Ára: 180,-Ft
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Serdülõ bajnokság (U16) tavaszi fordulóinak sorsolása - Nyugati csoport
10. forduló: 2015. április 03. péntek 1100 óra Héhalom - Rimóc
11. forduló: 2015. április 11. szombat 1100 óra Rimóc - Berkenye
Elindult a 2014/2015-ös tavaszi futball szezon 12. forduló: 2015. május 02. szombat 1100 óra Rimóc - Nõtincs
13. forduló: Rimóc szabadnapos
A felnõtt csapat edzõmérkõzései:
14. forduló: Rimóc szabadnapos
Rimóc - Patak 1-1 (1-1) (Balassagyarmat, mûfû)
15. forduló: 2015. május 10. vasárnap 1400 óra Vanyarc - Rimóc
Rimóc: Deák G., – Vincze B (Kõmûves T.), Váradi G., Csizmadia B.,
00
Laczkó Zs., Mócsány R., -Bangó N., Pásztor B.(Árva R), Ajtai R., – 16. forduló: 2015. május 15. péntek 1700 óra Rimóc - Palotás
17. forduló: 2015. május 22. péntek 17 óra Szécsény - Rimóc
Kormány R., Kiss P.(Percze R.),
18.
forduló: 2015. május 29. péntek 1700 óra Rimóc - Érsekvadkert
Rimóc-Alsósztregova 2-6 (1-3) (Balassagyarmat, mûfû)
Rimóc: Deák G.- Csizmadia B., Kuris P., Váradi G., Bangó N. – Szép
M., Rácz I., Ajtai R., Laczkó Zs. – Pásztor B., Varga G. Csereként lépett Serdülõ bajnokság (U14) tavaszi fordulóinak sorsolása - Nyugati csoport
pályára: Rácz J., Vincze B., Kiss P., Árva R., Kormány R. Játékos- 12. forduló: Rimóc szabadnapos
edzõ: Árva Róbert
Gól: Szép M. (2) 13. forduló: 2015. április 09. csütörtök 1630 óra Szendehely Rimóc
14. forduló: 2015. április 14. kedd
1630 óra Palotás - Rimóc
Érsekvadkert-Rimóc 0-5 (Balassagyarmat, mûfû)
Rimóc: Deák G. (Molnár J.) – Csizmadia B., Mócsány R., Váradi G., 15. forduló: 2015. április 21. kedd
1630 óra Rimóc Nõtincs
Kuris P. – Pásztor B., Rácz I., Ajtai R., Laczkó Zs. – Kormány R., Kiss 16. forduló: 2015. április 28. kedd
1630 óra Szécsény - Rimóc
P. Játékos-edzõ: Árva Róbert Gól: Kiss P. (3), Laczkó Zs., Pásztor B. 17. forduló: 2015. május 05. kedd
1700 óra Rimóc - Érsekvadkert
18. forduló: 2015. május 12. kedd
1700 óra Héhalom - Rimóc
Magyar Kupa
2. forduló: 2015. 03. 14. Bánk – Rimóc SE 5-2 (3-1)
19. forduló: 2015. május 19. kedd
1700 óra Diósjenõ - Rimóc
Rimóc: Deák G.- Mócsány R.- Kuris P. -Csizmadia B. -Bablena A. – 20. forduló: 2015. május 26. kedd
1700 óra BSE P. Farkasok II. Rimóc
Árva R. – Bangó N. – Pásztor B.- Kormány R.- Kiss P. –Vincze B.
21. forduló: 2015. június 02. kedd
1700 óra Rimóc BSE P. Farkasok I.
Gól: Pásztor B. (2)
Forrás: http://www.rimocise.hu/
22. forduló: 2015. június 09. kedd
1700 óra Buják - Rimóc

RIMÓCI SP

RTHÍREK

Megyei I. osztályú bajnoki mérkõzés:
15. forduló: Cered – Rimóc 3-0 (3-0)

A felnõtt bajnokság állása:
1. Somos
15 12
3
0
45
vezette: Molnár T. (Szigetvári Z., Kazinczi B.)
2.
Nõtincs
15
10
4
1
47
Rimóc: Molnár J. - Kuris P., Váradi G.,Mócsány R., Bangó N. (Deák
15
9
4
2
35
G. 84.) - Laczkó Zs., Rácz I., Ajtai R., Pásztor B. - Kormány R. (Vincze 3. Érsekvadkert
B. 46.), Kiss P. Játékos-edzõ: Árva Róbert.
4. Karancslapujtõ 15
9
2
4
31
Gól: Znamecz N. (1., 44.), Bonivárt E. (22.)
5. Berkenye
15
8
1
6
32
A duplázó Znamecz gyakorlatilag keretbe foglalta az összecsapás elsõ
6.
Cered
15
8
0
7
40
félidejét. A játékos elõbb harminc másodperc elteltével, majd a pihenõ
6
5
4
20
elõtt egy perccel is mattolta a rivális védelmét. A két találat között még 7. Balassagyarmat 15
Bonivárt tudott eredményes lenni. A hazaiak már az elsõ félidõben 8. Nagybátony
15
6
5
4
27
elintézték az álmos rimóciakat, akik csak a pauza után tértek 9. Pásztó
15
6
4
5
29
magukhoz, de közelebb már így sem férkõztek a több lehetõséget is
10. Mátranovák
15
4
4
7
36
elpuskázó cerediekhez.
15
4
2
9
23
Mátyus Sándor: Magabiztos gyõzelmet arattunk, annak ellenére, 11. Szécsény
hogy nem játszottunk igazán jól.
12. Rimóc
15
4
0
11
27
Árva Róbert: Sajnos a tavaszi fáradság meglátszódott a csapaton. 13. Héhalom
15
2
0
13
24
Egy félidõ elõnyt adtunk a hazai csapatnak. Ezt az elõnyt ki is
15
0
0
15
2
használták és gyakorlatilag le is rendezték a mérkõzést az elsõ 14. Palotás
félidõben. A második félidõben már jobb teljesítményt nyújtott a
csapat, de ez is kevés volt még a szépítõ találatra is. A hazaiak teljesen
megérdemelten nyerték meg a találkozót. Nekünk tovább kell lépni ezen 1. Nagybátony
a vereségen és készülni kell a következõ hazai mérkõzésre.
2. Szécsény

Az ifjúsági bajnokság állása:
13
11
1
1
54
13
11
0
2
54
Forrás:http://www.nogradifoci.hu/tartalom/cikk/294988_ez_tortent_a_megye 3. Érsekvadkert
13
9
2
2
49
_1_tizenotodik_fordulojaban
4. Rimóc
13
9
1
3
44
Felnõtt csapat adatbank:
5. Somos
12
8
0
4
46
Érkezett: Pásztor Balázs (Rákosszentmihály), Molnár Jenõ 6. Karancslapujtõ 13
7
2
4
38
(Érsekvadkert), Deák Gábor (Varsány), Kiss Péter (Mihálygerge)
7. Nõtincs
13
6
1
6
30
Távozott: Molnár Gábor (Mátranovák), Velki Gergely (Magyargéc)
13
3
0
10
27
Keret: Deák Gábor, Molnár Jenõ, Csampa Martin (kapus), Mócsány 8. Berkenye
13
3
0
10
21
Roland, Laczkó Zsolt, Váradi Gábor, Csizmadia Bálint, Kuris Péter 9. Cered
(védõk), Bangó Norbert, Rácz Iván, Hupcsik Martin, Árva Róbert, 10. Mátranovák
12
3
1
8
13
Pásztor Balázs, Jusztin Bálint, Bablena Attila, (középpályások),
11. Palotás
13
1
2
10
5
Vincze Benjámin, Bangó Rómeó, Ajtai Róbert, Kormány Richárd Kiss
12.
Héhalom
13
0
2
11
5
Péter(támadók)

-

-14
-14
-14
-17
-29
-29
-13
-16
-23
-43
-33
-44
-44
-85

39
34
31
29
25
24
23
22 (-1 pont)
22
16
14
12
6
0

9
16
13
12
22
25
33
56
56
56
62
60

34
33
29
28
24
23
19
9
9
9
5
2

XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

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, 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.

Szent György hava

2015 ÁPRILIS

„Április 1. Ez az a nap, amelyen emlékezetünkbe idéztetik, hogy micsodák
vagyunk az évnek többi háromszázhatvannégy napján.” Mark Twain
Áprilisi híreink… komolyan… nem... tréfásan… vagy, ahogy gondolja Charles Bukowski:
Amikor Kolombusz felfedezte Amerikát,
a rimóciak már visszafelé jöttek. Átvitt
értelemben igaz ez az üzletek vasárnapi
zárva tartására is. A törvényi változások
hatására március 15-tõl az üzletek
vasárnapi nyitva tartását korlátozták, a
rimóciak ezt már régen bevezették.
Rekordot döntött a rimóci gólya. Picur, a
rimóci gólya 16.000 km-t tett meg DélAfrika legtávolabbi pontjáig, most pedig
már visszafelé jön, miközben társai még
csak odafelé tartanak. Reméljük, épségben hazatér.
Ha közterületen közfoglalkoztatottat lát,
fogja meg a telefonját, mert az szerencsét
hoz. Ha úgy látja, hogy dolgozik is,
akkor fényképezze le és küldje el szerkesztõségünk részére. Amennyiben a
közfoglalkoztatottak csoportosan végzik
tevékenységüket, akkor a közelben
VIRÁG-ot láthat.
Bár településünkön csak szerdánként
lehet „füstölni”, az iskola környékének
rejtett zugaiból minden tanítási nap
füstjelzéseket láthatnak az arra járók.
Tényfeltáró riporterünk a helyszínen tett
látogatása során megtapasztalta, hogy a
füstjelek nem az avar és kerti hulladék
égetésbõl erednek. Az otthagyott cigaretta csikkek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a gyermekek új

Április 3. (péntek)
Április 4. (szombat) 1630
Április 5-6.
Április 11. (szombat)
Április 11. (szombat)
(-4 pont)

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Április
Április
Április
Április
Április
Április
Május
Május
Május

12. (vasárnap) 1630
19. (vasárnap) 1600
19. (vasárnap) 1630
20-21.
26. (vasárnap)
26. (vasárnap) 1630
1. (péntek)
3. (vasárnap)
3. (vasárnap) 1700

kommunikációs technikával ismerkednek és füstjelekkel adnak jelet egymásnak, mivel a morzejeleket tanulták az
iskolában. Ha ilyen füstjeleket lát,
kérjük, locsolja le vízzel a tevékenységet
végzõket, hiszen ez füst akár tüzet is
okozhat. (És egyébként is, itt a húsvét.)
Újságunk természetkutató riportere az
elmúlt idõszakban tanulmányozta a
rimóci kóbor ebek (Magashegyikusz
Kutyikusz) vándorlási szokásait. A
megfigyeléseknek köszönhetõen bebizonyosodott, hogy a kóbor ebek többsége
éhezõ gazdájukkal reggelente a hivatal
felé veszi útját. Ott hûségesen az ajtó
elõtt ülve, mást be nem engedve várja akár órákig is - gazdáját. Amikor
azonban az ebtartó üres kézzel távozik a
hivatalból, az eb gazdájával együtt
felkeresi a helyi postahivatalt. A dél felé
járó idõben már az ebtartók a falkába
verõdõ kutyáikkal együtt vonulnak a
takarékszövetkezethez. Amennyiben
útjuk valamely pénzfelvevõ helyen
sikeres lesz, felkeresik a „kockás füzetes”
üzletet. Az ebek ekkor már türelmetlenül
várják, hogy gazdájuk élelemhez jusson,
mivel tudják, hogy szerencsés esetben
nekik is jut egy-egy falat. Ezzel talán
kitartanak másnapig, amikor a vonulás
újra kezdõdik.
(AnGoFeNi)

