyermeknek valami könnyebb feladatot a
házimunkák terén!

· Ajánlott az iskolakezdés elõtt látás- és hallásvizsgálatra
vinni!
· Alakítsuk ki a megfelelõ és kényelmes tanuló szobát
vagy sarkot! (kislámpa, íróasztal, háttámlás szék)
· Tanítsuk meg a lakcímre, a szülõk nevére és telefonszámára!
· Fontos, hogy tudjon egyedül gombolkozni, cipzárt
felhúzni, cipõt kötni és WC-ét használni!
· Használjunk ki minden lehetõséget a jobb és a bal
irányok tudatosítására!
A legfontosabb azonban, hogy bízzunk a gyerekünkben,
a vele foglakozó pedagógusokban és akkor az iskolás
évek mindenki számára kellemes emlékként maradnak
meg.
Virágné Csábi Adrienn

Rimóc népessége
A 2005. januári Rimóci Újság szerint településünk állandó lakosainak száma: 1925
fõ volt. A KSH adata alapján 2014.01.01.-i adat szerint Rimóc népessége már csak
1834 fõ volt, mely a múlt évben tovább csökkent.
Összeadva ugyanis a Rimóci Újság múlt évi számaiban megjelent születések és
halálozások számát az alábbi eredményt kaptam. 2014-ben 19 születés volt, míg 27
haláleset.
A születések között érdekesség, hogy április hónapban senki sem született, míg a
legtöbb születés, szám szerint 5, szeptember hónapban volt. A 19 születésbõl 8 fiú és 11 lány született.
Az elhunytak között 13 férfi, míg 14 nõ volt. Mivel a halálesetek pontos idõpontját nem közöljük, így az újságokból csak azt
lehetett látni, hogy az év második felében és leginkább év végén történtek településünkön halálesetek.
Vincze Nikolett
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Féléves értékelés

Elsõ félév az alsó tagozaton

2015. január 16-án véget ért a 2014/2015 tanév elsõ
féléve. A diákok izgalommal vették kezükbe a félévi
értesítõket. A jegyek a tanulók munkáját, szorgalmát
tükrözik. Néhány tanuló kitûnik társai közül tanulmányi
eredményével, szorgalmával, példamutató magatartásával. Sajnos vannak olyan diákok, akik elhanyagolták a
tanulást ebben a félévben és elégtelen osztályzatot kaptak,
néhányan több tantárgyból is.
A megfelelõ tanulmányi munka elérése nemcsak a
gyerekeken, pedagógusokon múlik, nagyon fontos a
szülõi támogatás.
Az iskola diákjai számára többféle szakkört biztosítunk a szabadidõ értékes eltöltésére. A félév során több
projektnapunk volt! Mesenap, Irodalmi barangolás,
Karácsony, különbözõ osztályprojektek. A tanulók és
szüleik szívesen és örömmel vettek részt ezeken a
rendezvényeken.
A Mikulás is ellátogatott hozzánk és szaloncukorral
kedveskedett a gyerekeknek.
Csatlakoztunk a Magyar Diáksport Szövetség által
szervezett sportrendezvényhez, melynek célja az volt,
hogy iskolánkból mindenki 2014 métert fusson. A távot
sikeresen teljesítették gyerekek és felnõttek egyaránt.
A tanév végéig még sok érdekes és színes programot
kínálunk a nálunk tanuló diákok számára.

A Rimóci Szent István Általános Iskola alsó tagozatának
tanulói, pedagógusai - az elmúlt tanévekhez hasonlóan - ismét
munkás I. félévet tudhatnak a hátuk mögött.
Szeptemberben 19 új elsõssel gyarapodtunk, velük összesen
67 alsó tagozatos tanuló volt, de a félév folyamán jöttek-mentek
a tanulók, így most 61 fõvel dolgozunk.
Nekünk itt az alsó tagozaton a fõ feladatunk az alapozó
funkció erõsítése, készségek, képességek fejlesztése, a tanulók
neveltségi szintjének javítása. Mindezen oktató-nevelõ munka
mellett, számos programmal, délutáni szakkörökkel igyekszünk az iskolai életet vonzóvá tenni.
Kezdtük az év elején a mesenappal, amely évek óta kicsit
másabb, a mese jegyében telik mint a többi nap. Aztán jött a
Diákönkormányzat és a Magyar Diáksport Szövetség által
szervezett Sportnap, ahol bebizonyítottuk, - tanulók, tanítók
együtt - hogy ha kell, tudunk tornázni, futni, ugrókötelezni,
tollasozni… Nagyon jól éreztük magunkat!
Más jellegû megmérettetés volt, de úgy gondolom, aki részt
vett a több napos, több tevékenységet átfogó Irodalmi
barangolás címû rendezvényünkön, az csakis pozitív
élményekkel gazdagodhatott.
Az õszi projektmunkák folyamatosak voltak október,
november hónapban minden osztályban. Témáink az õsz és a
mese világa volt. Nagy élvezettel munkálkodtak tanulóink
ezeken a napokon, heteken, hiszen egy kicsit kizökkentette õket
az iskola megszokott mindennapjaiból.
S mindeközben egy hétre vendégül láttuk falunk lengyel
testvértelepülésének hasonló korú iskolásait, akiket fõleg a 7-8.
osztályból a jó magatartása és a jó tanulmányi eredménye által
kiválasztott tanulók szórakoztattak, programokat szerveztek
nekik.
December hónap már a várakozással, az ünnepre való
készüléssel telt. Feldíszítettük a termeket, a folyosót. A mikulást
osztályszinten vártuk, mikulás bulival ünnepeltük, ettünk,
ittunk, táncoltunk… Tanulóink betlehemes játékkal készültek,
melyet nagy átéléssel, érzelmekkel átitatva mutattak be az
óvodásoknak, az idõs néniknek, bácsiknak, ill. iskolánk
tanulóinak és az érdeklõdõ szülõknek. Ebben a meghitt
hangulatban zártuk a 2014-es évet. A 2015-ös év is munkásan
indult, hiszen tanulóinknak 2 hetük volt, hogy próbálják a
legjobbat kihozni magukból az I. félév zárása elõtt.
Több tanulóknak is sikerült az I. félévet kitûnõ ill. 1 négyes
eredménnyel zárni:
1. osztály: Balázs Virginia
Bangó Bendegúz
Bangó Stella
Suha Dominik
2. osztály: Rácz Dzsenifer
3. osztály: Balázs Dorka
Szoldatics Karolina
Bangó Lili
4. osztály: Golyán Gréta
Az egésznapos oktatásnak köszönhetõen a bukások száma
nálunk elenyészõ.

