Ára: 180,-Ft
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RIMÓCI SP RTHÍREK
Az ifjúsági csapat bajnoki mérkõzései:

2015 MÁJUS

U14-es serdülõ csapat mérkõzései:
12. forduló: Rimóc szabadnapos
13. forduló, 2015. 04. 09.: Szendehely – Rimóc 1-3 (0-1)

Rimóc: Bangó D. - Oláh D., Balázs A., Bangó R. - Laczkó M.,
Mócsány P., Bangó D. - Rácz M., Balázs L.
Rimóc: Imre Zoltán, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Gól: Rácz M., Balázs L. (2)
Sárga lap: Bangó R.

17. forduló: Somos – Rimóc 1 -1 (1-1)

Oláh Ákos, Csík Csaba, Szoldatics Dávid (Bene Richárd), Csík
14. forduló, 2015. 04. 14.: Palotás – Rimóc 7-1 (5-0)
Rómeó, Balázs Gergõ, Rácz Adrián, Bada Norbert
Rimóc:
Bangó D. - Oláh D., Balázs A., Bangó R. - Bangó D., Rácz
Gól: Rácz Adrián Jók: Egész csapat
M., Bada N. - Bangó Á., Balázs L. Gól: Rácz M. Sárga lap: Oláh D.
Sárga lap: Puszta Erik, Oláh Ákos
Piros lap: Imre Zoltán
Sajnos már a 12. percben vezetést szerzett a hazai csapat, de
A felnõtt bajnokság állása:
szerencsére még a félidõ vége elõtt Rácz Adrián agresszív fellépésének 1. Somos
20
15
4
1
60 - 17
49
köszönhetõen ki tudtunk egyenlíteni. Voltak még helyzeteink, de a 2. Nõtincs
20
13
5
2
55 - 19
44
remekül védõ kapus eszén nem tudtunk túljárni. A második félidõben 3. Érsekvadkert
20
12
4
4
48 - 18
40
már a hazai csapat is egyre többet támadt, de szerencsére mind a 4. Cered
20
12
0
8
56 - 32
36
védelem mind a kapusunk jól oldotta meg feladatát. A 88. percben Oláh 5. Karancslapujtõ
20
11
3
6
39 - 26
36
Ákost mellbe ütötték, melyre a kapusunk kiszaladt és meglökte a hazai
6. Balassagyarmat 20
10
5
5
32 - 15
35
játékost, melynek következménye kiállítás lett. Bíztam benne, hogy
7. Berkenye
20
11
1
8
48 - 32
34
három ponttal a zsebünkben mehetünk haza.
8. Pásztó
20
8
5
7
34 - 33
29
18. forduló: Rimóc – Héhalom 9 – 0 (4-0)
9. Szécsény
20
8
3
9
36 - 38
27
Rimóc: Percze Kristóf, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Oláh 10. Nagybátony
20
7
6
7
35 - 36
23 (-4 pont)
Ákos, Csík Csaba (Csík Dávid), Szoldatics Dávid (Bene Richárd), Csík 11. Mátranovák
20
5
4
11
46 - 58
19
Rómeó, Balázs Gergõ, Rácz Adrián (Szoldatics Milán) , Bada Norbert 12. Héhalom
20
4
0
16
33 - 55
12
Gól: Rácz Adrián (2), Balázs Gergõ (2), Csík Rómeó (2), Bada Norbert 13. Rimóc
20
4
0
16
28 - 63
12
(2), Csík Dávid
Jók: Egész csapat. Külön köszönet Kristófnak. 14. Palotás
20
0
0
20
5 - 113
0
Sárga lap: Szeles László
Az ifjúsági bajnokság állása:
Kapus hiányában nem tudtam ki fog beállni a kapuba, de szerencsére
17
15
0
2
74 - 17 45
Percze Kristóf a csapat segítségére sietett nehéz helyzetben. Az 1. Szécsény
16
12
2
2
59 - 13 38
elvárásaim szerint indult a mérkõzés, hiszen a mérkõzés kezdetétõl mi 2. Érsekvadkert
17
12
2
3
60 - 17 38
irányítottuk a mérkõzést. Szép támadásokat vezettünk egész 3. Nagybátony
16
10
3
3
55 - 14 33
mérkõzésen melynek meg is lett az eredménye. A második félidõben 4. Rimóc
már kicsit megnyugodva kezdtük a mérkõzést melyet követõen 16 5. Karancslapujtõ
17
10
2
5
47 - 36 32
percig nem is tudtunk gólt szerezni. A gól után újra erõre kapott a 6. Somos
16
10
1
5
58 - 26 31
csapat,s ismét nekikezdett a gólgyártásnak.
7. Nõtincs
17
8
2
7
44 - 40 26
8.
Cered
18
6
0
12
36
- 70 18
19. forduló: Nõtincs – Rimóc 1 – 1 (0-1)
18
4
0
14
28 - 72 12
Rimóc: Imre Zoltán, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, 9. Berkenye
17
4
1
12
20 - 39
9 (-4 pont)
Oláh Ákos, Csík Csaba, Szoldatics Milán (Csík Dávid), Csík Rómeó, 10 Mátranovák
17
1
3
13
11 - 75
6
Balázs Gergõ, Rácz Adrián, Bada Norbert
Gól: Rácz Adrián 11. Palotás
16
0
2
14
6 - 79
1 (-1 pont)
Jók: Egész csapat
Sárga lap: Csík Rómeó, Rácz Adrián 12. Héhalom
Számunkra elég jól indult a mérkõzés, hiszen az elsõ 20 percben csak
Az U16-os serdülõ bajnokság (nyugati cs.) állása:
egykapuztunk, de sajnálatos módon gólig nem tudtunk eljutni. A 20. 1. Rimóc
9
9
0
0
53 - 8 27
perctõl kiegyenlítettebb lett a játék, de még érezhetõen mi voltunk 2. Szécsény
9
8
0
1
51 - 7 24
fölényben. A 45. perceben labdaszerzést követõen Rácz Adrián 3. Berkenye
10
6
1
3
42 - 20 19
megszerezte nekünk a vezetést. A második félidõben kicsit magunkra 4. Héhalom
9
5
0
4
41 - 26 15
engedtük az ellenfelet és helyzeteket tudtak kialakítani. A rossz 5. Nõtincs
9
4
1
4
36 - 18 13
talajnak köszönhetõen a nõtincsi csatár elé került a labda és ki tudtak 6. Vanyarc
10
2
1
7
25 - 33
7
egyenlíteni. Ezt követõen ismét egykapuztunk, de kapufán kívül mást
7. Érsekvadkert
8
1
1
6
17 - 37
4
nem tudtunk eltalálni. Hatalmas tûz volt bennünk az utolsó 20 percben,
8. Palotás
10
0
0
10
3 - 119
-1 (-1 pont)
de sajnálatos módon ez sem volt elég a gyõzelemhez.
Laczkó Péter

Az U14-es serdülõ bajnokság (nyugati cs.) állása:
1. Szécsény
13
U16-os serdülõ csapat mérkõzései:
2. BSE P. Farkasok II. 13
10. forduló, 2015. 04. 03.: Héhalom – Rimóc 2-5 (2-3)
3. BSE P. Farkasok I. 13
Rimóc: Puszta E. - Mócsány P., Sporner A., Jusztin M., Tihanyi A. 4. Szendehely
13
(Juhász G.) - Csuka Zs., Szoldatics D., Szoldatics M., Laczkó D. - 5. Érsekvadkert
13
Bangó R., Rácz A.
Gól: Szoldatics D., Bangó R., Rácz A. (3.)
6. Rimóc
12
Sárga lap: Jsuztin M., Szoldatics M.
7. Buják
13
8. Palotás
13
11. forduló, 2015. 04. 11.: Rimóc – Berkenye 2-0 (2-0)
12
Rimóc: Puszta E. - Mócsány P., Jusztin M., Sporner A., Csuka Zs. - 9. Héhalom
13
Szoldatics D., Szoldatics M., Rácz A., Tihanyi A., - Laczkó D., Bangó R. 10. Diósjenõ
11. Nõtincs
12
Gól: Rácz A. (2)
Sárga lap: Jusztin M., Rácz A.