Nagypéntek
Somos-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
HÚSVÉT
Vincze Barna emléktorna
KÖLTÉSZET NAPJA
vers- és prózamondó est az IKSZT-ben
Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés
FALUGYÛLÉS - NYILVÁNOSSÁG NAPJA
Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés
LOMTALANÍTÁS
BÚZASZENTELÕ
Nõtincs-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
MUNKA ÜNNEPE
ANYÁK NAPJA
Rimóc-Érsekvadkert bajnoki
labdarúgó mérkõzés

Egy jó vers
Egy jó vers mindenre képes
és ami a legfontosabb
egy jó vers tudja
mikor kell abbahagyni.
Április havi áldás:
,,Áldjon meg téged az Isten
aki emberré akart lenni benned is
Áldjon meg téged az Isten
hogy ki tudj nyílni egészen a szeretetre
Áldjon meg téged az Isten
hogy az élet táncát járhasd szabadon
Áldjon meg téged az Isten ajándékozzon
meg bocsánatával és szeretetével
hogy szomorúságból örömre,
kétségeidbõl bizonyosságra,
bátortalanságból igazi erõre találhass
mert Jézus Krisztusban,
a halál és feltámadás által
tiéd már a szabadság, az Élet teljessége
Szabad vagy arra, hogy õt kövesd,
hogy szeretetbõl élj,
és embertársaid javát munkáld
Békesség legyen néked”

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
a Rimóci Újság szerkesztõsége!
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Március hónapban két alkalommal is ülésezett a képviselõ-testület.
Elsõként 12-én 18 órakor kezdõdött a munka. Az ülés kezdetekor egy
képviselõ kivételével, aki jelezte munkahelyi elfoglaltság miatti
késését, minden képviselõ, valamint dr. Verbói Mária jegyzõ volt
jelen. Az elsõ napirend keretében az aljegyzõi pályázatra jelentkezõk
közül meghallgatásra került a két, legnagyobb eséllyel pályázó jelölt.
Összesen kilenc pályázat érkezett a felhívásra. Az elõzetes
tájékozódást követõen a polgármester kérte a testületet, hogy két
jelölttel a döntése meghozatala elõtt ismerkedjenek meg õk is és
mondják majd el véleményüket.
Dr. Gombár Ildikó és dr. László Tünde meghallgatására került sor.
Mindkettõjükkel közel egy órán keresztül tartott a beszélgetés. A
képviselõk mindenekelõtt a jelöltek szakmai elõéletére, ügyfelekkel és
alkalmazottakkal való korábbi tapasztalataira voltak kíváncsiak.
Szintén érdeklõdõ kérdések hangzottak el a tervezett munkahelyváltoztatás okairól. A jelöltek személyében komoly szakmai
tapasztalattal és elkötelezettséggel rendelkezõ munkavállalókat
ismerhettünk meg. Mindkét jelölt választása mellett lehetett érveket
találni. Többek között a korábbi önkormányzati tapasztalat, illetve az
anyakönyvvezetõi képesítés megléte is szerepet játszott abban, hogy a
választás dr. László Tündére esett, aki jelenlegi munkáltatójával, a
megyei fõjegyzõvel történt egyeztetést követõen jelezte, április 20-án
már hivatalunkban tudja folytatni pályafutását.
Második napirend keretében tájékoztatás hangzott el a KEOP 5.5.0/K
közvilágítás korszerûsítés projektrõl. Elkészültek a tervek, a
közbeszerzési dokumentáció összeállítása folyik. Ha minden a tervek
szerint halad, legkésõbb nyár végére egy korszerû, takarékos
közvilágítással büszkélkedhet településünk. (led technológia)
Ezt követõen a képviselõk határozatban döntöttek a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatai megvalósításához
szükséges önerõ önkormányzatunkra jutó részének biztosításáról. Ez a
KEOP-1.1.1./2/F/09-11-2013-0003 pályázathoz 37.814.- Ft, a KEOP1.1.1/C/13-2013-0013 pályázathoz 60.301.-Ft plusz költséget jelent az
önkormányzatunknak. (A pályázatokról külön írás keretében
tájékozódhat a kedves olvasó.)
A határozatok meghozatala után ismertetésre kerültek a 2015. évre
benyújtott közmunka programok, melyek a következõk:
1) Helyi sajátosságokra épülõ programban március 9-tõl 2016. február
29-ig házi tészta készítéséhez 6 fõ, teljes kiõrlésû kenyér készítéséhez 3
fõ foglalkoztatását tervezzük.
2) A mezõgazdasági startmunka programban március 18-tól 2016.
február 29-ig növény-termesztésben 16 fõt, telephely kialakításhoz
pedig 10 fõ foglalkoztatását tervezzük.
3) Belvíz-elvezetés (árkok, átereszek, patakok tisztítása) programban
április 1-tõl szeptember 30-ig 10 fõt szeretnénk foglalkoztatni.
4) Belterületi utak karbantartására május 1-tõl november 30-ig 5 fõ
foglalkoztatását tervezzük.
5) Bio- és megújuló energia elõállítása érdekében június 1-tõl 2016.
február 29-ig szintén 5 fõ foglalkoztatására nyújtottuk be a pályázatot.
A programok megvalósításához szükséges költségek fedezetét a
munkaügyi központon keresztül állami forrásból biztosítjuk.
Egy helyi ingatlant vételre ajánlottak fel tulajdonosai az önkormányzat
részére, mellyel kapcsolatban a képviselõk az ingatlan megtekintését
követõen hoznak döntést.
Az ülést a polgármester 21 óra 50 perckor zárta be.
A második ülés 26-án szintén 18 órakor kezdõdött. Ezen az ülésen
elsõként az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására került
sor. A törvényi elõírások a közétkeztetésben azt eredményezték, hogy
az elsõ két hónapban átlag 170.000 Ft többletköltséget igényelt a
nyersanyagok beszerzése az étkeztetés biztosítása érdekében. A
konyha javaslatára a testület módosította a nyersanyagnormát. Ennek
következtében az óvodában 330 Ft, a napköziben 362 Ft, a menzán 267
Ft, a dolgozói étkeztetésben 367 Ft, a szociális étkeztetésben 316 Ft, a
vendégétkeztetésben 563 Ft összegre emelkedik a fizetendõ térítési díj.
(Az összeg a jelenleg hatályos ÁFA törvény szerinti forgalmi adót
tartalmazza.)

2015 ÁPRILIS

2015 ÁPRILIS

HÍREK

A döntést követõen elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési terve, majd jóváhagyták a képviselõk a
Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ vezetõi
kinevezésérõl szóló társulási tanácsi döntést. Az új vezetõ Király
Attiláné, aki korábban is az intézmény dolgozója volt.
Megismerkedtek a képviselõk a település útjainak felújítására
beérkezett árajánlatokkal. A döntésre (hogy mely utcák felújítására
kerülhet sor ebben az évben) a felhasználható keretösszeg ismeretében
kerül sor. Mivel pályázati kiírás híján kizárólagosan az eddigi
megtakarításait, az erre a célra összegyûjtött pénzt használja fel az
önkormányzat a beruházásra, és egy átlag hosszúságú rimóci út (400
fm) felújítása, aszfalt kopóréteggel való ellátása cirka nettó 6,5 millió
forint, elsõ ütemben 2-3 utca jöhet szóba.
Megvitatták a képviselõk a falugyûlés/nyilvánosság napja
rendezvényünk elõkészítése kapcsán tett elõterjesztést. A rendezvény
április 19-én 16 órakor kerül megtartásra. Akinek fontos, hogy jól
tájékozott legyen és elmondhassa véleményét, feltehesse kérdéseit a
közös ügyeink állásával kapcsolatban, az ott lesz az ebben az évben is
megtartásra kerülõ rendezvényen.
A lomtalanítás napjául április 20-át és 21-ét tûzte ki a testület.
Zárt ülés keretében egy kérelem és egy képviselõi javaslat került
megvitatásra.
Beszkid Andor polgármester

Felkészülési mérkõzések:
Ságújfalu - Rimóc 6 - 2 (3-1)
Rimóc: Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Oláh Ákos,
Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Percze Roland, Csík Rómeó, Csík
Csaba, Balázs Gergõ, Rácz Adrián, Szoldatics Milán, Mócsány
Patrik, Bene Richárd,
Gól: Percze Roland (2)
Jók: Rácz Adrián, Puszta Erik
Nagy bizalommal érkeztünk a mérkõzésre, de az elsõ percekben
nyilvánvalóvá vált, hogy nehéz dolgunk lesz. Kapus hiányában a
védelembõl kellett kivennem egy játékost (Szeles László), mely
nagyban befolyásolta a csapat védekezését. Az elsõ félidõben
megmutatták a hazaiak, hogy a másod osztály sem gyengébb, s
magukhoz ragadták az irányítást. A mérkõzést még az is befolyásolta,
hogy nekem kellett vezetnem a mérkõzést bíró hiányában, s így
kevésbé tudtam irányítani a csapatot. A második félidõben már elég
sokat kellett fegyelmeznem a hazai csapatot, hiszen nem sokkal a
bajnokság kezdése elõtt nem szerettem volna még több sérülést. A
kapust is cseréltünk, de már az sem segített. A vég efelé még 11-est
is hibáztunk, bár az már csak szépített volna az eredményen.

A hónap képe

Lukanénye (Nenince) - Rimóc 1 - 2 (0-1)

Rimóc Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Kiadások
Adatok Ft-ban
SorRovat megnevezése
szám
01 Személyi juttatások
02 Munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
03 Készletbeszerzések
04 Kommunikációs szolgáltatások
05 Szolgáltatási kiadások
06 Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások
07 Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások
08 Ellátottak pénzbeli juttatásai
09 Elvonások és befizetések
10 Beruházások
11 Felújítások
12 Finanszírozási kiadások
13 Kiadások összesen

Elõirányzat
106 391 000
18 952 000
25 014 000
983 000
19 792 000
200 000

Virág Vivien - 2015.03.27. - Szülõk: Virág István és Kormány Ágnes

04
05
06
07

Bevételek összesen

455 752 000

Rimóc: Imre Zoltán, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik,
Oláh Ákos, Szoldatics Dávid, Percze Roland, Csík Rómeó, Csík
Csaba, Balázs Gergõ, Rácz Adrián, Szoldatics Milán, Mócsány
Patrik, Bene Richárd,
Gól: Balázs Gergõ (2)
Jók: Egész csapat
Holecz Ferenc segédletével a közeli Szlovákiába is sikerült edzõmérkõzést játszanunk. Már a fogadtatás is nagyon barátságos volt
a részükrõl, s a látvány sem volt mindennapi. Nagyon jól indult a
mérkõzés, már egy összeszedett jó csapat volt a pályán a részünkrõl. Az elsõ 20 percben szinte csak mi vezetünk támadást,de utána
már a hazaiak is beindultak. Az elsõ félidõ nagyon kiegyenlített
volt, de pont a legjobbkor az utolsó percben Balázs Gergõ egy
nagyon jó indítás után kihasználta gyorsaságát, s megszerezte
nekünk a vezetést. A második félidõben új lendületet vett a csapat, s
ismét mi vettük át az irányítást. Voltak nagyon szépen kialakított
támadások, bár ezeket nem tudtuk gólokra válltani. A második
gólhoz ismét Gergõ gyorsaságára volt szükség.