Ugyan ilyen tartalmas, munkás II. félévet kívánok minden
tanulónknak további szép eredményekkel, kollégáimnak pedig erõt
s kitartást a munkához.
Kuruczné Rados Beatrix

Huszkó Marianna
munkaközösség vezetõ

Együtt Szaval a Nemzet 2015
Az idén 26. alkalommal ünnepeltük meg a Magyar
Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz
kéziratát. A nemzeti megemlékezések hozzájárulnak
ahhoz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, nemzeti tudatunk erõsítésének,
ápoljuk és továbbadjuk kultúránk tárgyi és szellemiértékeit.
A 2015. január 22-én második alkalommal megrendezett ,,Együtt Szaval a Nemzet” program a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a nemzeti összetartozást
erõsítõ közös szavalásra hívta a diákokat öt kontinens
valamennyi magyar nyelvû általános és középiskolájában. Hagyományteremtõ jelleggel a magyar
Himnusz elsõ versszakával kezdõdött, majd az idei
alkalomra választott versként a teljes Szózat elszavalásával folytatódott. A programhoz a technikai adottságok
függvényében iskolák, osztályok, iskolai szavaló
közösségek csatlakozhattak.
Ebben az évben is csatlakozott iskolánk a kezdeményezéshez. A felsõ tagozatos diákok elszavalták a Himnuszt
és a Szózatot, melyet saját Youtube csatornára rögzítettünk és ezen az oldalon
(https://www.youtube.com/watch?v=W89XMZH7QvE)
bármikor visszanézhetõ az érdeklõdõk számára.
Varga Bálint
igazgató helyettes
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10 éves a KOBAK
A Rimóci Kobak Egyesület élete
2004-ben kezdõdött, amikor egy
maroknyi csapat elhatározta, hogy
ezentúl rendszeres összejöveteleket
tartanak, ahol beszélgetni, játszani,
kikapcsolódni lehet. A Kobak „füzetnaplójában” az elsõ bejegyzés 2004. november 24-i, a
feljegyzett tevékenység pedig: megbeszélés és új kártyajáték
tanulása volt. Decemberben már két találkozó is létrejött,
amelyeken kártyajáték, Legyen ön is milliomos és Activity
zajlott. A feljegyzés szerint az este: „Nagyon jó hangulatban
telt el”. 2005-ben a vidám, játékos összejöveteleken túl már
megfogalmazódott a tagokban, hogy olyan, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet is kívánnak végezni,
mely a települést is érinti, s mindezt hivatalos keretek között
szeretnék megtenni. Elkezdõdött az egyesület nevének
megalkotása, kiválasztása, majd az egyesület alapszabályának létrehozása. „Az egyesület az alapszabálynak az alapító
tagok által a 2005. április 27-én megtartott alakuló
közgyûlésén történõ elfogadásával jött létre és határozatlan
idõre alakult.” - írja az egyesület alapszabálya. Az eredeti
egyesületi néven kicsit változtatva végül Rimóci KOBAK
(Környezetet Oltalmazók BArátiKöre) Egyesület név mellett
döntött a tagság. A hivatalos bírósági bejegyzésre 2005.
szeptember 12-én került sor.
Az évek alatt sokan ás sokféle formában találkozhattunk
a KOBAK-kal a településen. Kezdetben gyakoribbak voltak a
szemétszedések, amit általában egy kis bográcsozás,
sütögetés követett. Majd elkezdõdtek a szelektív hulladék
gyûjtések. Volt elektromos hulladékgyûjtés, papírgyûjtés,
kupakgyûjtés, flakongyûjtés. Aztán volt parlagfû irtás,
bicikliút tisztítás. 2007-ben jótékonysági bált szervezett az
egyesület, melynek bevételébõl szemeteskukák kerültek a
település köztereire. Részt vettünk a települési ünnepségeken, falunapokon, szüretiken. Több pályázatot is megnyert
az egyesület mûködésre, valamint a két legnagyobb
volumenût, ami a szüretis kiadványhoz és az IKSZT-hez
köthetõ pályázatok voltak.
Az egyesület elnöke közel tíz évig Vincze Nikolett volt,
aki idõt és energiát nem sajnálva szívügyén viselte az