12
9
8
8
7
7
5
3
3
2
1

0
1
2
0
1
0
1
1
1
0
1

1
3
3
5
5
5
7
9
8
11
10

99
60
56
56
50
46
31
27
21
28
16

-

16
19
12
38
37
43
79
51
45
93
57

36
28
26
24
13
21
16
10
6 (-4 pont)
6
4

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.
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FÜGGETLEN FALUSI LAP

Pünkösd hava

2015 MÁJUS

„Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban.
Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.” Sophia Loren

Új aljegyzõje van a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalnak

Ezzel a verssel köszöntünk minden
kedves édesanyát, nagymamát
Azt már bizonyára sokan tudják, hogy a közigazgatási feladatok elvégzésére Nógrádanyák napja alkalmából:
megyer és Rimóc önkormányzatai társultak és közösen mûködtetik a Rimóci Közös
Önkormányzati Hivatalt, melynek jegyzõje dr. Verbói Mária. Az aljegyzõi feladatokat
Bárányné Márton Melinda látta el, aki 2015 januárjában az Õrhalmi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzõje lett. Melinda - településünkön végzett - munkáját ezúton
is köszönjük és kívánunk neki sok sikert, eredményt és kitartást jelenlegi munkahelyén is. A Mielõtt nyugodni mennél
pályázati eljárás lefolytatását követõen 2015. április 16-tól településünk új aljegyzõje imádkozzál gyermekem.
dr. László Tünde, akinek bemutatkozását ezúton adjuk közre. Neki is kívánunk sok sikert Így szól jó anyám szelíden
és eredményes munkát, reméljük, magáénak tekinti majd hivatalát és kis falunkat.
minden este énnekem.
Aljegyzõnk ügyfélfogadási idõben érhetõ el az ügyfelek számára a rimóci hivatalban.

Este

„Dr. László Tünde vagyok. Férjemmel, László Viktorral, valamint két gyermekemmel
Viviennel és Marcellel Karancsalján élünk. Középiskolai tanulmányaimat a salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban végeztem. A középiskolás éveket követõen az egri
Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán szereztem biológia-földrajz szakos tanári
végzettséget. Pedagógusként 12 évig dolgoztam a Litkei Körzeti Általános Iskolában.
Ez idõ alatt a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Szakán igazgatásszervezõi
diplomámat védtem meg sikeresen. 2005-ben egy jegyzõi pályázat elnyerését követõen
kerültem a közigazgatásba és három éven keresztül végeztem a jegyzõi, majd körjegyzõi
feladatokat. 2008-tól a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi
Irodáján dolgoztam. Szükségét éreztem ismereteim bõvítésének, így a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogász végezettséget.
A megyei önkormányzatnál az önkormányzati csoport vezetését láttam el. Munkakörömet tekintve elsõdleges feladataim közé a közgyûléshez, a bizottságok törvényes
mûködéséhez, valamint a nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenységek
ellátása tartozott. 2012-t megelõzõen a megyei önkormányzat fenntartója volt számos
intézménynek, melyek közül az oktatási és szociális intézmények törvényeknek való
megfelelõ mûködése és ezek jogi kontrollja is mindennapjaim részét képezték. 2012. óta
a megyei önkormányzat szervezete, szerkezete és feladatai is jelentõsen megváltoztak.
A települési önkormányzatoknál eltöltött idõ és az ott végzett feladatok sokrétûsége, az
ismeretek minél szélesebb körû alkalmazása hiányzott a mindennapjaimból, ezért döntöttem az aljegyzõi pályázat benyújtása mellett.
Szabadidõmet legszívesebben utazással, kirándulással, olvasással és kertészkedéssel
töltöm; szeretem a labdajátékokat, valamint a vízi sportokat.
Dr. László Tünde aljegyzõ”
Május 3. (vasárnap)
Május 3. (vasárnap)
Május 9. (szombat)
Május 15-17.
Május 17. (vasárnap)
Május 17. (vasárnap)
Május 24. (vasárnap)
Május 24-25.
Május 31. (vasárnap)

1700
1700
1400
1700
1700

Május 31. (vasárnap) 1700
Június 4. (csütörtök)
Június 5. (péntek)
Június 6. (szombat) 1700

ANYÁK NAPJA (mûsor az IKSZT-ben 1600-kor)
Rimóc-Érsekvadkert bajnoki labdarúgó mérkõzés
Nagybátony-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
TE SZEDD! országos szemétszedési akció
Kertbarátok összejövetele az IKSZT-ben
Rimóc-Mátranovák bajnoki labdarúgó mérkõzés
Karancslapujtõ-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
PÜNKÖSD
GYEREKNAP, ELSÕÁLDOZÁS
HÕSÖK ÜNNEPE
Rimóc-Szécsény bajnoki labdarúgó mérkõzés
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
ÓVODAI BALLAGÁS
Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Imám elvégezve szépen
Jó anyám megdicsér,
homlokomra adja csókját
és aztán nyugodni tér.
De én nem, én kezeim még
jobban összekulcsolom,
s hálás szívvel jó anyámért
Istenhez imádkozom.

Június havi áldás:
,,Az Úr legyen elõtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon a gonosz emberek cselvetésétõl.
Az Úr legyen melletted, hogy
karjába zárjon, ha veszély fenyeget.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen benned, hogy
bátorítson, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy védõ falként körbefogjon,
ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.”
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Április 16-án 18 órakor ülésezett a képviselõ-testület. Az
ülésen minden megválasztott képviselõ, a polgármester és a
jegyzõ volt jelen. Elsõ napirendként a gazdasági program
megtárgyalására került sor.
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program
a képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára, vagy azt
meghaladó idõszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselõ-testülete egységes, elõre meghatározott célrendszer szerint mûködjön és a
lehetõségek figyelembevétele mellett fejlõdjön is.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi
szinten határozza meg mindazon célkitûzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetõségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével - a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve - az
önkormányzat által nyújtandó kötelezõ és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az
elmúlt idõszakban, átmeneti nehézségek ellenére a stabilitás
jellemezte, hiszen a fizetõképesség fenntartásához mûködési
célú hitelt nem kellett igénybe venni, a pénzügyi egyensúly a
folyamatos likviditás, szigorú és takarékos gazdálkodással,
kiegészítõ támogatással biztosítva volt.
Hogy a jövõben is biztosított legyen a feladatok ellátása
legalább a jelenlegi szinten, szükséges, hogy pályázati források
megszerzésével csökkentsük a fenntartási kiadásainkat,
korszerûsítsük intézményeinket, építsük környezetünket.
Mindezek azonban nem elegendõk ahhoz, hogy jobban
érezzük magunkat saját falunkban. Ahhoz, hogy Rimócon
békésen, egymást tisztelve tudjunk együtt, egymás mellett
élni, két fontos dologra van szükség: fejlett közösségi
szellemre és közös erkölcsre. A közösségi szellem közös
akaratot, közös távlati célt jelent, valamint hatékony
együttmûködést ennek megvalósításában, a közös erkölcs
pedig olyan értékrendet, amely viszonyítási alapot
szolgáltat a helyes és helytelen, káros és hasznos cselekedetek megítéléséhez. Az Önkormányzatnak minden rimóci
lakossal érzetetnie kell azt, hogy az õ saját véleménye is
számít a település mindenapjait meghatározó döntések
meghozatalában. Egy helyi együttélési nyilatkozat elfogadása szükséges, mely tartalmazza mindazokat a jogokat és
kötelességeket, melyeket fontosnak tartunk a békés, nyugodt rimóci együttélés érdekében.
A gazdasági program magában foglalja az elfogadott
polgármesteri programot is, mely az ebben a ciklusban megvalósítandó polgármesteri terveket, elképzeléseket tartalmazza.
Az ülésen a képviselõ-testület megtárgyalta és megismerte
„Rimóc község közvilágításának energiatakarékos
átalakítása'' tárgyú közbeszerzési dokumentációt és felhívást. A Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti eljárás megindítását a képviselõk jóváhagyták. Az ajánlati felhívások a
következõ cégek részére kerültek kiküldésre:
Eh-szer Kft. ( 9027 Gyõr, Kandó Kálmán utca 13.)
Best-Vill2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó u. 2-6.)
GREP Green Public Lighting Zrt.
(1117 Budapest, Budafoki út 183.)