Fedelin Benett és Fedelin Polett - 2015.03.03.
Szülõk: Fedelin Tibor és Kanyó Adrienn

19 934 000
6 000 000
49 834 000
102 774 000
94 437 000
455 752 000

Rovat megnevezése
Elõirányzat
Önkormányzatok mûködési támogatásai 175 682 000
Egyéb mûködési célú támogatások
94 278 000
bevételei államháztartáson belülrõl
Felhalmozási célú támogatások
76 060 000
államháztartáson belülrõl
Termékek és szolgáltatások adói
10 980 000
Mûködési bevételek
21 356 000
Elõzõ év költségvetési maradványának
77 396 000
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Gólyahír:

Ásotthalom sportcsarnok

Pikács Lionel - 2015.03.05. - Szülõk: Csemer Attila és Pikács Izabella

Adatok Ft-ban
01
02

Rimóc sportcsarnok

11 441 000

Rimóc Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
Bevételek
Sor-
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Akiért a harang szólt...
Kormány Dezsõ
1948-2015
Jókai út 8.

Király Ferencné
1937-2015
Magashegyi út 6.

Cele Istvánné
1932-2015
Magashegyi út 16.
Lukanénye-Rimóc edzõmérkõzés

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

Megyei I. osztályú bajnoki mérkõzés:
15. forduló: Cered - Rimóc 0 - 3 (0-2)

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

KIRÁLY FERENCNÉ
(élt 78 évet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Rimóc: Imre Zoltán, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik,
Oláh ákos, Csík Csaba, Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid(Bene
Richárd),Csík Rómeó, Balázs Gergõ, Rácz Adrián
Gól: Rácz Adrián2, Csík Rómeó
Jók: Egész csapat
Sárgalap: Csík Csaba, Rácz Adrián
Elérkezett az elsõ bajnoki mérkõzés, melynek nagy reményekkel
vágtunk neki. Már az elején érezhetõ volt, a fölényünk, bár a kapu
körbelövöldözése jobban ment mint eltalálása. Az ellenfél próbálkozásai folyamatosan elakadtak a védelemben kimondottan Oláh
Ákosban. A kis pálya nem igazán kedvezet a mi hosszúlabdás
játékunknak, de a fiúk ügyesen átváltottak a rövidpasszos játékra.
Bízom a továbbiakban is a jó szereplésben.
Laczkó Péter
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„Rimóc falu
végestelen végig…”
…énekeltük március elején a rimóci
IKSZT elõtt. Nem elõször tartotta tréninghétvégéjét Palócföldön a budapesti székhelyû Hencida Népmûvészeti Egyesület,
Buják és Érsekvadkert után ezúttal Rimócon. Az egyesület egy
fiatalok által életre hívott önkéntes kezdeményezés, mely a
magyar kulturális örökségünk XXI. században is megélhetõ
revival formáját tartja életben. A köznapi értelemben csak egy
civil szervezet, melynek célja „a Kárpát-medence néptánc és

népmûvészeti örökségének megismerése, éltetése, terjesztése és
bemutatása.” A valóságban mindez sokkal több és mélyebb
tartalommal bír számunkra: a népmûvészet egy eszköz, a
közösség cél és megtartó erõ, az örökség ami összeköt, a misszió
felelõsség és küldetés. A népmûvészeti tevékenységhez
elengedhetetlennek gondoljuka lokális közösségek személyes
felkeresését.
Fontosnak tartjuk a közösségépítést, ezért olyan alkalmakkor,
mint a tréninghétvégék vagy a nyári táboraink szeretnénk az
adott falu életének is részesei lenni, akár saját tudásunk
átadásával, közösségi példamutatással, vagy egyszerû
nyitottsággal és a helyiek megszólításával. Nem történt ez
másként Rimócon sem. Miután egy napon keresztül tanultuk a
rimóci csárdást az IKSZT épületében, az este folyamán Beszkid
József bemutatta nekünk a Rimóci rezesbandát, Bablena Ferenc
néhány katonadalt énekelt nekünk, Paluch Norbert betekintést
adott a rimóci hagyományokba, felesége pedig a Hagyományõrzõ Együttes tevékenységérõl mesélt, mindezt egy közös
tánccal zártuk. De ennyivel nem ér véget a sor. A rimóciak
vendégszeretetét élvezhettük a Falumúzeumban, a Fõkötõ
Múzeumban és nem utolsó sorban a Gondozási Központban is,
valamint Bablena Piroskának köszönhetõen meg tudtuk azt is,
milyen volt régen és milyen ma egy igazi falubeli viselet.
A helyiek nyitottságának köszönhetõen tartalmas hétvégét
tudhatunk a hátunk mögött. A Rimócon tapasztaltak sejtetni
vélik számunkra, milyen is lehetett egy élõ faluközösség, amely
az értékes és sokszínû gyökerekre támaszkodva büszkén éli meg
mindennapjait. Köszönjük Rimócnak a vendéglátást!

A program a Nemzeti CsaládésSzociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.
Hencida Népmûvészeti Egyesület

Magbörze
Március 14-én 10:00-tól került megrendezésre az I. magbörze a
közösségi házban. A kezdeményezés célja a vetõmagok, virágmagok,
gumók, hagymák, csereberéje kertbarátok számára. A rendezvényre
lassan érkeztek az érdeklõdõk, míg végül egy kisebb csapat verõdött
össze. Beszkid Andor polgármester úr köszöntötte a jelenlévõket, aki
kiemelte a kertészkedés, kiskertben való termelés fontosságát. Õt
követte Szabó Mónika, aki az iskolakertet, s annak eredményeit
mutatta be, majd felhívta a jelenlévõk figyelmét, s mindenkit biztatott,
hogy nevezzenek be egy játékba, mely Magyarország „legszebb
konyhakertjei” címért zajlik. A játékra bárki benevezhet, aki kiskerttel
rendelkezik (kategóriák és részeltek a versenykiírásban), nem az a cél,
hogy egy fûszál se legyen a kertben, hanem, hogy megmutassuk, hogy
mennyi minden teremhet és virágozhat egy gondozott kertben. A
tájékoztató után „Karcsi kertjét” tekinthettük meg, igaz csak
fényképeken, de így is látszódott, micsoda gonddal és kedvvel
gondozza növényeit a patvarci „kertész”. Megtudhattuk tõle, hogyan
neveljük paprikákat nylon(szemetes) zsákban, hogyan gondozzuk a
fákat, a paprikát, paradicsomot, s növényeinket, s ami a legjobb, a
résztvevõk kedvükre válogathattak, s kérhettek a magával hozott több,
mint körülbelül 25-25 paradicsom és paprika fajtákból. Volt ott édes,
csípõs, kicsi, fürtös, nagy, piros, sárga, zöld, folyó, bokros, s még
sorolhatnánk a számtalan fajtákat. A magok mellett virágok is akadtak,
s szinte minden résztvevõnek, aki kérte, jutott azokból is.
A résztvevõk nagyon jól érezték magukat, sok hasznos információval
gazdagodhattak. Többekben meg is fogalmazódott: miért ne lehetne
gyakrabban összejárni, s csereberélni, virágokkal, növényekkel,
magokkal… Alakítsuk meg a Kertbarátok Körét!
BvÁ

Március 15.
Megtartottuk idén is z 1848-49-es forradalomról megemlékezõ
ünnepségünket. Az ünnepség elõtt a templomban gyûltek össze, akik
imádsággal és keresztúttal is szerettek volna áldozni a szabadságukért
harcoló hõseink elõtt. Utána zászlóval és kereszttel vonultak le a
Petõfi szobor elõtti térre, ahol már népes közönség gyûlt össze.
A mûsort a Himnusz éneklésével kezdtük, majd Szabó Boglárka
olvasta fel Juhász Gyula: Március idusára címû versét. Ezután
Szoldatics Milán és Szoldatics Dávid együtt olvasták fel a Nemzeti
dalt. Bablena Ferenc katonanótákkal, Paluch Norbert pedig
verbunkos tánccal színesítette a mûsort. A polgármester ünnepi
gondolatai után Kaluzsa Mónia Wass Albert: Emlékezés egy régi
márciusra címû versét szavalta el. Végül a civilszervezetek és az
intézmények megkoszorúzták a Petõfi szobrot, és a Szózat
eléneklésével véget ért a mûsor.
Bablena Feri
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A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás által megvalósításra kerülõ
„Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási
Rendszer fejlesztése”
címû projekt szakmai tartalmának rövid összefoglalása
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek
Rimóc község is tagja, 2011. november 4-én azzal a céllal alakult, hogy
a kelet-nógrádi térségben pályázati támogatás igénybevételével
kiépítsen egy olyan korszerû szelektív hulladékgazdálkodási
rendszert, mely a tagönkormányzatok területén az európai uniós
jogszabályoknak való megfelelést biztosítja. A Társulás megalakulását
követõen benyújtotta az elõkészítési pályázatot, melynek
támogatásával lehetõsége nyílt arra, hogy a konkrét fejlesztési
elképzelést kidolgozza, megszerezze a megvalósításhoz szükséges
engedélyeket. A tervek, engedélyek birtokában a Társulás 2013
májusában benyújtotta a második fordulós pályázatot, mely az
1798/2013. (XI.7.) Korm. határozat értelmében 2.701.986.263 Ft
támogatásban részesült. A vissza nem térítendõ uniós forrásból az
alábbi tevékenységek valósulnak meg a jelenlegi 51 tagönkormányzat
területén, várhatóan 2015. második felében történõ beüzemeléssel:
1. MEGELÕZÉS
Ø házi komposztálás: elsõsorban a kisközségekben (vagyis 1000
fõ alatt) ahol költséghatékonyan nem oldható meg a zöldhulladék
házhoz menõ szelektív gyûjtése, házi komposztálók kerülnek
kiosztásra, kb. minden negyedik ingatlanhoz (összesen 5000 db). A
házi komposztálás nagy elõnye, hogy nem igényel sem technológiai
hátteret, sem szállítást, mégis segítségével a kezelendõ hulladék
mennyisége mintegy harmadával csökkenthetõ ezeken a területeken.
Ø újra-használati központok: az újra-használati központoknak
kiemelkedõ szerepük van a hulladék lerakó tértõl való eltérítésének
terén. Lényege, hogy a lakos által értéktelennek, hulladéknak ítélt, de
még hasznosítható tárgyakat, eszközöket átveszi és továbbértékesíti
a lakosság felé. A projekt keretében 3 olyan hulladékudvar létesül,
mely egyben újra-használati központként is funkcionál. (Salgótarján,
Bátonyterenye, Pásztó-Tar)
Ø lakossági szemléletformálás: a rendszer hatékony mûködéséhez
elengedhetetlenül szükséges, hogy a lakosság ismerje a kiépítendõ
rendszert, ezért lakossági ismeretterjesztõ, tudatformáló programok kerülnek majd megtartásra a teljes projektterületen.
2. HULLADÉKBEGYÛJTÉS
Ø
Szelektív hulladékgyûjtés:
u szelektív hulladékgyûjtõ szigetek kihelyezése: jelenleg az
51 tagönkormányzatból 3 településen találhatóak szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek. A projektben további szigetek
elhelyezésére kerül sor lakosságszám arányosan, átlagosan 700
fõ/sziget telepítési sûrûséggel. A beszerzendõ szigetek 3 frakció
(papír, üveg és mûanyag) begyûjtésére alkalmasak, 1,1 m3-esek
lesznek. A társas házas területeken csak szigeteken történik a
begyûjtés, zsákos gyûjtés nem lesz.