egyesület életét és mûködését. Neki köszönhetõen több
pályázatot is megnyert az egyesület, gazdagodott mind
anyagilag, mind erkölcsileg. Ezúton is köszönjük az
egyesület életében betöltött vezetõ szerepét!
Napjainkban a településen élõk az egyesülettel a flakonjáraton keresztül találkozhatnak. Általában minden hónap
utolsó péntek délutánján gyûjtjük össze a faluban az elõre
kikészített flakonos zsákokat, s szállítjuk a régi sportöltözõ
melletti gyûjtõhelyre. Ugyanígy teszünk a kupakokkal,
esetleg alumínium dobozokkal. Gyûjtsük továbbra is ezeket
szelektí-ven! A flakonokat kényelmesebb gyûjteni, ha elõtte
laposra tapossuk, vagy csak összenyomjuk a kezünkkel (pl. a
vékony falú ásványvizes flakonokat), a kupakokat pedig
külön szatyorban összekötve tesszük a zsák mellé. Így
védjük a környezetünket is és nekünk sem foglal otthon
helyet.
Az egyesülethez bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni
valamit a környezetéért (nem csak szemétszedés ügyben),
valamint magára nézve elfogadja ez egyesület
alapszabályát. Lehetõség van az egyesületnél az érettségi
elõtt állóknak közösségi szolgálatot végezni, melyet
igazolunk az iskola felé. A jövõben is oltalmazzuk együtt
(lakó)környezetünket!
B-VÁ

Rimóci Kobak Egyesület tagjai a 2014. decemberi évzáró gyûlésen:
Beszkid Andor, Jusztin Péterné, Beszkid Jánosné, Beszkid János,
Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella,
Burik-Vincze Ágota, Virág László
A képrõl hiányoznak: Szabó Mónika, Vanyáné Erdélyi Márta,
Vincze Attila, Vinczéné Balázs Erzsébet, Kaluzsa Mónika,
Balázs Csaba, Virág Bálint, Virág Lászlóné, Árva Róbert

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának felhívása
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy szemét és háztartási
hulladék égetése TILOS! Hulladéknak minõsül többek
között: a gumi, a mûanyag, a kábel és a textil.
A hulladék égetése mind a szabadban, mind tüzelõberendezésben, kazánban tilos.
A háztartásban keletkezõ hulladékot - szemétszállítási
napokon - át kell adni a közszolgáltatónak, aki annak
kezelésérõl gondoskodik.
Aki tiltott anyagot, tiltott módon éget, azt a járási hivatal, mint
környezetvédelmi hatóság köteles bírsággal sújtani.
A bírság maximális mértéke:
- tiltott anyag kazánban égetése esetén
300.000 Ft
- tiltott anyag szabadban való égetése esetén 100.000 Ft.
Kérjük a lakosságot, hogy közösen óvjuk
egészségünket, környezetünket!

A felhívás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
valamint a levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet rendelkezésein alapul.
Dr. Horváth Zoltán hivatalvezetõ