2015 MÁJUS

2015 MÁJUS

HÍREK

Képviselõi javaslatra egy belföldi partner-településsel
való kapcsolatfelvételrõl is határozott a testület. A
kapcsolatfelvétel célja, hogy biztosítsunk a rimóci embereknek pihenési lehetõséget egy fürdõ-üdülõhelyen csereingatlan szerzõdéssel.
Elfogadta a testület a Bem Apó út és a Szécsényi út közötti
járda aszfaltozására érkezett ajánlatot. (A munkát idõközben
a kivitelezõ elvégezte.) A beruházás értéke bruttó 1.270.000 Ft.
Csatlakozik a településünk a TeSzedd! Önkéntesen a
tiszta Magyarországért! akcióhoz. Községünkben május 15én délután kerül sor az akcióra. Figyeljék a híradásokat!
Kérjük, minél többen csatlakozzanak a felhíváshoz! Figyeljünk
környezetünkre! Tisztítsuk meg falunkat a szeméttõl!
A testületi ülés további részében több konkrét apróbb
megoldandó feladatról döntött a testület.
Az ülés 22 óra után néhány perccel ért véget.
Beszkid Andor polgármester
SMCA-2013-0935-S

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

A legutolsó megjelent cikk óta sok jelentõs változás történt az
iskolakert életében.
A projektgazda alapítványokkal szemben folytatott állami
eljárások miatt a szerzõdés szerinti második kifizetések sajnálatos
módon több hónapig elhúzódtak. Egyesületünk sajnos anyagi
helyzetébõl adódóan nem rendelkezik akkora forrással, hogy ezt a
több hónapos kiesést áthidalhatta volna, és biztosíthatta volna a
projekt zavartalan mûködését. A helyzet „megoldásaként” végül
2014. december 31. nappal a projekt ideiglenes felfüggesztése
mellett döntöttünk. Virágné Ica szerzõdése közös megegyezéssel
megszûntetésre került, a diákokkal folytatott program pedig
ideiglenesen szüneteltetésre került.
Az utolsó nagy rendezvényünk a decemberi nyílt nap volt, melyre
december 13-án, Luca napján került sor. Ezen a napon vendégeink
voltak az õrhalmi és az endrefalvai iskolák diákjai és kísérõtanáraik.
A gyerekeknek játékos foglalkozások keretében elevenítettük fel a
Luca-napi hagyományokat, Bablena Feri bácsi közremûködésével,
míg a pedagógusok részben betekintést nyerhettek a projekt
során tervezett célokba, az eddig elért eredményekbe.
Január-február hónapok során fõként a témagazda alapítványok jelentkezésére, és a második támogatási részlet megérkezésére vártunk, hogy a tavasz beköszöntével ismét megindulhasson
majd a munka a kertben is. Végül február végén érkezett meg a
támogatás, így március 1-vel a programunk is újraindulhatott,
immár Szabó Mónika felügyelete alatt.
A módosított szerzõdés szerint a projekt április 30. nappal ér
véget, így teljesül a szerzõdés szerint vállalt 12 hónapos mûködés.
Április 30-án projektzáró rendezvényt szervezünk, melynek
keretében az iskolakert projekt résztvevõi osztják meg tapasztalataikat, élményeiket az érdeklõdõkkel, és a környezõ települések
általános iskoláinak pedagógusaival. (A rendezvény részleteirõl
a következõ lapszámban számolunk be.)
Beszkid Vera
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Félszezoni mérleg:
Nem sikerül a gyõzelem felnõtt
csapatunknak
16. forduló: Rimóc - Balassagyarmat 0-1 (0-0)
Rimóc, 110 nézõ, vezette: Baranyi G. (Nagy I., Nagy S.)
Rimóc: Molnár – Kuris, Váradi, Mócsány, Csizmadia – Bangó
N., Laczkó, Rácz, Ajtai (Bablena) – Pásztor, Kiss (Kormány)
Játékos-edzõ: Árva Róbert
Gól: Laczkó
Sárga lap: Csizmadia, Rácz, ill. Sági, Szita
Kiállítva: Strehó
Jók: Bangó N., Csizmadia, Pásztor, ill. Rados, Dudás, Balga,
Szita, Kántor
Alacsony színvonalú mérkõzésen a vendégek talált góllal
nyertek.
Árva Róbert: Szerencsénk nem volt, pedig ez is kell a sikerhez.
Mindent megtettünk, ezért emelt fõvel készülhetünk a
következõ mérkõzésre.
Mohácsi László: Nem hangolódtunk rá megfelelõen a
mérkõzésre, így a hazai csapat le tudta lassítani a játékot, úgy
hogy az elsõ félidõben szinte semmi sem történt. A második
félidõben beállt fiatalok kicsit felgyorsították a csapatunk
játékát és így sikerült megnyernünk az igen alacsony

17. forduló: Somoskõújfalu - Rimóc 6-0 (1-0)
Somoskõújfalu, vezette: Kazinczi J. (Varga G., Gordos Á.)
Rimóc: Molnár J. - Kuris, Váradi, Mócsány, Bangó N. (Deák) Laczkó, Rácz, Ajtai, Pásztor (Bablena) – Vincze, Kiss, (Árva)
Játékos - edzõ: Árva Róbert
Sárga lap: Sulcz M., Szilágyi Á., Tari J. ill. Vincze B.
Kiállítva: Mócsány
Gól: Sándor, Oroszi I. (4), Czigler
A találkozó elsõ harmadában hõsiesen állták a sarat a
vendégek. A 36. percben fordulópontjához érkezett a mérkõzés:
Mócsány piros lapot, míg a Somos tizenegyest kapott, amit
Sándor ugyan elõször elhibázott, de a kipattanót már
értékesítette, így a listavezetõ elõnnyel mehetett a szünetre. A
fordulás után a házigazdák fokozatosan õrölték fel az elfáradó
látogatókat, akik tíz fõvel már nem tudták megnehezíteni
riválisuk dolgát. Végül hat gólig jutottak el a vendéglátók,
Oroszi mesternégyessel járult hozzá csapata sima sikeréhez.
Palaticzky Szabolcs: Az elsõ félidõben a kapu elõtti
befejezéseknél voltak lehetõségeink, amelyeket rendre
elkapkodtunk. Oroszi vezérletével, a második félidõben néhol
szemre is tetszetõs játékkal sikerült gólokat elérnünk.
Összességében magabiztos játékkal tudtuk két vállra fektetni a
sportszerûen játszó rimóci csapatot.
Árva Róbert: Gratulálok a hazaiaknak a gyõzelemhez.
Megérdemelten nyertek.

18. forduló: Rimóc - Pásztó 0-1 (0-1)
Rimóc, vezette: Gordos Á. (Varga G., Szederkényi Cs.)
Rimóc: Csampa - Kuris, Váradi, Csizmadia, Bangó N. Laczkó, Rácz, Ajtai (Árva), Pásztor (Deák) – Vincze (Bablena),
Kiss (Kormány)
Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Gól: Szõllõsi T.
Sárga lap: Kurcsik G.

Tipikusan egygólos meccset húztak be a pásztóiak. A vendégek
szórványosan támadtak, de a rimóciak gyors akcióban is benne
volt a veszély. A 37. percben Szõllõsi jóvoltából elõnnyel a
birtokukban mehettek pihenni a pásztóiak, akik a második
félidõben akár további gólokat is elérhettek volna, ezt viszont
nem tették meg, így izgalmas hajrában volt részük. A házigazdák
azonban bármennyire is szerettek volna, nem sikerült
egalizálniuk.
Árva Róbert: Amíg nem rúgunk gólt, addig nem is nyerhetünk.
Sajnálom, hogy nem tudtunk gyõzelmet ajánlani az egy éve
elhunyt Vincze Barna emlékére.
Veres László: A mérkõzésen végig a mi akaratunk érvényesült,
ha a második félidõ elején adódó ziccereinket nagyobb
százalékkal használjuk ki, nagyobb arányú gyõzelmet is
arathattunk volna.

19. forduló: Rimóc - Héhalom 0-5 (0-1)
Rimóc, 120 nézõ, vezette: Szakal T. (Kovács T., Jele T.)
Rimóc: Molnár – Kuris (Bablena), Váradi (Vincze), Mócsány,
Csizmadia (Kormány) – Bangó N.(Árva), Laczkó, Ajtai, Rácz –
Pásztor, Kiss
Játékos-edzõ: Árva Róbert
Gól: Juhász, Tancsik, Lõrincz, Fekete (2)
Sárga lap: Mócsány, ill. Hadrik
Jók: Kiss., ill. Ancsik, Fekete, Andó, Sipos, Lõrincz
Az elsõ félidõben a hazaiak 11-eshez jutottak, de a kihagyott
helyzet után a vendégek kontrából gólt szereztek. A hazaiak
hiába dolgozták ki helyzeteiket, nem tudták gólra váltani. A
második félidõben jobban játszó vendégek biztos gyõzelmet
arattak.
Árva Róbert: Gratulálok a Héhalom csapatának és további sok
sikert kívánok nekik.
Szilágyi Albert: Szervezetten, jól játszottunk a lelkesen játszó
hazaiak ellen. Már azelõtt félidõben eldönthettük volna a
mérkõzést, de a döntõ pillanatokban hibáztunk. A második
félidõben helyzetek sokaságát dolgoztuk ki és látványos
gólokat lõttünk. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert
kívánok a hazaiaknak.