u házhoz menõ szelektív gyûjtés családi házas beépítésû
területeken: a gyûjtés keretében az erre a célra kiosztott zsákokban
az alábbi hulladékok kerülnek begyûjtésre: papír, fém, mûanyag
(az üveg a balesetveszély elkerülése érdekében csak a
hulladékgyûjtõ szigeteken vagy udvarokban történik). Mindhárom
típusú szelektíven gyûjtött hulladék gyûjtése egy zsákban történik
majd, illetve egy külön zsákban a zöldhulladékok gyûjtése. A két
típus (szelektív és zöld) begyûjtésére eltérõ színû zsák szolgál
majd, melyek színe egyelõre nem meghatározott. (Megjegyzés: a
szelektív gyûjtés a mindenkori jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen kell, hogy történjen, tehát amennyiben idõközben
elõírásra kerülne pl. az, hogy 80 literes edényben kell gyûjteni a
szelektív hulladékot, akkor kötelezõen ezt kell majd alkalmazni a
tervezett zsákos gyûjtés helyett.)
u házhoz menõ szelektív gyûjtés szerves frakcióra (zöld- és
biohulladék): a zöldhulladékok elkülönített gyûjtésére a városok
kertvárosi övezetében és a nagyobb (1000 fõ feletti) településeken
kerül sor oly módon, hogy az erre a célra szolgáló zsákokban,
illetve a meghatározott helyekre helyezhetik ki a lakosok,
intézmények a kerti zöldhulladékot, amelyek ürítése elõre rögzített
járatprogram szerint fog történni. Kb. 25.000 háztartásban kerül
sor a bevezetésére.
u hulladékudvarok: a Társulás tagönkormányzatai közül a 3
városi rangú településen kerül kiépítésre hulladékudvar
(Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó (pontosabban Tar és Pásztó
közötti terület, Tar külterület 018 hrsz.)), mely a lakosságnál
keletkezõ speciális hulladékok begyûjtésére szolgál az alábbi
hulladékfrakciókkal: nagyméretû lakossági hulladékok (pl.
bútorok, lomok); elektromos készülékek, háztartási eszközök;
szelektíven gyûjtött háztartási hulladékok; építési törmelék,
lakossági veszélyes hulladékok. A hulladékudvarok egyben
újrahasználati központként is funkcionálnak majd (ld. 1. pont).
Ø vegyes hulladék gyûjtése: a maradék hulladékok vegyes gyûjtése
az eddigi rendszer szerint történik majd
(Megjegyzés: egy másik nyertes KEOP-projekt keretében kerül
sor a rendszer chip-essé alakítására, új jármûvek, lakossági
edényzetek beszerzésére, melyre vonatkozóan 2015. márciusban
írtuk alá a Támogatási Szerzõdést)
3. ÁRTALMATLANÍTÁS
Az elõkezelés, válogatás után megmaradt már tovább nem
hasznosítható hulladékot, valamint az elõkezelés nélküli vegyes
hulladékot a lerakótérben lerakással, tömörítéssel ártalmatlanítják.
Adatok, egyéb információk:
Támogatási Szerzõdés aláírása:
2013. december 19.
Kivitelezõvel történõ szerzõdéskötés várható idõpontja: 2015 március 30.
A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2015. szeptember 30.
Kakukné Skuta Orsolya
Pályázati referens
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Iroda

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

SZERVEZET NEVE

CÍME

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

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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2015. március 15-én nemzetünkért, hazánkért végeztük a keresztutat, míg 2015. március 22-én a bérmálkozó-jelöltek segítségével
ifjúsági keresztúton vehettünk részt. 2015. március 29-én a családokért ajánlottuk fel a nagyböjti ájtatosságot, a keresztutat.
„TÁMOP-3.3.9C-12-2013-0103

Szól a tavasz

Tanoda a Rimóci gyermekekért”

„Szól a tavasz: itt vagyok!
Eljöttem, mert hívtatok.
Egész télen hó alatt,
álmodtam az álmomat. „
Kecskés Béla

A márciusi melengetõ napsugaraknak gyerekek és
felnõttek együtt örültünk. Környezetünket helyben készült
tavaszi, húsvéti szimbólumokat ábrázoló díszekkel tettük
otthonossá. Március 15-e alkalmából Kossuth kiflit sütöttünk és megemlékeztünk az ünnep eseményeirõl.
A programok egész hónapban a húsvéti készülõdés jegyében teltek. Tojást díszítettünk, húsvéti ételeket sütöttünk,
fõztünk, a gyerekekkel színes tojásokat gyûjtöttünk.

Áprilisi programok:
- Április elsõ napjaiban búzát ültetünk, tojásfát állítunk és
ünnepi asztalt terítünk. A tojásra akril festékkel mintát
formázunk.
- Az anyák napjára közösen készülünk a családokkal. A
nagyszülõk számára az anyukák gyermekük nevével díszített ajándékot varrhatnak.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

Végre eljött a tavasz, amit már mindannyian nagyon vártunk. A
tanodás gyerekek is. Végre ki lehet menni a tanoda udvarára
focizni! A fiúk azonnal éltek is a lehetõséggel. Még a „tanár
bácsikat” is sikerül rábeszélni, hogy álljanak be játszani. Persze
nem csak erre jó az udvar: az Egyesek külföldrõl érkezett
önkénteseivel is lehet kint játszani különféle mozgásos játékokat.
Ebben minden gyerek szívesen vesz részt, mivel az önkéntesek
csapata mindig nagyon jó és élvezetes, vidám játékokat talál ki a
gyerekeknek. A játékok hol angol, hol magyar nyelven folynak,
kölcsönösen tanulva egymástól: a rimóci gyerekek az angol,
önkénteseink pedig a magyar nyelvtudásukat fejlesztik. Így tanuljuk
például a számokat is: bingót játszunk, ahol a kihúzott számokat
angolul és magyarul is elmondjuk. Játék közben a gyerekek szinte
észre sem veszik, de rengeteget tanulnak, fejlõdnek.
Március 5-én a tanoda 7-8. osztályos, és középiskolába járó
gyerekeivel Budapesten színházban jártunk. Csatlakozhattak
hozzánk az általános iskola olyan tanulói is, akik nem járnak a
tanodába, de egyébként másképpen valószínûleg nincs lehetõségük
színházba eljutni. Velünk tartott a hetedikesek osztályfõnöke is,
akinek a segítségét ezúton is köszönjük, illetve az igazgató
asszonynak is köszönetet szeretnénk mondani, amiért mindezt
lehetõvé tette számunkra. Kiemelném, hogy a gyerekek
mindannyian végig nagyon jól viselkedtek, büszkék vagyunk rá,
hogy így képviselték Rimócot.
A színház nem egy hagyományos színház volt. A Nyitott Kör
Színházi Nevelési Társulat olyan elõadásokat tart, amibõl a
gyerekek tanulhatnak. Elõadásaik interaktívak, és a feldolgozott
történet kapcsán egy adott témát vizsgálnak meg a gyerekekkel. A
színészek és a diákok közösen játszanak, így a gyerekek nem csak
nézõi az elõadásnak, hanem alakítói is az eseményeknek. Mi a
Gubancok címû elõadáson vettünk részt. A történet szereplõi egy
átlagos család tagjai, akiknek az élete látszólag rendben folyik. De a
háttérben megoldatlan konfliktusok, kibeszéletlen feszültségek,
azaz gubancok húzódnak, s egyre nehezebb fenntartani a látszatot.
Hogyan lehet kibogozni a gubancot, és olyan megoldást találni, ami
mindenkinek jó? Ez a gyerekekre volt bízva: beszélgettek minden
családtaggal, ötleteket adhattak nekik, majd akár bele is bújhattak a
bõrükbe, megmutatva, hogy szerintük mit kellene tennie, mondania
az adott szereplõnek. Ezzel a gyerekek egy érdekes, nem mindennapi tapasztalatra tehettek szert.
Március 21-én a Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek
Szövetsége a Tehetséghidak Program keretében a Jezsuita Roma
Szakkollégiumban találkozót szervezett, melyen más tanoda
mellett a rimóci tanoda is képviseltette magát. A program a
hátrányos helyzetû gyermekek tehetséggondozásáról szól. Az
eseményre két tehetséges középiskolás tanulónkat vittük el
(eredetileg három fõvel terveztünk, de a harmadik tanulónk sajnos
sérülés miatt nem tudott jelen lenni). A programon lehetõség nyílt
bepillantani a szakkollégium életébe, azután csoportfoglalkozások
keretében a továbbtanulásról beszélgettek a résztvevõk.
A tanodás gyerekekkel márciusban természetesen megünnepeltük a nemzetközi nõnapot, valamint március 15-ei nemzeti
ünnepünk kapcsán az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
is megemlékeztünk. A már megszokott módon tematikus
kifestõkkel - a nõnap kapcsán virágokkal, március 15-éhez
kapcsolódóan zászlókkal, kokárdákkal, huszárokkal - dekoráltuk a
tanodát, és megismertettük a gyerekekkel, hogy mirõl is szólnak
ezek az ünnepek, mi a történelmi háttér, kik a legfontosabb
szereplõk. Az ezt követõ idõszak pedig már a húsvéti készülõdésrõl
szólt, szól: kifestõzünk, papírból kivágott színes tojásokat
díszítünk, és várjuk a nyuszit. Stílszerûen szólva: kaptunk egy
„fülest”, hogy a nyuszi csokitojásokat hoz majd a tanodába! Várunk
minden tanodás gyereket!
Kovács Henrietta

József atya vezetésével a fiatalok is közremûködtek az ifjúsági keresztúton

A KIRISZTUSBÓL
FORRÁSOZÓ ÉLET
Minden megkeresztelt küldetése
Március 21-én szombaton Váci
Egyházmegye Világi Munkatársaknak Találkozóját tartották
Gödöllõn. Papok, szerzetesek és világi munkatársak részére a
Premontrei Gimnázium épületében. A hagyományos évenkénti
találkozót „A Krisztusból forrásozó élet” címmel nyitották
meg. A köszöntõ után Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
bevezetõt mondott, majd 10 órakor elõadást halhattunk Csillag
Péter diakónustól. Ezt követõen az egyházmegyénkben mûködõ
szerzetesrendek képviselõinek tanúságtételére került sor.