A jogszabály meghatározza a környezetvédelmi bírság
maximális mértékét, melynek 25 %-át minden esetben
kötelezõ megállapítani.
Szécsényi Járási Hivatal Hatósági Osztály
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Tel.: 06 (32) 573-020
E-mail: hatosag@szecseny.nmkh.hu
Ügyfélfogadási idõ:
00
00
00
00
Hétfõ: 8 -12 és 13 -16
00
00
00
00
Szerda: 8 -12 és 13 -16
Péntek: 800-1300
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Az elmúlt napokban a keresztény világ a Krisztusban hívõk egységéért imádkozott és továbbra is imádkozik. Minden jóakaratú
ember ezért fáradozik. A következõ írásban szeretnénk közölni egyházaink vezetõinek írását. Majd Egyházközségünk egy
meghívást is közöl e lap segítségével. Végül fogadják szeretettel Ferenc pápa szavait.
Egyben köszönetünket fejezzük ki, hogy rendszeresen lehetõség nyílik, hogy a Rimóci Újságban egyházközségi írások is
megjelenhetnek. Köszönjük szépen!
József atya
„Krisztusban Kedves Testvérek!
Ez a hét az élõ víz forrásához vezeti azokat, akik az imahét nyolc
estéjén templomainkban hallgatják vagy hirdetik Isten igéjét. Jézus
találkozása és beszélgetése a samáriai asszonnyal, lélekben
tanúsítja Isten népe számára, hogy az élet Isten ajándéka. Ezért
kínálja ma is Jézus az élõ vizet, hogy aki hallja az igét, abban
tényleg az élõ víz forrása fakadjon éltetõ erejével.
A 2015. esztendõ imahetének anyagát a Brazil Keresztény
Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. Külön munkacsoport
dolgozott azon, hogy az imahéten jelenlevõ templomi közösség
találkozzék az életet kínáló Jézussal.
A bibliai történetben a hely és a találkozó személyek kiemelt helyet
kaptak. A hely Jákob kútja, s akik találkoztak: a Názáreti (Galileai)
Jézus és a sikári (samáriai) asszony. A kút ugyan messze Keleten
található a Garizim és Ebal hegyek közötti völgyben,
kilométernyire Sikártól, a fõvárostól, mely ma Aszkar néven
található a térképen. A kút 32 méter mély. 2 méter az átmérõje.
Forrás táplálja. Fedett. A fedélen két merítõ nyílás van. Innen vitték
az ivóvizet a város lakói.
Ez a kút Petõfi Sándor szavait juttatja eszünkbe, amint a János vitéz
írása közben maga elõtt látta, hogy „tündérországnak egy tó áll a
közepén. Hát az élet vize volt ez a tó itten”. Mi templomunkban
fedezzük fel az élet forrását. Ott hullott fejünkre a keresztelõ kútnál
az élet vize. A hangzó ige hallatán Isten igéjét hallgatva felfrissült a
szívünk és az értelmünk. A templomunk jut eszünkbe, mely Isten
jelenlétének helye, ahol összegyülekeznek az emberek, aki szomjas,
annak Jézus ad inni az élet vizének forrásából (Jel. 21,6). A tér és
idõ feletti mindenható Isten hatásaival sokféle módon tud jelen
lenni az anyagvilágban. Akár egyetlen helyen többféleképpen is.
Kitüntetett módon találkozunk vele templomainkban. (…)
Tudjuk, - mert tapasztaltuk - hogy ez több és egészen más, mint az,
hogy a víz nélkül nincs élet! A templom az a „kút”, ahol valóban
minden élet adója az Isten! Amikor Jézus kínálja az élõ vizet, az
isteni békét, az üdvösséget kínálja fel. Ezért ne felejtse senki, hogy a
„forrás az Úr házából fakad” (Jóel 4,18). A szomjazónak sose
oltotta szomját a jó szó. A vigasztalás is csak üres korsó! A szomjazó
Jézushoz fordul. Ott van az élõ víz. Jézus a valódi élet forrása. Jézus
enyhíteni tudja az élet utáni szomjat. Ezt sehol másutt nem lehet
megtalálni!
Az idei imahét hívás az élõ víz forrásához, Jézushoz. Jó, ha mi is
átadjuk hitünk örömét a világnak, ahogyan a samáriai asszony a
Jézustól kapott vízzel ment a városba, s Sikem városát elárasztotta
élõ vízzel. Polgártársainak elmondta, hogy a Messiással
találkozott a kútnál és azok hittek neki.
A keresztények mit visznek magukkal a templomból? Árad-e a
Jézusban hívõk életébõl az élõ víz vagy csak a száj szól és a szív
dobog? A tanúságtételben az egész ember benne van. Testestõllelkestõl. Érzelemvilágával és gondolatvilágával. Szavaival és
cselekedeteivel. Nagy szüksége van magyar népünknek erre a jézusi
élõ vízre! A szomjat nem oltja sem az üdítõ, sem az energiaital, sem
az alkohol, csak a tiszta víz. Jézus meg tudja adni az életet,
szeretettel hív bennünket erre az örök, isteni életre.
Aki Jézustól kapott életet, ott marad a kútnál, mert ott a forrás, ott
az élõ víz! Ahol a forrás van, ott van az oázis. Ahol az oázis van, ott
van az igazi élet!

Ezzel nyújtjuk át az Ökumenikus Imahét 2015-ös heti programját áldáskívánással hívogatva mindenkit az élõ víz forrásához, a
kúthoz, Jézushoz - a templomba!”
Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Steinbach József református püspök
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

Kedves Testvérek! Mi is, rimóciak szeretnénk bekapcsolódni és
imádkozni a keresztény egységért és a mi községünk lakóinak
békességéért, a jó ügyekben történõ együttmunkálkodásért.
Január 31-én (szombaton) este 17 órakor és február 1-jén
(vasárnap) délelõtt 11 órakor, majd délután 15 órakor erre a
szándékra ajánlottuk és ajánljuk fel a szentmiséket, délutáni
áhítatunkat. Errõl szól az igehirdetés, ezért imádkoztunk és
imádkozunk közösen templomunkban. Készüljünk ezekre az
alkalmakra lelkileg, hogy Istenre hangolt lelkülettel vegyünk
részt rajta. Szentmisék elõtt szentgyónási lehetõség is van.
Mindenkit szeretettel várunk!
József atya