20. forduló: Nõtincs - Rimóc 6-1 (3-1)
Nõtincs, vezette: Jele T. (Boda V., Trubin B.)
Rimóc: Molnár (Csampa) – Csizmadia, Kuris (Deák),
Mócsány, Árva - Laczkó, Rácz, Kiss, Pásztor – Vincze (Ajtai),
Kormány
Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Gól: Szunter (3), Fischer (2), Szegner ill. Laczkó
Mindkét alakulat több hiányzóval volt kénytelen ringbe szállni,
a hazaiakon viszont nem látszódott meg kulcsjátékosaik hiánya
és már az elsõ negyvenöt percben eldöntötték a pontok sorsát. A
3-1-es elsõ félidõ után a második játékrészben sem álltak meg a
nõtincsiek, és a mesterhármast jegyzõ Szunter vezetésével a
lefújásig hat gólig jutottak. A rimóciaknak ugyan a szépítés még
korábban összejött, ezen kívül másnak nem igazán örülhettek.
Eõry Tibor: Elég tartalékosan álltunk fel, négy játékosunk
teljesen váratlanul lebetegedett, az ifibõl hoztam fel a helyükre
négy embert. Ennek ellenére magabiztos, jó játékot mutatott a
csapat, a középpályás játékunk kicsit gyengélkedett, hiszen
onnan hiányzott az összes meghatározó játékos. Kezdettõl
fogva irányítottunk, megérdemelten gyõztünk, gratulálok a
csapatnak!
Árva Róbert: Gratulálok a Nõtincsnek. Megérdemelten
nyertek. További sok sikert kívánok nekik.
(Forrás: http://www.nogradifoci.hu/)
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Csoda, hogy életben maradtunk...
Gondolj csak bele, akik 1990 elõtt születtek, azaz MI, kész
csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk még nem volt
gyerekülésünk az autóban, a gyógyszeres és vegyszeres üvegek
könnyedén nyithatóak voltak, nem volt semmi furfangos
védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók sem voltak
felszerelve biztonsági nyitóval. És mikor bicajozni mentünk,
nemhogy könyökvédõnk és sisakunk nem volt, de még rendes
biciklink sem. Azért az nem volt semmi.
Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent
pontosan az ásványvíz. Mi nem nagyon unatkoztunk, ha
tehettük kimentünk játszani. Igen, ki! Egész nap kint voltunk, a
szüleink pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk,
hiszen még vezetékes telefon se nagyon volt, nemhogy mobil.
Pláne nekünk, gyerekeknek!
Nyáron a derékig érõ fûben és közeli kiserdõkben
játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek és nem tört ránk
allergiás roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfûrõl azt
hittük, hogy a sárkányfû egyenes ági rokona.
Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk,
vagy csak szimplán betört a fejünk, senkit nem pereltek be ezért.
Egyszerûen mi voltunk a hibásak. Sõt! Ha az erõsebb elgyepálta
unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így
mûködött és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem.
Étkezési szokásaink Schobert Norbi mércéjével mérve nap
mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét, de még egy
McDonald’s-on edzõdött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is
helybõl nyomna egy hátra szaltót attól, amit mi leküldtünk kaja
címszóval. Gondoljunk csak az iskolai menzára...
És mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, B, C, D és E
vitamin, viszont Bedeko-nak hívták és már ez is elég volt a

Gólyahír:

FIGYELEM!

Csapó Zalán - 2015.04.05.
Szülõk: Csapó András és Vincze Gyöngyi

Akiért a harang szólt...

V

Molnár Istvánné
1935-2015
(volt Petõfi úti lakos)

Balázs Ferencné
1931-2015
István király út 29.

boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírbõl sem ismerte
az édesítõszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét
még magunknak kevertük, és mosatlanul ettük a fáról a gyakran
éretlen gyümölcsöt.
Voltak barátaink! Olyanok, akikkel találkoztunk kint az
utcán, a focipályán vagy a pingpong asztaloknál, vagy ha
mégse, akkor egyszerûen becsengettünk hozzájuk és
beengedtek minket. Nem kellet megkérdezni a szülõket. Sem a
miénket, sem az övéket!
Nem vittek és nem hoztak a szülõk autóval... Mégis itt
vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani
mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk,
labdával dobáltuk egymást, mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki
egymás szemét, a többi seb pedig begyógyult.
Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy
íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt
csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne
nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak
csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról, vagy odébb
állhatott, és más játékot, más játszótársakat kereshetett
magának.
A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak
egyszerûen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az
elsõ csók után, úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Ha
egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel, nem
pereltük be és nem sírtunk otthon a szülõknek. Sõt! Ha lehetett,
el se mondtuk. Ismertük a törvényt és ha vétkeztünk, szüleink
nem álltak mellénk.
Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a
KÖTELESSÉG, a BÛNTUDAT, a JÓÉRZÉS, a FELELÕSSÉG.
Ismertük ezeknek a szavaknak a MÉLYSÉGÉT. Ezek voltunk
mi. Hõsei egy eltûnt kornak, amelyen a mostani fiatalok
értetlenül mosolyognak..
Kaluzsa Mónika

V

Folytatódik a "Forgalmazza REÁL Hungária Kft. ..."
feliratok gyûjtése, mellyel iskolánk tanulói
osztálykirándulásra fordítható
támogatást nyerhetnek.
Kérünk mindenkit, ne dobják ki a REÁL-os feliratokat, hanem
a szokásos módon gyûjtsék össze és juttassák el az iskolába!
Köszönjük szépen!
Vinczéné Percze Gizella

A hónap képei:

Megkezdõdött az oltárkép megtisztítása
és az oltár felújítása templomunkban.

A tavasz egyik jele, hogy visszatértek gólyáink fészkükbe.
Gólyáink életét az interneten is nyomon követhetjük ezen a
linken:http://golya.mme.hu/golyakamera/rimocstream/
A webkamera lassan töltõdik be az internet sebessége miatt, de
sokszor elérhetõ, és olyankor éjjel-nappal mutatja gólyáink fészkét.
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Nyilvánosság napja, de kinek?
Az idei falugyûlés a megszokottnál eltérõbb volt 2015. április 19én, vasárnap délután. Már belépve a Közösségi Házba, furcsa volt,
hogy vízzel és finom pogácsával megterített asztalhoz ülhetett, az
a 39 fõ, aki eljött a rendezvényre.
A rendezvényen a beszámolókat most nem a polgármester, hanem
sorban az alábbi szervezetek, intézmények, szolgálatot ellátók
kezdték, akik sorban bemutatták tevékenységüket:
1. Rimóci Szent István Általános Iskola - Kiss Józsefné
2. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Connerthné László Éva
3. Rimóci Nyulacska Óvoda - Virágné Csábi Adrienn
4. Pusztavár Kft. és Rimóci Szövetkezet - Percze Vencel
5. Gondozási Központ - Bablena Péterné
6. Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ Csák Andrea
7. Rimóc Polgárõr Egyesület - Beszkid Gábor
8. Védõnõi Szolgálat - Perczéné Mócsány Gyöngyi
9. Rimóci Biztos Kezdet Napraforgó Gyerekház Szitáné Mócsány Zsuzsanna
10. Rimóci Ifjúsági Egyesület - Bablena Ferenc
11. Rimóci Kobak Egyesület - Burik-Vincze Ágota
A beszámolókat követõen bemutatkozott községünk új aljegyzõje,
dr. László Tünde, majd Beszkid Andor polgármester foglalta
össze az elmúlt év fejlesztéseit, bevételeit, kiadásait és ismertette az
önkormányzati beadott és elnyert pályázatokat.
Ezt követõen mind a polgármestertõl, mind a szervezetek
képviselõitõl lehetett kérdezni.

,,A falugyûlés kerekasztala’’
Így volt szó többek között a 9 újabb térfigyelõ-kamera helyérõl, a
közfoglalkoztatásról, a belvíz-elvezetési problémákról, a
sportcsarnok tetõszerkezetének javításáról, padlózatának
felújításáról, az illegális szemétlerakók felszámolásáról, a hollókõi
víztározó fontosságáról. Megtudhattuk, hogy az adók területén
hány millió forint kintlévõsége van az önkormányzatnak, mennyit
költött szociális ellátásokra, mely feladatokat hogyan látja el az
önkormányzat, valamint mely utak aszfaltozását tervezi a
képviselõ-testület.
Pozitív, hogy aki a rendezvény végéig maradt és közel 4 és fél órát
végighallgatott nagyon sok mindent megtudhatott a faluról,
viszont negatív, hogy az önkormányzati képviselõket és a
beszámolókat megtartott személyeket leszámítva, alig jöttek el
emberek az idei falugyûlésre. Valóban csak ennyi embert érdekel a
falu sorsa?
V.N.