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely
2015. évi búcsúrendje
„Üdvözítõnk édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja”
(Mária-antifóna)
2015. május 2425., vasárnap-hétfõ, pünkösd ünnepe:
pünkösdvasárnap Varga Lajos váci segédpüspök,
pünkösdhétfõ: jubiláns házasok megáldása,
házassági esküjük megújítása Zatykó László ofm
2015. május 30., szombat: Óvodások zarándoklata
Kovács András salgótarjáni káplán
2015. június 12., péntek, Jézus Szíve ünnepe:
a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeinek zarándoklata
Pápai Lajos gyõri püspök
2015. június 28., vasárnap, Szent László király ünnepe:
lovas zarándoklat
2015. július 5., vasárnap, Sarlós Boldogasszony ünnepe:
együtt járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre és
gyermeket várók zarándoklata Bíró László tábori püspök
2015. július 11., szombat: a Szeretetláng Mozgalom
zarándoklata Beer Miklós váci püspök
2015. július 12., vasárnap: a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye zarándoklata (9 órakor ószláv görög katolikus liturgia)
2015. július 19., vasárnap, Kármel-hegyi Boldogasszonybúcsú Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
2015. július 26., vasárnap, Szent Anna-búcsú:
nagyszülõk megáldása Veres András szombathelyi püspök

A települési megemlékezés elõtt együtt imádkozhattunk nemzetünkért

Szerzetesrendek:
Premontrei: (Ulmann Péter) Jezsuita: (Koronkay Zoltán)
Ferences: (Lendvay Zalán) Szalvator: (Jerzy Urbanik)
Ciszter nõvérek: (Olga nõvér) Piarista: (Labancz Zsolt)
Szalézi nõvérek

Délután négy különbözõ fakultáció közül
választhattak a résztvevõk
1. Katolikus iskola igazgatók (Vezette: dr.Csáki Tibor)
2. Hitoktatók (Vezette: Bokros Levente, Tornai Gábor)
3. Szolgálattevõk: (Vezette: Turai János)
4. Egyháztanácsosok: (Vezette: Görbe József)
A Sülysápi énekkar vezetésével Szentségimádással és elmélkedéssel
zárult a találkozó.
Koczkáné Melinda
2015. július 31., péntek: betegek búcsúja
Tamás József gyulafehérvári segédpüspök
2015. augusztus 8., szombat: cigányzarándoklat
Somos László plébános
2015. augusztus 1516., Szombat-vasárnap,
Nagyboldogasszony-fõbúcsú szombaton:
Korzenszky Richárd osb, tihanyi perjel;
vasárnap: Kazimierz Nycz varsói bíboros, érsek
(10.15-kor Boldog Jerzy Popieluszko ereklyéinek átadása)
2015. augusztus 20., csütörtök, Szent István király ünnepe
Dékány Sixtus OCist zirci apát
2015. augusztus 29., szombat: a Ferences Világi Rend zarándoklata
2015. augusztus 30., vasárnap: motorosok zarándoklata
Bátor Botond osppe
2015. szeptember 6. és 8.: Kisboldogasszony ünnepe:
- vasárnap: Spányi Antal székesfehérvári püspök;
- kedden: Snell György esztergom-budapesti segédpüspök
2015. szeptember 13., vasárnap, Szent Kereszt és Fájdalmas
Anya-búcsú: özvegyek, árvák, gyermeküket elvesztettek
zarándoklata Gyulay Endre püspök
2015. Szeptember 19., Szombat:
görög katolikus hívek zarándoklata
2015. szeptember 27., Vasárnap:
egyetemisták zarándoklata Pákozdi István egyetemi lelkész
2015. október 4., Vasárnap:
Magyarok Nagyasszonya ünnepe Keresztes Szilárd püspök
2015. Október 17., szombat: a hagyományos római rítusú hívek
zarándoklata Varga Lajos váci segédpüspök
(a szentmise 12 órakor kezdõdik)
Az ünnepi szentmisék 11.00-kor kezdõdnek (az eltéréseket az
adott napnál jelezzük). A bazilika 7 és 19 óra között minden nap
nyitva van.
Forrás: www.szentkut.hu
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
A húsvét vigíliája (Nagyszombat este)

HÚSVÉTI IMÁDSÁG

Húsvét vigíliájának a szertartása a sötétség beállta után
kezdõdik a fényünnepséggel. Valamikor régen ezt a
szertartást hajnalban végezték. Napjainkban egyre inkább
terjed a gyakorlat, hogy minél késõbb, valóban sötétedés
után kezdõdik a szertartás. Ne zavarjon meg, hogy a
templomba lépve csupán egy halvány fény pislákol.
A sötét templom bejáratánál történik a tûzszentelés, melyrõl
meggyújtják a húsvéti gyertyát. Ezen a gyertyán öt
tömjéncsomó jelképezi az Úr Jézus öt szent sebét. A
megszentelt és megáldott húsvéti gyertyáról meggyújtják
a hívek gyertyáit. Ünnepélyesen vonulunk be a templomba,
miközben a pap háromszor énekli: „Krisztus világossága!” „Istennek legyen hála” - válaszolják a hívek. A templomban
eközben egyre nagyobb lesz a fény, hiszen Krisztus
világossága beragyogja ezt az éjszakát, világossága kiárad az
egész világra. Errõl szól a húsvéti örömének. Az
igeliturgiával folytatódik a szertartás. Isten nagy tetteirõl
szóló szentírási olvasmányokat hallgatunk meg, hogyan
segítette a választott népet, és hogyan készítette elõ az új
szövetséget. A „Glória” ünnepélyes éneklése során
egyszerre megszólalnak a harangok, a csengõk és az
orgona. - („A harangok visszatértek Rómából”) - Ünnepi
örömmel dicsõítjük Istent az „Alleluja” énekkel.
A keresztvíz szentelésének szertartása a szentbeszéd után
kezdõdik. Ahol nincs keresztelés, ott a keresztségi fogadást
újítják meg a jelenlévõk. A hívek könyörgése után
folytatódik a szentmise a megszokott módon. A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítõvel találkozunk. Régi
magyar szokás szerint a szentmise után feltámadási
körmenetet tartunk. Az Oltáriszentségben velünk lévõ
föltámadt Krisztussal, a húsvéti gyertyával, a Föltámadott
szobrával és mindegyikünk kezében égõ gyertyával
kimegyünk a világba, hirdetjük
Krisztus örömhírét. „Feltámadt
Krisztus e napon, hogy minden
ember vigadjon! Alleluja, hála
legyen az Istennek!”
Az ünnepek alatt vannak keresztény emberek, akik így köszönnek egymásnak:
„Krisztus feltámadt!”
válasz: „Valóban feltámadt!”
Áldott, békés húsvéti ünnepeket
kívánok mindenkinek az Egyházközség nevében: József atya

Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerûségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az idõben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendõ fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendõ fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény, napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai idõkben is, vidáman járjuk utunkat,
eljövendõ dicsõséged felé. Amen.
XVI. Benedek pápa
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NYULACSKA HÍREK
„A legtöbb amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”
Johann Wolfgang von Goethe
Intézményünkben március elején rendeztük meg a magyar Holecz Istvánné Margit néni, részletesen bemutatta a palóc

népviselet darabjait, majd méltán híres csengõ hangján régi
néphagyomány õrzés hetét.
A színes óvodai programok között, igen emlékezetes rimóci dalokat énekelt nekünk. Voltak gyerekek, akiketerre

az alkalomra népviseletbe öltöztettünk, hogy így elevenítsük fel õsi gyökereink mindennapjait.A rimóci címer és a
juhász táncokat tanított gyermekeinknek. A csemeték magyar népi motívumok felhasználásával, igazi remekcsillogó szemekkel figyelték vendégünk fürge lábait, majd õk mûvek születhettek a rajzfoglalkozásokon, melyek csopormaguk is szívesen csatlakoztak a játékos tánctanuláshoz.
tunk díszét képezték.
pillanatokkal ajándékozott meg minket Paluch Norbert, aki

Gyorssegély Kárpátaljára
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján
kialakult súlyos helyzet miatt döntött arról néhány héttel
ezelõtt, hogy 10 millió forint értékben gyorssegélyt juttat el
a nehéz körülmények között lévõ családok és az egyedülálló
idõs emberek megsegítésére. Ezzel egyidejûleg a püspökök
gyûjtést hirdettek minden katolikus templomban március 14ére, vasárnap a kárpátaljai testvérek javára.
Hála Istennek Rimócon mintegy 88 ezer forint adomány
gyûlt össze és sok értékben tartós élelmiszert hoztak a
hívek. Az önkormányzat 20 zsák burgonyát ajánlott fel.
Köszönjük szépen!
A háború sújtotta Ukrajna magyarok lakta vidékén a
mindennapi megélhetés is egyre nagyobb gondot okoz. Ma
már egy átlagos nyugdíj értéke nem éri el a 9.000 forintot, a
minimálbér pedig alig több mint 10.000 forintot ér, miközben az élelmiszerárak napról-napra drasztikusan emelkednek.
Telefonos adományvonalon továbbra is küldhetünk
adományt, ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként
500 Ft-tal segítünk.
József atya

Közös tánc Norbi bácsival

Margit néni mellett népviseletben

Március 18-án a cigányság világnapján a Tanoda szíves közremûködését kértük a roma kultúra megismeréséhez.
A bátrabb ovisok ifj. Rácz Csaba gitár-kíséretével és Oláh Alex énekével helyi ifjú tehetségektõl tanulhatták a hagyományos
cigány tánclépések alapjait. Volt szerencsék meghallgatni több dalt is az igazán tehetséges Bada Melissza elõadásában. A nap
egyik szép pillanata volt, amikor, a cigány himnuszt közösen énekeltük el.

Szentmisék rendje:
Ünnepekben:
- Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat: este 7 órakor
- Április 5. Húsvétvasárnap: délelõtt 11 órakor
- Április 6. Húsvéthétfõn: reggel 8 órakor
Továbbiakban:
- Hétköznapokon és szombaton: este 7 órakor
- Vasárnap: délelõtt 11 órakor (délután 3 órától litánia)
Április 26. Búzaszentelõ: jó idõ esetén a határban szentmisével egybekötve lenne. Délelõtt 10.30 órakor indulunk a
templomból. Rossz idõ esetén a búzaszentelõi szentmisét a
templomban tartjuk délelõtt 11 órakor.

Tanodás lányok tánca

Nagy élmény volt együtt táncolni
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Módszertani megújulás

A 2014/15-ös tanévben a Rimóci Szent István Általános
Iskola, mint nyertes pályázó részt vesz az Európai Unió támogatásával folyó TÁMOP-3.1.4.B Intézményfejlesztési projektben.
A fejlesztés a nehéz helyzetû iskolákban tanulóknak nyújt
„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
segítséget képességeik kibontakoztatásához és a versenyképes
Oly sokáig vártunk rád epedve,
tudás megszerzéséhez.
Mindehhez azonban elengedhetetlenül fontos az is, hogy a
Annyi éjen által, mint kisértet,
szülõk legalább annyira támogassák, segítsék gyermekeiket
Bolygott lelkünk a világban érted.”
ebben, mint ahogyan az iskola mindent megtesz a cél eléréséhez.
A Rimóci Szent István Általános Iskolában 2015. március
A fejlesztés az oktatási eszközök bõvítése mellett segítõ
13-án délben emlékeztünk meg arról a 167 évvel ezelõtti napról, szakemberek bevonására is lehetõséget adott. Ezek a szakembemelyen az elnyomásban élõ magyarság érdekében a márciusi rek az itt dolgozó pedagógusokkal együttmûködve dolgoznak
ifjak vezetésével forradalom robbant ki Pesten.
tanulóink felzárkóztatásáért, kompetenciák fejlesztéséért.
Nálunk részmunkaidõben egy pszichológus és egy gyógypedagógus bevonására nyílt lehetõség.

Március 15.