Égõ lámpás lenni! Ez a keresztény hivatás!
Mi, keresztények mindannyian misszionárius
tanítványok vagyunk, és arra kaptunk meghívást, hogy a
világban élõ evangéliumok legyünk: szent életünkkel
adjunk „ízt” a különbözõ életkörülményeknek. Így
megvédjük a korrupciótól, a romlástól, mint ahogy ezt a
só teszi; elvisszük Krisztus világosságát a valódi szeretet
tanúságtételével. De ha mi, keresztények elveszítjük
„ízünket” és megszûnünk világosságként jelen lenni a
világban, akkor elveszítjük hatékonyságunkat. Milyen
szép ez a küldetés, hogy legyünk a világ világossága! Ez
a mi küldetésünk. Az is nagyon szép, hogy megõrizzük a
világosságot, amit Jézustól kaptunk, megõrizzük és
vigyázunk rá. Egy keresztény legyen ragyogó személyiség, aki világosságot hoz, mindig fényt áraszt maga
körül. Ez a fény nem az övé, hanem Isten ajándéka, Jézus
ajándéka. És mi hordozzuk ezt a világosságot. Ha egy
keresztény eloltja ezt a fényt, akkor életének nincs
értelme: csak névlegesen keresztény, aki nem világít,
élete értelmetlen mondta a pápa, majd párbeszédet
folytatott a Szent Péter teret megtöltõ hívõsereggel: „Ti
hogyan akartok élni? Mint egy égõ, vagy mint egy
eloltott lámpás? Égõ vagy eloltott? Hogyan akartok élni?”
Isten az, aki nekünk ezt a fényt adja, és mi azt továbbadjuk
másoknak. Égõ lámpásnak lenni! Ez a keresztény hivatás.
Ferenc pápa
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Isten, áldd meg a magyart

Szitáné Laczkó Henrietta: Jázminkához

Mint minden évben, az idén is méltó keretek között ünnepeltük
meg nemzeti imádságunk a Himnusz születését. A dokumentumok
szerint január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc mûvét, s 1989. óta
január 22. a magyar kultúra napja. Ebben az évben január 24-én
Szécsényben került sor a hagyományos magyar kultúra napja
alkalmából megrendezett vers és népdaléneklõ versenyre.
Iskolánkat 3 alsós, akik közül Balázs Dorka (3. osztályos), Pásztor
Andrea (4. osztályos) tanulók versmondással, Golyán Gréta (4.
osztályos) tanuló népdalénekléssel még két felsõs tanuló, Bablena
Blanka (8. osztályos) és Rácz Bianka (7. osztályos)
népdalénekléssel képviselte ezen az ünnepen. A megnyitó
ünnepségen népdalokból és megzenésített versekbõl hallottunk egy
csokorra valót. A mûsor után köszöntések és díszoklevelek átadása
következett annak alkalmából, hogy a Himnusz eredeti példányát,
valamint a megzenésített változatot, az Erkel Ferenc által készített
eredeti kottát az Országos Széchenyi Könyvtár a szécsényi Kubinyi
Ferenc Múzeum rendelkezésére bocsátotta, amit a látogatók január
23. és 25. között megtekinthettek.
Ezek után következett a verseny. Nagyon sok versmondó és
népdalénekes érkezett határon innen és határon túlról. Tartalmas
órát tölthettünk el a színvonalas versek és népdalok meghallgatásával. Szoktuk mondani, hogy a zsûrinek nehéz dolga van.
Hát most tényleg az volt, mert korcsoportonként 30-40 versenyzõ is
akadt és nagyon sok volt a versmondás, népdaléneklés „szabályainak” megfelelõ versenyzõ. Az igen erõs mezõnyben helytálltak a mi
versmondóink és énekeseink. Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Versmondóink, Balázs Dorka és Pásztor Andrea
neve nem hangzott el az eredményhirdetéskor a gyõztesek között.
De nem keseredtek el, majd legközelebb hátha sikerül, bíztattuk
egymást. Következtek a népdalénekesek. Az alsós korcsoport
nyerteseit hívták a színpadra és az elsõ helyezett Golyán Gréta 4.
osztályos tanuló lett. Minden gyõztesnek elõ kellett adni a versét
vagy énekét. Grétike is elénekelte azokat a népdalokat, amivel
megnyerte a versenyt. Nagyon jó volt hallgatni az énekét, és nem
szégyen, nehezen lehetett megállni sírás nélkül. Felsõseink Bablena
Blanka és Rácz Bianka sajnos nem lettek helyezettek.
Minden versenyzõ kapott egy emléklapot és egy táblácskát,
amire a Himnusz elsõ versszaka volt nyomtatva, valamint egy
belépõjegyet a múzeumba, hogy megtekinthessék azt a „papírdarabot” aminek tiszteletére mondták el verseiket, énekelték el
népdalaikat.
Elég késõn lett vége a versenynek, de megérte a fáradtságot, a
türelmet, mert sok szép verset és népdalt hallottunk s mindenki
kiválaszthatta a sok-sok remekmû közül a neki tetszõt.
Szívbõl gratulálok a mi tanulóinknak, a szép versmondáshoz és
a gyönyörû énekléshez. Kívánom, hogy mindig szeressék a szép
verseket, dalokat és elõadásukkal szerezzenek örömöt másoknak is!