A Rimóci Szövetkezet és a Pusztavár Kft. háza tájáról - elhangzott az idei falugyûlésen
2014 évben a Rimóci Szövetkezet 97 hektáron, a Pusztavár Kft.
pedig 397 hektáron gazdálkodott. Az alkalmazottak száma a
Rimóci Szövetkezetnél 2 fõ, a Pusztavár Kft.-nél 12 fõ.
Alkalmanként, szezonokban, mint például a szilvaszedés idején
további 12-20 fõ, kapálás idején 10 fõ, míg tökbetakarítás idején
további 10 fõvel számolhatunk.
A termelést a Pusztavár Kft. végzi a saját területein is, valamint a
Rimóci Szövetkezetnek szolgáltatás formájában.
A Rimóci Szövetkezet tulajdonosi összetétele: 8 fõ természetes
személy és 1 jogi személy, a Pusztavár Kft. A Pusztavár Kft.-nek
52 fõ tulajdonosa van. A Kft. dolgozói maguk is tulajdonosok.
2015. évben földkivételek miatt a Rimóci Szövetkezet 71
hektáron, míg a Pusztavár Kft. 388 hektáron gazdálkodik,
melybõl szántó terület 342 hektár.
A fejlesztésekben elsõdleges volt a technológiai színvonal
növelése és az épületek állagmegóvása. Ezek többek között:
- a mûtrágyaszórónk mérleges, számítógép vezérlésû és GPS
vezetésû (ha 200 kg/ha-ra állítjuk, a hegynek és a lejtnek
ugyanannyit szór),
- vetõgépeink mûködését számítógép ellenõrzi,
- permetezõgépünk légzsákos, számítógép vezérlésû és GPS
vezetésû, de itt a két szerkezet egymással kommunikál is,
- van 2 db gabonakombájn, amelyek szintén számítógép ellenõrzésûek,
- 2014-ben beüzemeltünk egy gázüzemû, automatikus mûködésû gabonaszárítót, melyen egyidejûleg 170 q kukorica
szárítható.
Sajnos az új gépeken és a majoron jelzálog van, mert hitelt kellett
felvenni a vásárláskor. A hitelt folyamatosan törlesztjük.
A rendszerváltáskor a földügyek rendezésekor sok vitánk volt.
Mi az elaprózódás ellen szóltunk, most is javaslom a földek
összevonását, cseréjét, ha engedi a jog.

Az idõsebb földtulajdonosok hagyatéka többször megfogalmazódott a vitákban és azon kívül is emberi beszélgetés formájában: „a falu földterületét idegeneknek ne engedjétek át semmilyen

formában, hogy az unokáknak is jusson megélhetés.”
A rendszerváltáskor Rimóc közigazgatási területéhez tartozott
2925 hektár területbõl sajnos mára már más tulajdonába, vagy
más használatába került az
alábbi területek egy része:
- szécsényi Darázsdó,
- Vancsói terület,
- Csattogó alatti terület,
- Vakarós alatti terület,
- Csertelek.
A Hollókõtõl nyugatra esõ
terület egészen Alsótoldig volt a rimóciak tulajdona, mára már
kb. 90 %-ban a területeket más tulajdonolja és használja.
Szomorú, hogy sajnos már a falu közvetlen határában is több
földet átengedtek másoknak a rimóciak. Terjeszkedni akarnak a
Paphegyen, a Liponyán, a Gyurik völgyben, a Dióson, a
Fehérföldeken, a Bátki tó környékén, a Szúnyogosban, az
Öregásóban, a Nagyhomokoson és a Kövecsesben… Jól van ez
így?
Az erdõink közül a magashegyi erdõt elpotyázták a
tulajdonosok kb. 60 %-ában, a 100 hektárból 30 hektárt a
fatolvajok raboltak el, de a többibõl sem rimóciak gazdagodnak
már.
Elõreláthatólag meghirdeti a kormányunk az öntözéses rendszerek kialakításának támogatását, fejlesztését víztározással
együtt. Javaslom a pályázaton való részvételt összefogással a Hollókõi patakon való - víztározó megvalósítására. Kérem
támogatásukat!
Percze Vencel
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
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A gyerekek örömmel adták át szüleiknek az ajándékokat. Az anyák
napja a gyerekház eseményei közt a legkedvesebb ünnepünk.
Gyermekeink még alig beszélnek, de szeretetet sugárzó tekintetük,
ölelésük, szavak nélkül is boldogsággal tölti el szívünket.

A tavaszi programok és a hozzájuk kapcsolódó készülõdések egymást követik a mi házunk táján is.
- A jó idõ eljövetelét a kis locsolkodók a hagyomány szerint
a gyerekházban is megünnepelték. Természetesen a hímes
tojásért cserébe.
- Föld világnapja alkalmából, a földre, mint életünk
színterére való felhívást virágültetéssel, kertészkedéssel,
konyhakert kialakításával ünnepeltük meg.
- Áprilisban szakmai konferencián vettünk részt Dorogházán. A rendezvényen jelen voltak a Nógrád megyei
Biztos Kezdet Gyerekházak munkatársai és a velük
együttmûködõ védõnõk, valamint a gyerekházak mentorai
és a vezetõvédõnõ. A program témája: „Szakmai együtt-

BOLDOG
ANYÁK NAPJÁT
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
ÉDESANYÁNAK!

Tanoda a Rimóci gyermekekért”
Ahogyan azt már a legutóbbi cikkben beharangoztuk, a
tanodába is megérkezett a húsvéti nyuszi: április 2-án tanodás
gyerekeink és családjuk számára húsvéti játszóházat
tartottunk. Az Egyesek önkéntesei ismét segítségünkre voltak,
remek játékokat találtak ki a gyerekeknek, és nagyon szép
dekorációkat készítettek a tanoda számára. Volt egy olyan játék,
amiben a nyuszi fülét kellett a helyére ragasztani bekötött
szemmel – érdekes nyuszik születtek! :) Az egyik önkéntes
rajzolta ezt a nyuszit, illetve egy húsvéti kosarat, amire a
gyerekek saját, papírból készült húsvéti tojásaikat elhelyezhették. Színes papírból a gyerekekkel együtt húsvéti üdvözlõlapokat is készítettek nyuszikkal, tojásokkal.
A gyerekek az arcfestést is nagyon élvezték, „mûvészünk”
alig gyõzte rajzolni a lányok arcára a színes mintákat, virágokat,
a cica- és nyuszipofit, pillangót, a fiúk arcára a tigrist, a
batmanes és pókemberes maszkokat. Minden gyerek büszkén
és boldogan viselte arca díszét. Közben tovább folyt a játék:
csokitojást kellett keresni hátratett kézzel egy tál lisztben,
szájjal. Ez a játék igazán vidám pillanatokat szerzett
mindenkinek, aki látta a csokitojást szájukban tartó, csupa liszt
arcokat. :) A tanoda jó nagy udvarán is elrejtettünk
csokitojásokat és csokinyuszikat, amiket kicsik és nagyon
serényen kerestek, és örömmel találtak meg. A nap zárásaként
helyben, üstben készített, igen ízletes babgulyással kedveskedtünk az eseményen részt vevõknek – még repeta is jutott
mindenkinek –, köszönet a hozzáértõ szakácsnak! Desszertként
a keksztekercs is sikert aratott. Reméljük, mindenki jól érezte
magát, és szívesen emlékeznek vissza erre a különleges tanodai
napra.

,,Õ szerette a szegényt,
a beteget,
a kitaszítottat és a bûnöst,
nem ment el részvét
nélkül semmiféle
ínség mellett.”
(VII.C. Eukarisztíkus ima)
(Zsinati beszámoló.
Balassagyarmat, 2015. március 26.)

Többet a betegekért!

- Május végén az idén is megrendezésre kerül a gyereknap.
Ügyességi játékokkal, arcfestéssel, kézmûves foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. A rendezvény minden programját ingyenesen vehetik igénybe a résztvevõk.
- Az anyák napjára közösen készültünk a családokkal. Az
ajándékok az édesanyák számára, színes horgolt kosárkák
voltak, benne a szeretetet jelképezõ szív párnácskákkal. A
nagyszülõknek az anyukák, gyermekük fényképével
díszített ajándékot fûztek. A köszöntés megható pillanatai
évrõl évre könnyet csalnak az édesanyák szemébe.