A Himnusz közös eléneklése után a felsõ tagozatos diákok
által elõadott mûsorban felelevenítettük a nap jeles eseményeit,
melyek hatására a nemzet függetlenné vált. Bár e vívmányok
nem voltak hosszú életûek, nagymértékben hozzájárultak a
késõbbi demokratikus államrend kialakulásához. Hallhattunk
verseket, melyek dicsõítették õseink, hõseink erõfeszítéseit,
melyekbõl a ma embere is erõt meríthet a mindennapok
küzdelmeiben.

A Szózat eléneklésével záródó megemlékezés után nemzeti
lobogónk kíséretében minden résztvevõ diákok, pedagógusok
és meghívott vendégeink: Mohácsi László a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ igazgatója és Kormány Erika
közoktatási referens elvonult Petõfi Sándor szobrához, ahol
zászlókat és az emlékezés koszorúját helyeztük el a forradalom
költõjének emlékhelyén.
Bárány Árpád

A program megvalósításához a tantestület által kidolgozott
célkitûzéseink között a legfontosabbak:
- tanulóink iskolai életének sikeressé tétele,
- esélyegyenlõségük elõmozdítása,
- társadalmi beilleszkedésük elõsegítése,
- a kompetenciaméréseken nyújtott teljesítmények növelése.
Céljaink elérése érdekében az új, hatékony tanulásszervezési, módszertani elemek közül a projekt módszerre
helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, vezettük be a mindennapi
pedagógiai gyakorlatba.
Az elmúlt tanévek során mind a tanulók, mind a szülõk
részesei lehettek az egész iskolát megmozgató hagyományos
projekt napoknak. /Mesenap, Irodalmi õsz, Karácsony, Szent
István napok…./
Ebben a tanévben, a napi munkában osztályszinten
módszertani elemként teljesítettük ki.
Minden osztály évi 3-4 alkalommal egy-egy választott témát
dolgoz fel részben tanórákon, részben délutáni foglalkozásokon
10-12 vagy akár több órában.
A témahetek során a tanulók megismerkednek az
anyaggyûjtéssel, a kutató munkával. felhasználják a könyvtár és
az informatika adta lehetõségeket. Módjuk van egyéni és
kooperatív munkafolyamatok végzésére. Természetesen
minden alkalommal készül valamilyen produktum: tabló,
Power point, rajz, kiállítási tárgy. Felcsendül egy dal, egy vers. A
választott téma feldolgozása után az osztályok projektzáró
bemutatót tartanak társaiknak.
Márciusban lezárult az elsõsök „Hóvirág”, a hetedikesek
„Víz” és a nyolcadikosok „Szabadság, szerelem” címû projektje.
A legkisebbek tavaszi verseket tanultak, szép hóvirágokat
készítettek, megtanulták észrevenni a természet apró változásait.
A hetedikesek kiemelték a víz jelentõségét, a természetvédelem fontosságát.
A nyolcadikosok a '48-as szabadságharc ritkán emlegetett
hõs asszonyaira irányították figyelmünket.

A projektek sora tovább folytatódik a tanév végéig. Bízunk benne,
hogy ezzel is hatékonyan támogatjuk tanítványaink személyiségének
fejlõdését, hiszen ez az oktatási forma lehetõséget nyújt:
- az élmények átélése útján az érzelmi fejlõdésre
- az aktív tanulásra, egyéni, csoportos, kooperatív szervezési
formák biztosításával
- változatos ismertszerzési technikák alkalmazására
- a sokoldalú tevékenykedtetés révén sikerélmény elérésére.
Pócsik Csilla
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Az iskola könyvtárosaként igyekeztem beszerezni a kötelezõ
olvasmányokat és az igényeknek megfelelõ szép és szakirodalmat.
Nagyon érdekes volt a szituáció, mikor a második visszatérésemkor már azok gyerekeit taníthattam, akikkel az elsõ
körben diákként találkoztam. Az összejövetelek légköre ekkor
is családias volt.

A mai napig érdekel, hogy mi van a volt tanítványaimmal,
hogyan alakult a sorsuk. Tudomásom van róla, hogy mindegyikük EMBERKÉNT megállja a helyét a mindennapokban. A
jobb képességûek diplomát szereztek, a tanulni kevésbé szeretõk jó szakemberek lettek. Büszke vagyok Rájuk!!!
Vannak tanítványaim, akiknek életútja hamar véget ért. Ennek
híre mindig szomorúsággal tölt el. Nyugodjanak békében, s
ezt kívánom elhunyt kollégáimnak is. Köszönöm a sorsnak,
hogy együtt lehettünk.
Köszönöm Rimóc közösségének (a lakosság, a diákok, a
kollégák) a befogadást, a sok támogató segítséget, az emberséges
együttmûködést, a szép emlékeket. Szeretettel kívánok mindnyájuknak nagyon jó egészséget, sikeres, boldog jövõt.
A diákjaimnak pedig a következõ üzenettel köszönöm meg
az együtt töltött éveket: Az igazi értéked legbelül, benned van.
Ha abból tudtál hátra hagyni, ha menned kell -, akkor nem volt
hiábavaló földi léted.
Székely Imréné

Ipolytarnócon 1997-ben

Valaki hiányzik…
Volt egy ember közöttünk, aki soha nem hiányzott.
Nem hiányzott sehonnan, mert mindenhol ott volt.
Család, barátok, közösségek, rendezvények, összejövetelek. Nem a feladat találta meg õt, hanem õ találta
meg a feladatot. Mindent elvállalt, ha másoknak ez által
segíthetett. Õ sehonnan nem akart hiányozni. Másokat
szolgált.
Eltelt egy év és minden megváltozott. Minden.
Ez az ember egyszercsak mindenhonnan hiányozni
kezdett.
Egy éve hagyott itt minket Vincze Barna, sokak Barna
bacsija, aki csak azért hiányzik mindenhonnan, mert
nem jöhet… Biztos vagyok benne, hogy ha jöhetne még,
jönne…
Ha végigtekintek gondolatban azokon a rimóci
eseményeken, melyeken az elmúlt egy év során részt
vettem, elmondhatom, hogy nem volt olyan rendezvény,
ahol ne hiányoltam volna. Hiányzott, mint rutinos
hangosító, hiányoztak azok a dalok, melyeket egy-egy
rendezvény elõtt lejátszott nekünk, hiányoztak a mesék,
az énekek, a poénok és a viccek is, melyeket olyan
átéléssel mesélt nekünk.
Egy-egy újságos összejövetelen ha nyitódott az ajtó
sokszor vártam, hogy még belép, hisz azért késik, mert
zárja a csarnokot. De nem jött.
Nem jelentkezett már polgárõr szolgálatra sem, nem
volt ott a Szent József Katolikus Férfiszövetség összejövetelein és nem hívhattuk, hogy jöjjön, mert
hangosítani kellene.
A karácsonyi „koncert” az egyik szívügye volt, amíg
lehetett, szervezte. Most, hogy újra ott lehettünk ezen az
ájtatosságon a templomban, õ már nem mosolygott
közöttünk bajsza alól. Nem jött a Kobak összejövetelekre,
sem a szüretire, de a szentek kiállítására sem. Nem jött a
Rimóci Újság Jótékonysági Báljába és nem volt ott
másnap az idõsek napján sem. A nõnapi rendezvényen
vártam, hogy ott lesz a felvonuló férfiak között, hogy
Bálinttal közösen énekelnek nekünk. Március 15-én
koszorúzni fog és ott feszít kokárdával a mellén a fekete
karimás kalapjában. De nem. És bár nem vagyok részt-

vevõje a rimóci sporteseményeknek, tudom, hallom,
hogy a legnagyobb ûrt mégis a sport területén hagyta
maga után. Most, hogy kiemeltem pár „képet” az elmúlt
idõszakból, rádöbbentem, hogy hosszan lehetne sorolni,
sõt, minden eseményt fel lehetne sorolni…
Rá kell és rá kellett jönnünk, hogy sok ember kell ahhoz,
hogy mindazt csinálni tudja, amit Barna bacsi egyedül
tett. Próbálunk helyt állni, hogy elvégezzük mindazt,
amit itt hagyott nekünk. Leginkább idõsebb gyermekei,
Ágota és Gergõ léptek Barna bacsi nyomdokaiba, de sok
segítség kell még, ahhoz - ahogy õ mondta egy-egy
esemény után tréfásan - 110 %-ot teljesítsünk.
Bár szívünkben örökké él és emlékét megõrizzük
magunkban, egy év után is hihetetlen, hogy nem jön
többé. Annyira fáj, hogy nem lehet közöttünk. Egy év,
hosszú idõ, de az ûr mégis hatalmas.
Emlékezzünk rá halálának évfordulóján, 2015. április
12-én, vasárnap az érte bemutatott szentmisén is. V.N.
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PEDAGÓGUSAINK II. - Székely Imréné munkássága

Polgárõr közgyûlés

Mint ahogy azt februári lapszámunkban már leírtuk, új sorozatot indítottunk „Pedagógusaink” címmel. Célunk, hogy
minél több, Rimócon tanító pedagógust megkeresünk, írják le, meséljék el, milyen is volt korábban községünkben tanítani.
Zsédely Lajos tanár úr után most fogadják sok szeretettel Székely Imréné írását, aki szintén 40 éve került a rimóci
iskolába.
Vincze Nikolett

2015. március 14-én délután 3 órától tartotta éves közgyûlését a
Rimóc Polgárõr Egyesület a közösségi házban. Az összejövetel
elõtt egy órával Tóth Szabolcs rendõr õrnagy „polgárõr
ismeretek” címmel oktatást tartott a jelenlévõknek, melyen szó
volt többek között a „250x100 Biztonság” programmal
kapcsolatos tudnivalókról is. „A 2013-ban elindított „100x100
Biztonság" mintaprogram fõ céljai a lakosság szubjektív
biztonságérzetének növelése és a jogsértések számának csökkentése volt. A 2013-ban megtartott fórumokon a részt vevõk egyértelmûen jelezték, hogy a program sikeres és a polgárõrség
együttmûködése a társzervekkel kiváló. 2014-ben az eddigi
eredményes munkának, és kiemelt támogatásoknak köszönhetõen
az Országos Polgárõr Szövetség, az Országos Rendõrfõkapitányság és a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács újabb 150
települést von be, így a bûnmegelõzési mintaprogram „250x100
Biztonság" néven folytatódik tovább.”
(http://www.opsz.hu)