Drága Jázmin! Édes kis leányom!
Megváltoztattad az én kis világom!
Mert mióta te megszülettél nékem,
a csillag is fényesebb lett a sötét éjjen.
Mikor elsõ kislányom meghalt, téged annyira vártalak,
napfényt hoztál nekem, minden szebb lett általad.
Felnézek rád, te vagy példaképem,
te vagy az én tündöklõ szépségem.
Mikor keserû vagyok és panaszkodom,
utána mindig rólad gondolkodom.
Azon, hogy milyen erõs, s életvidám vagy,
végtelenül sok szeretetet adsz.
Nem tudod magad kiszolgálni,
kis lábacskáiddal nem tudsz felállni.
Nem tudsz velem sétálni kéz a kézben,
mászókázni, csúszdázni a játszótéren.
Ha valamire szükséged van, nem tudod elérni,
az illatos kis virágot nem tudod letépni.
És mégis, a kis lényed tündöklõn sugárzik,
nem érzem azt akkor, hogy valami hiányzik.
Betöltöd a szívem édes mosolyoddal,
s azzal a bájos, gyönyörû arcoddal.
Fülemet simogatja vidám kacagásod,
örömmel tölt el a sok-sok huncutságod.
Hogy mit érzek irántad? Le sem tudom írni,
csak a boldogságtól nagyon-nagyon sírni.
Nyáron a nap ölel körül meleggel,
te pedig örökké sok-sok szeretettel.
Megóvlak téged az életben mindentõl,
ha sírsz, megtörölgetem szemed a könnyektõl.
Fakaszthat az öröm is könnyeket orcádon,
ó én egyetlen, drága, kicsi lányom.
Mikor odabújsz hozzám, s átölel kis kezed,
mikor a fülembe súgod, hogy "ANYA SZERETLEK",
akkor úgy érzem, bennem van a világ boldogsága,
minden porcikámat a szeretet átjárja.
Te vagy nekem a csillag, a nap az égen,
a szárnyaló kismadár, a virág a réten.
Te vagy a vidámság, te vagy az örömöm,
hogy te vagy nekem, Istennek köszönöm!
Ha gyönyörû pillangókat látok a kertbe,
kicsi Jázminkám, te jutsz az eszembe.
Boldog vagyok, hogy te vagy a kislányom,
ettõl szebb dologra én dehogyis vágyom!!!
De mégis, ha lehetne kérnem,
ha tudnák teljesíteni az én kérésem,
akkor azt kívánnám, az lenne a vágyam,
hogy egy virágos réten sétálhassunk hárman!
Édesapád, én és te, édes kislányom,
határtalan lenne az én boldogságom!
De így is az vagyok. EMBEREK! KÖSZÖNÖM!
Nem tudom meghálálni néktek az örömöm!
Köszönöm, hogy Jázminkám mellett vagytok,
és hogy annyi sok szeretetet adtok!
Egy csodálatos mese, egy valóságos álom,
hogy vagytok nekünk ezen a világon!!!

Vinczéné Percze Gizella

FERENC PÁPA KÉRÉSE:
NE azért sírjatok, ami nincs, azért harcoljatok, ami van!
NE azért sírjatok, ami halott,
azért harcoljatok, ami megszületett bennetek!
NE azért sírjatok, aki elhagyott, azért küzdjetek, aki veletek van!
NE azért sírjatok, aki gyûlöl Titeket,
azokért küzdjetek, akiknek szüksége van Rátok!
NE a múltatokért sírjatok,
a jelenlegi küzdelmeteket harcoljátok meg!
NE sírjatok a szenvedésekért, harcoljatok a
boldogságotokért!
A most velünk történõ dolgokkal kezdjük megtanulni,
hogy semmit sem lehetetlen megoldani, csak el kell kezdeni.
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Véget ért a kiállítás a Gondozási Központban

Szûz Mária menyegzõje

2015. január 16-án véget ért a Katolikus szentek és boldogok címû kiállítás a Gondozási Központban. Idén is sok látogatót vonzott az
egyedülálló kiállítás a másfél hónap alatt. A helybéli látogatókon kívül érkeztek vendégek Budapestrõl, az ELTE-rõl néprajzszakos
hallgatók, Kiskunfélegyházáról, Szécsénybõl, Gyálról, Bercelrõl, Salgótarjánból hallássérültek csoportja, Endrefalváról az idõsek
klubjának tagjai, valamint az Ipoly TV munkatársai, és végül, de nem utolsósorban Dr. Beer Miklós Püspök Atya is megtekintette és
megáldotta a kiállítást. Köszönjük minden kedves látogatónak az elismerõ, szép szavakat amelyeket kaptunk munkánkra, mert
minket fellelkesít arra, hogy a jövõben is rendezzünk hasonló kiállításokat.