Következõ ünnepünk a nemzetközi roma nap volt április 8án. Megismertettük a gyerekekkel a cigány nemzeti jelképeket –
zászló, himnusz, jelmondat –, és cigány zászlót színeztünk.
Önkénteseink áprilisban is a már megszokott módon,
játékosan tanították az angol nyelvet a tanodás gyerekeknek;
legutóbb az érzelmek, érzések nevei angolul volt a téma.
Április 23-án különleges vendég érkezett a tanodába Pénzes
Judit személyében, aki az Amnesty International Magyarország
képviseletében képzést tartott 12 éven felüli tanodásainknak.
A program címe „Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek
között”, és az emberi jogi szemléletre, az emberek
sokféleségére, egymás és magunk megismerésére hívja fel a
figyelmet. A találkozás névtanulással kezdõdött. Érdekesség,
hogy a gyerekek olyan nevet is mondtak, ami nem a sajátjuk,
hanem egy kívánt név: pár fiú a kedvenc focistája után nevezte
el magát. Az ismerkedésbõl következett a Fúj, fúj, fúj a szél
játék, amiben a kör közepén áll a beszélõ, és a mondóka végén
állít valamit: „Fúj, fúj, fúj a szél, arról fúj a szél, aki szereti a
nyarat/aki verekedett már a tesójával/aki szeret táncolni/aki
focizik”. Akire igaz az elhangozott állítás, felugrik, és keres
magának egy másik helyet. A körjáték után csoportokra
osztódtak a gyerekek, és 5 közös tulajdonságot kellett
keresniük. Valamelyik csapattagnak körberajzolták a kezét, és
utána a csapat összes tagjára igaz tulajdonságokat, adottságokat, jellemzõket kerestek, melyeket beleírtak az ujjakba. Az
elkészült kezeket a szünetben két lány vágta ki, és ragasztotta fel
arra a plakátra, amit majd a késõbbiekben tovább díszítenek. A
szünet után a gyerekek megnézték a tábori kisfilmet, és
megtudhatták, hogy az emberi jogi nyári tábor mit jelent, kik
mehetnek a táborba, hol és mennyi ideig lesznek majd. Végül
egy mérés következett: tudják-e a gyerekek pl. azt, hogy mi az
elõítélet? Ebbõl egy igazi komoly beszélgetés kerekedett.
Zárásként pedig angyalkáztak: mindenki húzott valakit, akire a
következõ alkalomig vigyáznia kell. Érdekes tapasztalat ez a
képzés a tanodás gyerekek számára, köszönjük szépen a
képzõnek!
Kovács Henrietta
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Nincs olyan ember, aki ne tudna olyan családtagról, rokonról,
ismerõsrõl, szomszédról, aki valami betegség miatt ne került
volna még kórházba. De ugyan tudunk - e arról, hogy a kórház
falai között milyen segítõ kezek szolgálják nem csak a test
gyógyulását, hanem a lélek gyógyulását is?
2004. június 28-án jött létre a kórházpasztoráció, melyet
Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya elhatározása után,
több szakember összefogásával, több éves kitartó munkával
építettek fel.
Egyetlen az országban.
Szolgálat biztos oszlopai a kórházi -, klinikai lelkigondozók
és pasztorális tanácsadók, akik jelenleg 14-en dolgoznak fõ
állásban az egyházmegye területén található 12 kórházban,
melyben 6500 betegágyat keresnek fel.
Van ideje a betegre. Spirituális, segítõ beszélgetést folytatnak
a szenvedõ, kérdésektõl gyötört, hit - és kapcsolati
válságokban vergõdõ betegekkel. Támogatják a betegek
hozzátartozóit és meghallgatják kórházban dolgozókat is,
akik néha nehézsé-gekkel küzdenek.
A lelkipásztorok (plébánosok, káplánok), diakonus és akolitus
testvérek türelemmel és kitartással kapcsolódnak be a
kórházi munkába: szentmiséket tartanak, szentségekben
részesítik a betegeket, látogatják keresztény testvéreiket.
Évente 17.000 ezer beszélgetést folytatnak független
világnézettõl, ahogyan felekezeti hovatartozástól is:
„Teremtettségünkben és szenvedéseinkben egymásra
utalt testvérek vagyunk, ezért mindenkihez szeretettel
fordulunk.”
Beteglátogató önkéntesek is segítik a papok és a
lelkigondozók munkáját. Minden év december 31-én várják az
önkéntesek jelentkezését, majd felvételi elbeszélgetésen és
képzésen vesznek részt. Lelki napok, lelkigyakorlatok segítik
fejlõdésü-ket.
A szolgálat tagjai nemcsak látogatnak és beszélgetnek.
Havonta tartanak olyan alkalmakat, melyeken szép gondolatok, énekek, imák, zenék emelik ki a lelket a kórházi mindennapokból.
Felhívás! Ha családtagod, rokonod, ismerõsöd vagy
szomszédod kórházba kerül, és úgy érzed, hogy
szüksége van odafigyelõ, beszélgetõ társra, plébánosra,
lelki-gondozóra, akkor kérlek, ezt jelezd plébánosodnak,
vagy az itt látható telefonszámokon kérj segítséget,
esetleg jelezheted az osztályon dolgozó orvosnak,
nõvérnek.

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet,
Balassagyarmat: (35) 505-000/463.
Szita Tamásné, Mák Noémi

Szent Lázár Megyei Kórház,
Salgótarján: (32) 522-000/2431 Ocsovainé Zsélyi Rita

Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata,
Vezetõje: Dr. Faragó Artúr

Ifjúsági találkozón voltunk…!
Ifjúsági találkozón voltunk Nógrádsipeken, március 28-án. A
Döntés (!) nevet kapó „program” 8:30-kor kezdõdött. Elõadással
kezdték. Egy fiatal fiú tartott elõadást nekünk és különféle
embereket, apát és egy megtért fiatal kért fel, hogy meséljen az
életérõl.
A rimóci fiatalokat bérmálkozókat idézném:

- hallottam a saját gondolataim összefoglalva;
- szívhez szóló dolgok voltak;
- megismertem pár idegen embert;
- barátnõmmel még meg is gyóntunk ezután; stb..
Az elõadás után kis csoportokra osztottak minket a sipeki
fiatalok, korcsoport szerint. A téma szintén a Döntés volt. Sok
fiatalt megkérdeztem és nagyon tetszett nekik, azt láttam rajtuk,
hogy egy kicsit a maguk lábára kellett állniuk, hogy teljességgel
részt tudjanak venni. Nem mindenki mellett lehetett ott a „haver”,
barátnõ és így kicsit önmagukra voltak utalva. A csoportos
beszélgetés után ebédet (makarónit) kaptunk, ami nagyon finom
volt, de tõlünk egyes fiatalok nem fogyasztottak, mert betartották
a teljes 40 napos böjtöt. Nagyon szép, hogy ilyen lelkületet is
tapasztalhatunk ebben a mai világban! Miután elfogyasztottuk az
ebédet és kicsit megpihentünk, már-már látható volt, hogy
mindenki szívesen ismerkedik, beszélget a szomszédos falvak
fiataljaival, felnõttjeivel.
Ezt majd egy nagyon tetszetõs, megmosolyogtató játék
követett, aminek a célja az volt, hogy családokra osztottak minket,
például: volt Szabó család ahol Bercelrõl volt az apa s Rimócról a
háziállat. Nagyon élveztük, együtt énekeltünk, együtt terveztünk,
együttmûködtünk, mint egy igazi család. Nagyon jó ötlet volt!
Remélem a jövõbeni, itthoni ifjúsági találkozón, mi is
készülhetünk ilyen szórakoztató, össze-kovácsoló játékkal. A
játék végezetével Szentgyónási lehetõséget adott nekünk a
ludányhalászi atya és Szeráf atya, (Nógrádsipek - Varsány
plébánosa) gitáros, együtt énekelhetõ Szentmisével áldott meg
minket.
A fiatalok és idõsebbek egyaránt nem rejtették véka alá, hogy
mennyire élvezetes nap volt ez!
Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezõknek, a nógrádsipekieknek a felejthetetlen napot, a vendéglátást és az ily
összeszedett munkát! Reméljük, hogy vendégszeretetüket a
jövõben visszaadhatjuk egy ugyan ilyen Istennel teli napon!
A legközelebbi ifjúsági találkozóra: május 16-án Nagymarosra, mindenkit szeretettel vár József atya és a szervezõk.
Bablena Piroska

Fújjad banda, fújjad...
Május 1-jén reggel a Rimóci Rezesbanda zenés ébresztõje sokak
arcára csalt mosolyt az idén is. Köszönjük nekik!
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Május elsõ vasárnapján köszöntjük az
édesanyákat és a nagymamákat
Ima az Anyáért
Édes jó Istenem,
Álld meg minden jóval
Édes jó anyámat.
Áldó két kezedet
Tartsad mindig rajta.
Mosolyogj rá szeretetet,
Ne legyen bús napja.