Emlékezés a rimóci tanári éveimre…
1975. augusztus 15-én kerültem
a rimóci általános iskolához,
mint képesítés nélküli tanár. Bár
szerettem volna az érettségi
után továbbtanulni, szüleim
anyagi helyzete miatt nappali
tanulmányok folytatására nem
igen gondolhattam. Szüleim
kisjövedelmû kétkezi munkások voltak. A levelezõ képzést
pedig 1-2 évre felfüggesztették
a felsõfokú intézmények.
Egyenlõre várakozó állásponton voltam. Kinevezésemmel
egy nagyon régi vágyam vált
valóra. Minden vágyam az volt,
hogy gyerekek közelében lehessek. 1976 szeptemberében felvételt nyertem a HO Si Minh
Tanárképzõ Fõiskolába Egerben, magyar-történelem szakra.
Elsõ diplomámat 1980-ban, a másodikat - gyerek- ifjúságvédelem szakon - 1989-ben szereztem.
Rimóc és a rimóci általános iskola a legfontosabb állomása
életemnek. A falu szeretettel fogadott, bizalmat szavaztak
nekem gyerekeik neveléséhez, együtt mûködtek velem,
bármiben számíthattam rájuk. Tökéletes volt az összhang. Jó
érzéssel töltöttek el a vég nélküli szülõértekezletek, a fogadó
órák. A szülõkkel a gyerekeikkel kapcsolatban mindent
õszintén és nyíltan megbeszélhettünk.
A Rimócon töltött szolgálatom legszebb éveit Zsédely Lajos
igazgatósága alatt éltem. A tantestület nagy családként
mûködött. Nem túlzás, ha azt mondom, hogy a közösséget a
gyerek- és embertisztelet, a szakma iránti elkötelezettség, a
felelõsségteljes szolgálat igénye és a hatalmas empátiás készség
forrasztotta össze. Sok segítséget kaptunk kezdetben, de késõbb
is az idõsebb kollégáktól. Virág Vincéné Marika, Mócsány
Istvánné Rozika, Pócsik Sándorné Klárika és a mindenki Sanyi
bácsija, Pócsik Sándor mindig jó tanácsokkal és hatalmas
empátiával segítették munkánkat.
Csodálatos idõszak volt.
Zsédely Lajos szakmailag elkötelezett, hiteles, a gyerekek, az
iskola és a kollégái érdekét maximálisan elõtérbe helyezõ, nagy
tudású vezetõje volt az intézménynek. Naprakész információit
mindig megosztotta a tantestülettel. Kedvenc szójárását soha
nem felejtem el. Legkeményebb fegyelmezõ szava: „a
szakraméder” volt. Sok mindenért hálás vagyok neki, de fõleg
azért, hogy vezetõi módszereivel segítette önbizalmunk
erõsödését, szakmai elõmenetelünket, és mindig kiállt a
tantestület mellett.
Szeretettel emlékszem vissza az úttörõs programokra, a túrákra,
a nyári táborokra és a sok-sok közösségépítõ programra.
Hálával és tisztelettel gondolok a fiatalabb kollégákra is
Herczog Györgyné, Klárikára, - akivel elsõ rimóci utunkat
1975-ben gyalog tettük meg -, Jusztin Józsefné Erzsikére,
Leszenyiczki Marikára és Bukta Józsefre.
Zsédely Lajos távozása után Veres Attila lett az intézmény
vezetõje. Õ is hatalmas elkötelezettséggel irányította az iskolát.
Az õ vezetése alatt 2 évet szolgáltam az iskolában. Az új
iskolába való beköltözésben még segédkeztem, de már az új
tanévet nem kezdtem az intézményben.

Farsangi bálon
1976-ban Golyán Jánosné Kati kért fel történelemtanításra. Akkor
már rokkant nyugdíjas voltam. Persze, hogy nem mondtam
nemet, hiszen szerettem Rimócot. A törvény által megszabott
óraszámban történelmet tanítottam, és egy csodálatos osztály
osztályfõnöke lehettem. Új kollégáim, Percze Gizike, Varga
Bálint és Bárány Árpád a tanítványaim voltak. Józsa Dezsõ
„többfordulós kollégám” és Fábián Katalinnal együtt - aki
szintén rimóci kollégám volt - a mai napig barátaim.
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Az oktatás után egy rövid szünetet követõen kezdetét vette a
közgyûlés. Péter Zsolt, az egyesület elnöke üdvözölte a
jelenlévõket, majd felkérte Beszkid Andort, hogy segítsen a
közgyûlés levezetésében. Ezt követõen az elnök beszámolója
következett a 2014-ben elért szakmai és pénzügyi eredményekrõl. A
jelenlévõk a beszámolót egyhangúlag elfogadták. Ezek után a 2015.
évi feladatokat és pénzügyi tervet ismertette az egyesület elnöke,
amit a tagok szintén egyhangúlag elfogadtak. A beszámolók után
a Felügyelõ Bizottság jelentése következett, majd kérdések,
hozzászólások megfogalmazására volt lehetõség.
Az elismerések átadása következett, melyet idén három
polgárõr kapott meg a polgárõr mozgalomban végzett kiemelkedõ munkájáért. Vágvölgyiné Kiss Mária, Jusztin Béla és
Vincze Barna (posztumusz) polgárõr tevékenységükért az
oklevél mellett egy fa plakettben foglalt ezüst érmet vehettek át
az elismerés kifejezéseként.
Egyebekben tájékoztató hangzott el a polgárõrség által
benyújtott pályázatokról, valamint a 2016. évi jótékonysági bál
megszervezésérõl is döntött a tagság, ugyanis abban az évben
lesz 25 éves a rimóci polgárõrség, valamin a jótékonysági bál is
kerek (20.) évfordulóját ünnepli majd. Ezt követõen ebéd
következett, majd kötetlen beszélgetés vette kezdetét.

A RPE 2014-es pénzügyi beszámolója
Nyitó egyenleg:
16.147Ft
Bevételek:
N.P.SZ. pályázati támogatása: 500.000Ft
Tagdíj bevétel:
82.000Ft
SZJA 1%:
100.727Ft
Egyéb bevételek:
180Ft
Bevételek összesen:
682.907Ft
Záró egyenleg:
2014.12.31. bankszámlán: 72.301Ft
2014.12.31. készpénz:
4.600Ft
Összesen:
76.901Ft

Kiadások:
Mûködési költség:
Bankszámla költség:
Üzemanyag költség:
Autó költség:
Egyéb költség:
Kiadások összesen:

263.714Ft
12.108Ft
273.065Ft
6.120Ft
127.900Ft
682.907Ft

A RPE 2015-ös pénzügyi tervezete
Tervezett bevételek:
Tervezett kiadások:
Készpénz maradvány:
76.901Ft Mûködési költség:
320.000Ft
Önkormányzati támogatás: 100.000Ft Általános isk. támogatás:
20.000Ft
Pályázati támogatás:
700.000Ft Telefon költség:
72.000Ft
N.P.SZ. támogatás:
400.000Ft Gépkocsi használat:
550.000Ft
Tagdíj bevétel:
84.000Ft N.P.SZ. tagdíj:
3.000Ft
SZJA 1%:
100.000Ft Közgyûlés-fõzõverseny:
70.000Ft
Számítást. eszk. beszerzés: 150.000Ft
Tartalék keret:
275.901Ft
ÖSSZESEN:
1.460.901Ft ÖSSZESEN:
1.460.901Ft

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok a polgárõrség nevében:
Péter Zsolt

Egyébként...
Kollégáimmal a ludányi tónál
Váratlanul ért, hogy - bár 1976-ban rokkant nyugdíjasként kért
fel az iskola igazgatója történelem - tanításra - 2000-ben
ugyanerre az okra hivatkozva szüntette meg munkaviszonyomat. A mai napig nem tisztázott, hogy mi volt az igazi ok. Fájó
szívvel és értetlenül hagytam ott az iskolát, de hál' Istennek a
szécsényi szakközépiskolában szeretettel fogadtak.
A pedagóguspályát mindig felelõsségteljes szolgálatnak
tekintettem. A diákok pedig mindig a munkatársaim voltak.
Soha nem éreztem, hogy e miatt a tekintélyemen csorba esett
volna. Mindig a gyerek tekintete volt az elsõdleges számomra.
Az sokat elárult az illetõ lelki állapotáról. Annak ismerete nélkül
- megítélésem szerint - nincs hatékony oktatói nevelõi munka.
Ugyan olyan fontos követelmény volt önmagammal szemben
az õszinteség, a hitelesség, a megbízhatóság, a szakmai alázat,
az empátia gyakorlása és a személyes példamutatás a minden
napi oktató-nevelõ munkám során. Valószínû ezért, a gyerekek
velem szemben õszinték, nyíltak és tisztelettudók voltak, és a
mai napig is azok. Öröm számunkra a találkozás.
A tanítás során határozott, de következetes igyekeztem lenni. A
tisztelve követelés elve vezérelt. Azt követeltem meg, amit
önmagamtól is, a személyre szabott feladat pontos, igényes elvégzését. Ez általában sikerült is.

Egyébként írhatnék én ide bármit? Nem.
De ha bármit írnék, akkor is elolvasnák, és bármit írnék,
akkor sem olvasnák? Vannak, akik csak átfutják az
újságunkat, amire több ember is elég sok idõt szentel, hogy
az formailag és tartalmilag is igazán összeszedett legyen. És
vannak, akik minden betûjét átrágják még akkor is, ha
valamelyik cikkrõl már elõre tudják, hogy nem õk a
célközönség. Még is az újság egyik szerkesztõjeként
szomorú azt a véleményt hallani, hogy: "azt a cikket
rendszerint átugrom". Pedig egyrészt természetes, hogy
egy 30 éves egyedülállót nem érdekli a Gyerekházról szóló
rész, és egy ovis gyermek édesanyját nem érdekli a
Gondozási Központ cikke.
De vannak cikkek, amiket nem ártana tényleg mindenkinek
úgy átolvasni, hogy értelmezni is próbálja a szavakat és
mondatokat.
Sokan szeretnek kritizálni bármit, amihez nincs közük,
vagy aminek nem látják értelmét, vagy egyszerûen nem

értik. Sokan gondolják bele mindenbe azt, hogy valakik
abból mekkora haszonra tesznek szert. Pedig ha csak az
újságból tájékozódnának, és értve olvasnának, már olyan
információkra lelnének, amikbõl sok gyanúsítgatásokkal
terhelt elméletet elvethetnének.
Egyébként mindenki elõtt ott a lehetõség, hogy kérdezzen.
Nem nagy ez a falu, bárki megtalálható. Még a polgármesternek is biztosan fel lehet tenni kérdéseket BÁRMIvel
kapcsolatban a falugyûlésen. Ajánlom is mindenkinek,
akinek bármilyen gondja van a faluval, rendeletekkel,
hivatallal, utakkal, járdákkal, emberekkel, állatokkal... én is
ott leszek, még talán kérdezni is fogok. Mert van kérdésem,
van, amit még nem értek, és hivatalos választ várok. A
legjobb módja a kérdések tisztázásának, ha nyilvánosan
intézünk kérdést az illetékesek felé. Szóval, akinek gondja,
baja van, az jöjjön, ne magának és a szomszédjának
morogjon. Annyit megtehet bárki, hogy kérdez. Talán.
Még.
Bablena Feri
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rencia zajlott a Dr. Manga János
Közösségi Házban. Az elõadásokat
községünk polgármestere kezdte a
település bemutatásával, majd a meg1 éve:
valósult magyar-szlovák határ menti
Címerkiállítás nyílt a WestEnd-ben.
együttmûködés tapasztalatait osztotta
A Westend City Center és a Magyar Önmeg a jelenlévõkkel.
kormányzatok Szövetsége címerkiállítást szervezett a bevásárló központban, Rejtvényfejtõ verseny
ahol többek között Rimóc település A Szent István Általános Iskola, Óvoda
címere is megtalálható
és Könyvtár megrendezte elsõ rejtvény(http://www.smartface.tv/címerkiállí fejtõ versenyét. Több cél is vezérelte a
tás/résztvevõk)
szervezõket: lehetõség a 30 éven
felülieknek kikapcsolódó programra,
Rimóciak a pávában
játékos, tanulás nélküli ismeretszerzés
Örömmel fogadtuk, hogy a Fölszállott a
lehetõsége, közös, izgalmas szórakozás
páva idei megmérettetésére rimóciak is
és megmérettetés.
jelentkeztek. A területi válogatókon
Bablena Piroska Vácott, Paluch Norbert
10 éve:
és Paluchné P. Piroska pedig Nyíregy- Aranytoll-díj
házán szerepelt.
2005. március 15-én a Magyar Sajtó
napján adtuk át az Aranytoll-díjat
5 éve:
Rimócon tanácskoztak az Észak- Benkó Péter részére. Az Aranytoll-díj
magyarországi Helyi Vidékfejlesztési egy elismerés annak, aki az év során a
legtöbb, a legtartalmasabb és legértékeIroda vezetõi
„Határon átnyúló kapcsolatok és prog- sebb írásokat küldi a RIMÓCI ÚJSÁG
ramok” címmel vidékfejlesztési konfe- számára.