Idén másodszor vettem részt a rimóci Szûz Mária
menyegzõjén, elõször 2013-ban voltam az ünnepen, ami
egyben az elsõ Rimócra tett látogatásom is volt. Így idén,
többüket már kedves ismerõsömként üdvözölhettem, a
menyegzõ elõtt pedig már nem az újdonság varázsa miatt
éreztem az izgatott várakozást. Most az ismerõs élmény
emléke, a viszontlátás öröme, és a Szûzanyával való lelki
találkozás vonzott a menyegzõre.
Amikor a szentmisérõl átvonuló hívekkel együtt megérkeztem a „klubba” - a dr. Manga János Közösségi Házba -, a
menyegzõ kezdetéig szemügyre vehettem a körülöttem
sürgõ-forgó és a hozzám hasonlóan várakozó és egymással
beszélgetõ embereket. A színpadon már ott állt az oltár, elõtte
pedig az összetett asztalok, ahova a szervezõk és a vendégek
is kezdték kitenni a mulatságra szánt finomságokat.
Kálmán Bertalan szerzetes kezdte meg az áhítatot, a szokás
történetének és jelentõségének ismertetésével, utána pedig
felcsendültek az elsõ énekek és imádságok az erõs, zengõ
hangú Bablena Ferenc vezetésével. Az imádságok közül
számomra különösen gyönyörû volt a Menyegzõ ünnepének
és a Tizenkét csillagú aranykoszorú rózsafüzére, amit Jusztin
Péter vezetésével imádkozhattunk. Igazán öröm volt hallani,
hogy ezek a régi és értékes énekek, imádságok és olvasók
fennmaradtak és tovább élnek ma is a rimóciak ajkán.
A menyegzõ után Czombos József atya megáldotta az
összegyûlt híveket, és a menyegzõre készített étkeket. Ezek
után - hiszen a menyegzõt lakodalomnak kell követnie következett a víg falatozás és mulatság, amelyet a kánai
menyegzõ vidám hangulatú éneke vetített elõre. A talpalávalót a Rimóci Rezesbanda szolgáltatta; muzsikájukra én
sem tudtam ülve maradni - már ahogyan azt a kevéske
tánctudásom engedte.
Rendkívül jól esett a rimóciak szeretetteljes vendéglátása,
és ahogyan az ínycsiklandó finomságaikkal kínáltak. Öröm
volt látni, hogy milyen sokan összegyûltek, és többen is
viseletbe öltözve jöttek köszönteni, ünnepelni Szûz Máriát.
Ahogyan késõbb megtudtam, a környezõ, és távolabbi
falvakból is érkeztek vendégek. Voltak itt sipekiek,
boldogiak, szügyiek, valamint egy kis csapattal részt vett a
menyegzõn a szurdokpüspöki plébános, Menyhárt János
atya is.
Azon kívül, hogy a menyegzõ, mint egy régi és már sok
helyen elfeledett szokás, újra él itt Rimócon, az volt
számomra még nagy öröm, hogy a délután összegyûlt
emberek mind egy dologért voltak itt: hogy békességben és
szeretetben, együtt tiszteljék Égi Édesanyánkat. Adja Isten,
hogy jövõre megint ugyanígy, ugyanilyen szeretetben
találkozhassunk az egyszerre meghitt és vidám Mária
menyegzõjén.
Tihanyi Anna

A kiállítás statisztikai adatai:
Szentkép
Falikép
Szobor
Imafüzet
Falinaptár-kép
Könyv
Medál, érme
Képeslap
Olvasó
Plakát
Gyertya
Hûtõmágnes
Lobogó
Kulcstartó
Tányér
Falióra
Olvasótartó
Szenteltvíz tartó
Imakönyv
Váza
Lánc
Karperec
ÖSSZESEN

463 db
197 db
155 db
97 db
56 db
52 db
12 db
12 db
11 db
6 db
6 db
5 db
4 db
3 db
3 db
2 db
2 db
2 db
2 db
1 db
1 db
1db
1093 db

Az 1093 db kiállított tárgy között a szentek
és boldogok 73 féle alakban voltak jelen:
Szent József
117 db
Páduai Szent Antal
99 db
12 Apostol
79 db
Szent II. János Pál Pápa
69 db
Lisieuxi Szent Teréz
60 db

Assisi Szent Ferenc
Szent Rita
Szûz Mária
Szent Anna
Szent Bernadett
Szent Család
Árpádházi Szent Erzsébet
Szent Margit
Szent István Király
Szent Pió Atya
Boldog Özséb
Boldog Calcuttai Teréz Anya
Boldog Lipót
Szent Mihály
Árpádházi Szent Imre
Szent Klára
Szent Miklós
Boldog Gizella
Tiszteletreméltó Mindszenty József
Szent Ágnes
Árpádházi Szent László
Szent Gáspár, Menyhért, Boldozsár
Szent Márta
Szent Veronika
Szent Kristóf
Goretti Szent Mária
Kalazanczi Szent József
Szentháromság
Szent Gellért püspök
Szent Péter
Fatimai Boldog látnokok