Május a Szûzanya hónapja
(minden este fél 7-kor Mária köszöntõ litánia)
Május napjaiban katolikus templomainkban felhangzanak a
lorettoi litánia Szûz Máriát megszólító és dicsõítõ szép szavai
Égi Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy anyai szeretetével
vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz.
Mennybemenetel ünnepe (május 17.)
Feltámadása után Jézus nagyon sok embernek megjelent. A
feltámadása utáni negyvenedik napon utoljára jelent meg az
apostoloknak. Ekkor mondotta nekik: „Menjetek, tegyétek
tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg õket az Atya
és a Fiú és a Szentlélek nevében” (Mt 28.18).
Azután kivezette tanítványait az Olajfák-hegyére. Ott
megáldotta õket és felment a mennybe. Most ott ül a
mindenható Atyaisten jobbján, ami annyit jelent, hogy olyan
hatalma és dicsõsége van a menyben, mint magának a Mennyei
Atyának.
Régen ezt az ünnepet áldozócsütörtöknek nevezték. Az
elnevezés arra utal, hogy a húsvét utáni 40. nap csütörtökre
esett, ugyanakkor volt a gyerekek elsõáldozása is. Nálunk ez a
nap munkanap, ezért azt követõ vasárnap ünnepeljük.
Pünkösd A Szentlélek eljövetele (május 24.)
Jézus mennybemenetele után tíz nappal az apostolok együtt
voltak Jeruzsálemben egy teremben. Velük volt a Boldogságos
Szûz Mária is. Nagyon féltek, zárt ajtók mögött imádkoztak,
beszélgette. Visszaemlékeztek azokra az idõkre, amikor az Úr
Jézus közöttünk élt, tanította õket. Egyszerre csak nagy zúgás
támadt, mint a szélnek zúgása és a Szentlélek tüzes nyelvek
alakjában leszállott mindnyájukra. Pünkösd fordulat volt az
apostolok életében. Gyávaságukat mintha elfújta volna a
pünkösdi szél. A Szentlélek eltöltötte õket. Megvilágosodott az
értelmük… Most kezdték megérteni, mit tanított nekik Jézus.
Most már a feltámadás fényében szemlélték az eseményeket. Én
vagyok az élõ kenyér… Ha nem eszitek az Emberfia testét és
nem isszátok az õ vérét, nem lesz élet bennetek… Te Péter vagy,
azaz kõszikla… Most értettétek meg igazán Jézus szavait.
Ezután Péter tanúságot tett Jézus mellett.
Beszédének olyan hatása volt, hogy utána háromezer ember
megkeresztelkedett. Ezt a napot tekintjük az Egyház születésnapjának. Krisztus utasítása szerint elindultak a világ négy
égtája felé, hogy elvigyék az örömhírt, hirdessék Jézus tanítását.
Tanúságot tettek Jézus mellett. Megértették, hogy Krisztustól
kapott küldetésük van. Az elsõ bérmálás pünkösdkor volt,
amikor az apostolok megkapták a Szentlelket. Várták az
eljövetelét, nagyon sokat imádkoztak. Ezt a küldetést mi is
megkaptuk a bérmálás szentségében.
Szentháromság ünnepe (május 31.)
Pünkösd utáni elsõ vasárnap. Az Egyház hálatelt szívvel tekint
vissza a húsvéti misztériumra. Az egyházatyák tanítása szerint
az üdvösség mûve, a bûntõl való megváltásunk titka, a
Szentháromság közös mûve volt. Ezért borulunk le Pünkösd
után a háromszemélyû egy Isten végtelen titka elõtt.

További programjaink:
2015. május 16. Nagymarosi Ifjúsági találkozó
Útiköltség és hozzájárulás a találkozóhoz összesen: 2000 Ft
2015. május 24. (Pünkösd napján) Zarándoklat az alföldi
Pálosszentkútra, József atya szülõfalujába. Délután rövid
kirándulás. Útiköltség: 4.500 Ft
2015. május 31. Szentháromság vasárnapja - Elsõáldozás
Szeretettel várunk mindenkit: József atya

Az Isteni Irgalmasság ünnepnapja
Szent Fausztina, polgári nevén
Helena Kowalska (Glogowiec,
1905.08.25.- Krakkó,
1938.10.05.) katolikus apáca,
akit 2000.04.30-án szentté avattak.
A lengyelországi £ódŸ melletti
Glogowiec faluban egy tízgyermekes család harmadik
gyermekeként született. Gyermekkorától kezdve az ima
szeretete, a szeretet, az engedelmesség, és az emberi nyomor
iránt való érzékenység jellemezte. Iskolába csak 3 évig járt,
majd elhagyta otthonát és
gazdag családokhoz ment szolgálóleánynak.
Húsz éves volt, mikor szülei
akarata ellenében belépett az
Irgalmasság Anyja Nõvéreinek
Kongregációjába, amelyben
Maria Faustina nõvérként 13
évet élt le szakács, kertész és
portás munkakörben. Élete az
Istennel való rendkívül bensõséges egységet takarta, habár
igen egyhangúnak és szürkének
tûnhetett. Gyermekkorától kezdve
szeretett volna nagy szent lenni
és következetesen törekedett is
erre, együttmûködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét fölajánlotta áldozatként a bûnösök megmentésére. Ennek a jegyében is hunyt el, hosszadalmas, fájdalmas
betegeskedés után.
Szent Fausztina magán-kinyilatkoztatásaiban, látomásaiban
párbeszédet folytatott Jézussal, melyben - a nõvér naplója
alapján megismerte Jézus azon kívánságát, hogy a húsvét utáni
elsõ vasárnap legyen az Isteni irgalmasság napja. II. János Pál
pápa 2000. április 30-án kihirdette az Isteni Irgalmasság
ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a
nõvért.
Az igazságosságot megelõzi az irgalom. Errõl beszélt Jézus
Szent Fausztinának: „Mielõtt eljövök, mint igazságos Bíró,
elõbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az
irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján
kell áthaladnia.” (Szent Fausztina Naplója, 1146)
(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Fausztina és
szeretetlang.blog.hu)
Ezen alkalomból az Isteni Irgalmasság képe a rimóci
templomban is kihelyezésre került 2015. április 12-én, a
húsvét utáni elsõ vasárnap.
V.N.
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NYULACSKA HÍREK
Tavaszi zsongás az óvodában
Óvodánk több mint 35 éves múlttal rendelkezik. Ez idõ alatt
sok gyermek töltötte itt az óvodás éveit, akik már a gyermekeiket
hozzák reggelente. Az idõ múlása az épületünkön is meglátszik és
egyes részei felújításra, javításra szorulnak. Éppen ezért nagy
örömünkre szolgált, hogy ebben az évben teljes felújításon esett át
a „körte” és az „alma” csoportgyermekmosdói és a hozzájuk
tartozó öltözõk illetve a „cseresznye” csoport mosdójának
gyermek WC kagylói is lecserélésre kerültek. Sokkal
esztétikusabb, barátságosabb környezetben gyakorolhatják
immár az óvodásaink az alapvetõ higiénés szokásokat és az
öltözõk tisztasága, rendezettsége is növeli a hozzánk betérõk
komfortérzetét. Szintén régi vágyunk valósult meg azáltal, hogy
mindhárom csoport bejáratánál elõtetõk lettek kialakítva. Így már
az esõs idõben sem kell nélkülöznünk a szabad levegõn való
mozgást, ami ebben az életkorban nagyon fontos a gyerekek
fejlõdése szempontjából. A jó idõ beköszöntével akár az
uzsonnájukat is elfogyaszthatják az udvaron.A csoportok
világítása is korszerûsödött és energiatakarékos izzók világítanak
immár a gyerekek számára.Az eddig megvalósult munkálatok
által sokat javult az óvodánk állapota. Reméljük, hogy a
továbbiakban is sor kerülhet még egyéb felújításokra és
megszépült környezetben fogadhatjuk a gyerekeket.

Ebédig ment a móka

Április 14-én kellemes meglepetés érte a gyerekeket. Az
óvoda udvarán kettõ ugráló, légvár lett felállítva, amelyet az
egész délelõtt folyamán birtokba vehettek. A kisebb várban a
kiscsoportosok, a nagyobban pedig a többiek ugrálhattak, így
nem kellett sokat várni az ugrálási lehetõségre. Eközben pedig,
odabenn, egy kedves, arcfestõ hölgy segítségével vidám,
színes arcok készültek. A gyerekek kérhették a kedvenc mesefigurájukat, tündérüket, állatukat. Mindezeket a programokat a
Mosolybirodalom biztosította az intézményünk számára, teljesen
ingyen. Remek szórakozásban volt részük az óvodásainknak
és bízunk benne, hogy máskor is eljönnek hozzánk.

,,Evés elõtt kezet mosunk!’’