Visszatekintõ
Ezt írtuk…

Egy emlékezetes napról
A rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök atya és a Váci Férfiszövetség
meghívására 2015. március 7-én, szombaton egy egész napot
töltött Vácott.
A program délelõtt a kilenc órai szentmisével kezdõdött a
Váci Székesegyházban, melyet a püspök atya celebrált. A több
mint száz férfiembert a szentélybe invitálta és a szentmise idejére
tiszteletbeli kanonokká nevezte ki a püspök atya. A rimóciak
közül ketten ministráltak, egy könyörgést is olvastunk, és velünk tartott József atya is, a Szövetségünk lelki vezetõje.
A szentmise után bemutatták a székesegyházat és elmondták építésének történetét. Ezután rövid sétával átmentünk a
püspöki palotába, ahol a püspök atya igazi jó pásztor és jó
házigazda módjára várt minket.
Itt a püspök atya rövid napindító köszöntõje után minden
csoport bemutatkozott és elmondta fõbb történéseit, sikereit,
kudarcait. A veszprémiek, zákányszékiek, váciak mellett mi,
rimóciak is beszámoltunk arról, amit eddig tettünk. Büszkeséggel
mondhatom, nem vallottunk szégyent. Ezután megnézhettük
a püspöki palota összes termét és értékes berendezéseit.
Az ebédet a püspök atyával és a kísérõ lelkipásztorokkal a
Galamb utcai közösségi házban fogyasztottuk el. Ebéd után
váci városnézés következett. Ezúton is köszönjük idegenvezetõnknek a tartalmas és igen színvonalas kalauzolást.
Valódi élmény volt. A városnézést a piaristák templomában
elmondott litánia zárta. A vacsora szintén a Galamb utcában
várt minket, majd utána közvetlen beszélgetés, tapasztalatcsere és igazi lelki feltöltõdés volt az a rövid idõ, amit még
együtt töltöttek a férfiak.
Egy emlékezetes napról számoltam be röviden, amelyet
ezúton köszönünk a püspök atyának, a váci férfiszövetségnek
és minden férfitársunknak, akikkel együtt ismét tanúságot
tettünk hitünkrõl és magyarságunkról. Elkísért minket három
varsányi és egy gyarmati férfitársunk is.
Bizakodunk a folytatásban…
Beszkid János

2015 ÁPRILIS
15 éve:
Utazás 2000 kiállítás
A napokban zárta kapuit az Utazás 2000
turisztikai és idegenforgalmi kiállítás. A
Nógrád megyét bemutató standon
mutatkozott be községünk is. Rimócot a
kiállítás második napján Déska Bertalanné (a népi hímzés népmûvészet
mestere) képviselte. A rengeteg érdeklõdõ közül sokan fénykép- és videófelvételeket készítettek a böjti viseletbe
öltözött, és munkáját serényen végzõ
palóc menyecskérõl.

20 éve:
Szemét ügy
Községünkben a szemétszállításért
évente 500 Ft-ot fizetünk. Ez havonta
41,66 Ft, hetente pedig 9,61 Ft kiadást
jelent. Ezért a pénzért mindenféle
háztartási hulladékot elszállítanak.
Összehasonlításul egy Sportszelet ára
32 Ft.
Beszkid János

III. ütemben is kulturális
közfoglalkoztatás Rimócon!
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet jóvoltából 2013.
novemberében indult el országosan a kulturális közfoglalkoztatási program, ahová Rimóc Község Önkormányzata is
egy fõvel csatlakozott. A program lényege hogy (munkaerõ
növeléssel) segítséget nyújtson a kulturális és közmûvelõdési
területeken végzett feladatok ellátásában. A minimum
érettségivel rendelkezõ, regisztrált álláskeresõk számára
nyújt újra munkalehetõséget ez a kezdeményezés. A Nemzeti
Mûvelõdési Intézet, mint foglalkoztató, megállapodást köt a
partnerszervezetekkel (civil szervezetek, önkormányzatok,
stb.), akik miután kiválasztják a foglalkoztatni kívánt személyt,
kijelölik az elvégzendõ feladatokat és biztosítják számára a
munkavégzéshez szükséges helyiséget, terepet. A kezdeti
nehézségek után a hat hónapig tartó program eredményesnek bizonyult, ezért 2014. szeptemberében a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet újra meghirdette a kulturális közfoglalkoztatás immár a II. körben. Ekkor Rimócról az Önkormányzat
mellett a Rimóci Kobak Egyesület is pályázott és nyert 1-1 fõ
közösségi munkást, akik a Közösségi Ház és a település
kulturális feladatait látták el szintén hat hónapig.
Az eddig elért eredményeknek és a pozitív tapasztalatoknak köszönhetõen 2015. márciusától elindították a III.
kulturális közfoglalkoztatási programot, mely 11 hónapig,
2016. február 29-ig tart. Ebben a körben már négy helyi
szervezett pályázott közösségi munkásokra. Két fõ az
Önkormányzatnál, egy fõ a Kobak Egyesületnél, egy fõ az
Ifjúsági Egyesületnél és egy fõ pedig az egyházközségnél
lát el kulturális és közmûvelõdési feladatokat. A közösségi
munkások segítik a szervezetek mûködését és a település
számára is hasznos munkát végeznek.
BVÁ

2015 ÁPRILIS
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Nõnap 2015.
Magyarországon a Nõnap ünneplése évtizedes hagyomány.
Ilyenkor a férfiak, fiúk általában virággal kedveskednek a
nõknek, lányoknak. Nekünk Rimócon dolgozó nõknek azonban
egy kicsit más ez az ünnep. Évek óta az Önkormányzat, a helyi
intézmények férfi dolgozói és a képviselõk, már jó elõre
készülnek, hogy nekünk Rimócon dolgozó hölgyeknek egy
vidám, emlékezetes estét szervezzenek.
Már elõre megkaptuk a meghívót és szerintem mindannyian
vártuk a hétfõ délutánt.
Március 9-én a dr. Manga János Közösségi Házban került sor
az ünnepségre, ahol öltönyös férfiak kedves fogadtatásával
indult az este. Kíváncsian vártuk, vajon az idén mivel lepnek
meg minket. Bátran mondhatom az idei mûsorból sem hiányzott a humor, a vidámság, a derû.
Bárány Árpád tanár úr verse, Bablena Ferenc csodálatos
muzsikája, Varga Bálint tanár úr varázslatos hangja mellett, a
köszöntõ szavakat Beszkid Andor polgármester és Déska
Szabolcs képviselõ tolmácsolta.
A vidám mûsorban pedig bepillantást nyerhettünk a falu
intézményeinek életébe, melyben napi munkánk egy-egy
morzsája elevenedett meg a fiúk igazán nagyszerû elõadásában.
Mókás jelenetekkel varázsoltak mosolyt, kacajt az arcunkra.
Végül a hölgyek nevében Kiss Józsefné iskolánk igazgatónõje mondott köszönetet.
Ezt követõen került sor a pohárköszöntõre, majd az
ízlésesen megterített asztalról, mindenki kedvére fogyaszthatott a sok finomságból. Búcsúzásként pedig még egy-egy virágot
is kaptunk ajándékul.

Köszönjük, hogy ismét sikerült egy felejthetetlen, emlékezetes estét együtt töltenük, köszönjük a meghatódottság könnyeit,
a kedves szavakat, a vidám pillanatokat, a gyönyörû virágot és
persze a finom vacsorát. Reméljük, ezt a „rimóci hagyományt” az
elkövetkezõ években is tovább ápolhatjuk.
Zárásként egy József Attila idézettel szeretnék köszönetet
mondania a részt vevõ hölgyek nevében a sok-sok kedvességért,
amit tõletek, férfiaktól kapunk:

„A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az õszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívbõl fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.’’
Köszönettel: Perczéné M. Gyöngyi

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.

1. Ön kitõl és mit szeretne kérdezni a a másik részét viszont elkölteném. Utaznék,
a szeretteimet támogatnám, illetve a helyi
falugyûlésen?
szervezeteket is szívesen segíteném. Nem

2. Mit szólna egy majálishoz? Mikor volt sajnálnám a pénzt településünk fejlesztésére
utoljára, mit szeretett benne a legjobban? sem.
3. Ha nyerne a lottón, mire költené?
Bablenáné Mócsány Georgina
1. Nem tudom (pedig már 5 perce gondolkodom ezen a válaszon, de nem tudom)
2. Nem voltam még majálison, legalábbis
nem emlékszem rá. Részt szoktam venni a
helyi rendezvényeken, így alapvetõen erre
is biztosan elmennék és megnézném, hogy
milyen programok vannak. Idén viszont
még biztosan nem tudnék elmenni, mert a
kislányunkkal vagyok itthon, de jövõre elmegyek, ha lesz.
3. Egy részét szerintem befektetném valamibe, vagy lekötném, hogy sokáig kitartson,

Vinczéné Hurják Mónika
1. Polgármestertõl: Mikor lesznek "járhatóak" a következõ utcák: Balassi Bálint u.,
Hársfa utca, Kossuth utca? Azt gondolom,
aki ismeri a környéket, tudja vagy sejti, mire
gondolok...
2. Gyermekkori élményeim vannak a
majálisról, ha lehet így fogalmazni, az
"átkosban" voltam utoljára ilyen eseményen. Bár kötelezõ volt, azt gondolom, nem
éreztük ennek a terhét. Emlékszem, a
felvonuláson az azonos munkahelyen
dolgozók közösen vettek részt, aztán pedig a

mûsorok alatt jól szórakozott felnõtt és
gyerek egyaránt, arról nem beszélve, hogy
olyan közös program volt ez a dolgozók
számára, ahol tényleg kikapcsolódhattak a
mindennapok szürkeségébõl. Sajnos ma
már az emberek egyre kevesebb idõt tudnak
szórakozással tölteni, sokszor én is csak a
gyermekeim kedvéért megyek el különbözõ
rendezvényekre, mert mindig van egyéb
elfoglaltságom is.
3. Megengedhetném magamnak, hogy ne
pénzért, hanem hobbiból tanítsak!
Egyébként leginkább a világ megismerésére, utazásra vágyom. És csupán a családom
biztos egzisztenciája az, ami vonzana benne,
minden más egyéb csak felesleges dolog!
Ha megnyerném a lottóötöst, feleslegessé
válna az elsõ kérdésem!

Pásztor Bence
1. A polgármestertõl, hogy lenne e lehetõség
egy elektronikus zenei rendezvényre az
ikszt-ben?
2. Nem voltam még majálison de biztos jók
lennének a programok.
3. Ha nyernék a lottón nyitnék egy autó
motor szerelõ mûhelyt és kizárólag olyan
embereket vennék fel alkalmazottaknak
akiknek nincs se autószerelõ szakmájuk
sem érettségijük de profi módon végzik a
munkájukat.
Bablena Feri