Kellemes délután Rimócon
Vincze Nikolett jegyzõnk invitálására 2015. január 15-én az
endrefalvai Alapszolgáltatási Központ keretén belül mûködõ idõsek
klubjának 7 tagjával meglátogattuk a rimóci Gondozási Központot.
Az intézménybe érkezve szívélyes fogadtatásban részesített Bablena
Péterné intézményvezetõ, Pásztor Antalné és Vincze Tiborné
kolléganõk. Megmutatták nekünk az általuk készített kiállítást, mely a
„Katolikus Szentek és Boldogok” nevet viselte. Gyönyörködve
néztük a sokoldalú, gazdag kiállítást, mely szenteket, boldogokat
ábrázoló szobrok, képek, szentképek, gyertyák, imafüzetek, könyvek
gyûjteményébõl állt. A gazdag és értékes kiállítás darabjai között
valamennyien megtaláltuk azokat a szenteket, védõszenteket,
boldogokat, akikhez gyakran imádkozunk, és kérjük a közbenjárásukat.
Mindezek mellett sok olyan szentet is felfedeztünk, akikre eddig nem,
vagy csak nagyon ritkán gondoltunk. A kiállítás nézelõdése közben
kötetlen beszélgetés folytatódott, információt cseréltünk intézményeinkben folytatott tevékenységektõl, programokról.
Ezt követõen a rimóci kolléganõk kíséretében megtekintettük - az
általunk még nem látott Fõkötõ Kiállítást. Itt több település szebbnélszebb, díszesebbnél-díszesebb nõi fej ékességeit tekintettük meg.
Megismertük a koronkénti nõi fejviseleteket, melyek igazán párját
ritkítják szépségük és különlegességük miatt.
A fõkötõ kiállítás után Pásztorné Marika kíséretében elsétáltunk Kiss
Bertalanné Babamúzeumába. Amit itt láttunk, valami csoda volt.
Valósághûen tükrözte a régi, jómódú, rimóci család életkörülményeit,
a házuk berendezését, az ott élõk öltözetét, szokásait, kultúráját. Nem
gyõztünk eleget gyönyörködni a szépséges bútorzatban, a
textíliákban, különbözõ használati tárgyakban és az élethû babákban.
A házban jelen volt a bölcsõben fekvõ gyermektõl, az idõs emberig

57 db
50 db
47 db
46 db
42 db
40 db
37 db
20 db
17 db
17 db
16 db
14 db
14 db
14 db
12 db
12 db
12 db
10 db
9 db
9 db
9 db
9-9db
8 db
8 db
7 db
7 db
6 db
6 db
6 db
6 db
6 db

Szalézi Szent Ferenc
Szent Benedek
Szent András
Borromeo Szent Károly
Boldog Salkaházi Sára
Szent Pascal
Szent Flórián
Bosco Szent János
Szent Domonkos
Vianney Szent János
Boldog Apor Vilmos
Szent Gábriel arkangyal
Szent Rókus
Szent Barbara
Szent Pál
Keresztelõ Szent János
Szent Kozma és Damján
Tiszteletreméltó Kaszap István

5 db
5 db
5 db
5 db
4 db
4 db
4 db
4 db
3 db
3 db
3 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2-2 db
2 db

Ritkaságok amelyekbõl csak 1-1 db állt a
kiállítás rendelkezésére
Szent Márton püspök, Szent Cecília, Szent
Colette, Szent Hildegard, Szent Lujza, Boldog
Mirjam, Szent Vince szerzetes, Kapisztrán
Szent János, Szent Patrik, Szent Bertalan,
Szent Simon, Szent Egyed, Szent Hedvig,
Szent György, Boldog Meszlényi Zoltán
A fenti felsorolásból is látszik, hogy valóban
változatos és értékes kiállítást zártunk.
Bablena Péterné

mindenki. A ház lakói életkoruknak megfelelõ rimóci népviseletet
ismertettek meg velünk. Ez a múzeum felbecsülhetetlen értéket rejt
magában.
Hazaérkezésünk után röviden így összegeztünk a délutánt: „Ma olyan
élményben volt részünk, amely ritkaság. Lakóhelyünktõl pár
kilométerre oly sok szépséget, értéket láttunk, amit kár lett volna
elmulasztani.”
Én kiegészítem két mondattal: Örülök, hogy megismerhettük ezeket
az értékeket, valamint külön örülök annak, hogy személyesen
megismerkedtünk a Gondozási Központ dolgozóival, és remélem,
hogy itt kezdetét vette egy jövõbeni aktív kapcsolat a két intézmény
között. Megköszönöm a kolléganõknek azt a kedvességet, segítséget,
amit a Rimócon töltött délutánunkon nyújtottak nekünk!
Holecz Sándorné
Alapszolgáltatási Központ vezetõje (Endrefalva)
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