A közös játék után lassan indulni kellett

Arra törekszünk, hogy a környezõ települések óvodáival jó
partnerkapcsolatot tartsunk fenn. Varsány, Nagylóc, Nógrádmegyer és Sóshartyán nagycsoportosait meghívtuk a
novemberben megrendezett Oviolimpiánkra, illetve az óvodapedagógusaikkal közösen vettünk részt az általunk szervezett
továbbképzésen.Tavaly a szécsényi óvodások, idén pedig a
balassagyarmati központi óvoda középsõ- és nagycsoportosai
vendégeskedtek nálunk. Megtekintették Rimóc nevezetességeit és egyúttal az óvodánkba is ellátogattak. Ezen a napon
gyorsan benépesült az udvarunk, sok-sok játszó, futkározó
gyermekkel.
A nagycsoportosok uzsonnázás közben

Virágné Csábi Adrienn
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A Magyar Költészet Napja
1964 óta ünnep április 11-e, József Attila születésnapja, a
Magyar Költészet Napja. József Attila (1905-1937) XX.
századi posztumusz Kossuth és Baumgarten- díjas költõ, a
magyar költészet kiemelkedõ alakja. Munkásságát azonban
csak halála után kezdték igazán elismerni. A magyar
költészet kiapadhatatlan forrás azok számára, akik szeretnék
megismerni nyelvünket, kultúránkat és történelmünket.
A verseken keresztül pontos rajzot kapunk minden
történelmi korszakról, társadalmi, kulturális és gazdasági
állapotról. A versek olyan élményt nyújtanak, ami
meghatározó lehet egy egész életen keresztül. A legtöbb
embernek van kedvenc verse, ami kézen fogva vezeti élete
során és segíti eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban.
Iskolánkban is hagyománynak számít, hogy ezt a napot
szavalóversennyel tesszük emlékezetessé. Így történhet ez
ebben a tanévben is. A gyerekek három csoportban mérték
össze tudásukat.
Az I. kategóriában az 1.-2.-3. osztályosok, a II.
kategóriában a 4.-5. osztályosok és a III. kategóriában a 6.-7.8. osztályosok. A szavalóversenyen összesen 24 tanuló
mondta el kedvenc versét.
Az elõadott verseket a háromtagú zsûri értékelte.
A zsûri tagjai:
Elnök:
Jusztin Józsefné, Erzsike tanító néni
Tagjaik:
Virágné Csábi Adrienn óvodavezetõ
Kovács Norbert tanár bácsi
A versek bemutatása után a zsûri a következõ eredményt
hirdette ki:
I. kategória:
1. Rácz Dzsenifer
2. osztály
2. Szoldatics Karolin
3. osztály
3. Bada Klarissza
1. osztály

2015 MÁJUS

Minden helyezett versmondó egy-egy életkorának
megfelelõ könyvvel gazdagodott. Ezt a délutánt tartalmasan
töltötte el az a résztvevõ, vendég és pedagógus, aki a
szavalóversenyen részt vett.
Kissné Dudok Gabriella

Szoldatics Karolin versmondás közben

II. kategória:
1. Pásztor Andrea
4. osztály
2. Bada Róbert
4. osztály
3. Erdélyi Szabolcs
4. osztály
III. kategória:
1. Bablena Blanka
8. osztály

„Ilyenek voltunk…”
Az általános iskolát 2000-ben befejezõk találkoztak április
25-én a Sportöltözõben. Az 1. osztályt 25-en kezdték Kurisné
tanító néni vezetésével, aki egészen a 4. osztály végéig fogta a
kezüket.
A felsõ tagozatra 16-an jutottak el, 5.-tõl Kiss Józsefné tanár
néni lett az osztályfõnökük. A 2000. júniusi ballagásra már csak
tízen akasztották vállukra a ballagó tarisznyát. Az osztály
szorgalmas és tisztelettudó közösségként élte végig a diákéveit; a programokban, vetélkedõkön mindig aktívak voltak;
mindig örömmel gondoltunk vissza rájuk.
A találkozón a ballagók közül 2 fõ nem tudott részt venni.
Megérkezésünkkor örömmel üdvözölték egymást; bennünket, osztályfõnököket is meleg szeretettel fogadtak, és
azonnal elkezdõdött az élmények felelevenítése, fényképek
nézegetése. Felszabadultan - felnõttként mégis felnõtt allûrök
nélkül - folyt a beszélgetés, mintha csupán néhány napja váltunk volna el egymástól.
Szívet melengetõ volt számunkra, volt nevelõiknek látni,
hogy egykori tanítványaink talpraesetten állják meg a helyüket, hogy jó mederben folyik az életük.

Golyán Gréta versmondás közben
Köszönjük, hogy ott lehettünk, hogy betekintést engedtek
családjukba és hogy ugyanolyan szeretetteljes együttlétben
volt részünk, mint a tanulóéveik alatt!
Kiss Józsefné és Kuris Rudolfné
osztályfõnökök

2015 MÁJUS
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Vincze Barna
Emléktorna
2015. április 11-én, szombaton, az egy éve elhunyt
Vincze Barna tiszteletére rendeztek labdarúgó emléktornát
a rimóci sportpályán. A kezdeményezõ Holecz Ferenc volt,
akinek segítséget nyújtottak a lebonyolításban a rimóci
öregfiúk csapatának tagjai is. A torna célja mindamellett,
hogy megemlékezzünk a (rimóci) futballt oly nagyon
szeretõ Vincze Barnáról, szellemiségét továbbvíve, egymásés a futball örömére, sportszerû mérkõzéseken, a játékot
élvezve küzdjenek egymással a résztvevõ csapatok. A
ragyogó napsütésben három csapat, a rimóci öregfiúk, a
rimóci ifisták és a kisterenyei öregfiúk csapatainak tagjai
rúgták a bõrt a félpályán kialakított játéktéren. A barátságos
mérkõzések alkalmával a csapatok helytálltak, a résztvevõk
kellemesen elfáradtak, összességében egy jó hangulatú
délutánt töltöttek együtt. A mérkõzések után kis frissítõvel
egybekötött beszélgetés vette kezdetét a sportöltözõ
emeletén, ahol Holecz Ferenc megemlékezése után minden
játékos átvehette a tornáról szóló emléklapot.
Köszönjük Feri bácsinak, hogy segített abban, hogy ily
módon, is megemlékezhessünk, hiszen számára mindegy
volt, hogy kisgyerekek, öregfiúk, serdülõsök, ifisták vagy a
nagy csapat futballozott, minden korosztály mérkõzéseit
élvezettel nézte, s ha tudott, tanácsaival bátorította õket,
hogy a csapat és a tagok sikerei és eredményei (de még a
kudarcokból tanulva is) mindnyájuk örömére szolgáljon.
BvÁ

Kertbarátok köre
Megtartottuk április derekán az IKSZT kistermében, alakuló
„Kertbarát körünk” elsõ összejövetelét egy csokornyi asszony s egy
pár férfi társaságában. A jelen lévõ kiskerti gazdálkodók sok éves
tapasztalataikról beszéltek. Hosszasan vitattuk a mák termesztését,
mindenki elmondta a mák termesztési tudományát, élményét.
Beszélgettünk a minõségi éhezés fogalmáról, ki mit ért alatta, a
kertekben termelt növények vitamin és ásványi anyag tartalmának
mérhetõségérõl. Egyetértettünk abban, hogy a saját magunk által
megtermelt növényekkel semmilyen boltban vásárolt áru nem veheti
fel a versenyt. Felvetõdött egy helyi termelõi piac elindításának ötlete,
ahol a falubeliek a fölösleges portékájukat elcserélhetnék egymással
vagy eladhatnák egymásnak. Legközelebbi összejövetelünk május
17-én vasárnap lesz 14 órakor az IKSZT-ben .
Mindenkit szeretettel várunk
Tervezett esemény : palánta csere-bere.
Szabó Mónika

A képen a résztvevõk egy része látható
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Rögtön felfedeztek bennünket, a kedves osztályfõnöküket és
csinálták nekünk a mûsort. A legbátrabb rá is zendített erre a
katonai menet-dalra:
„Erzsike, szeretem magát, / szeretem a huncut mosolyát.
Lába elé raknák, / minden tányéraknát /
és azután felrobbantanám!”
Kitört az utazó közönségbõl a nevetés, ilyen vidám utazás ritka
volt ezen a járaton. A pedagógus pályán elengedhetetlen a jó
humorérzék és mi rendelkeztünk ezzel.
Nem akarom lezárni az emlékeimet - csak abbahagyom a
mesélést. Hiszen itt élek a faluban, naponta találkozom az
egykori tanítványaimmal, kollégáimmal. Elõnyben vagyok
azokkal szemben, akik elkerültek innét, õk száznál többen
vannak. Kíváncsian várom, hogyan fonják a Glóriát a rimóci

iskola fölé, igazolva azt, hogy milyen sok jó eredményt lehet
elérni, ha jó, igazi jó közösségre találunk.
Az eddig megjelent visszaemlékezések sorrendjét én is így
képzeltem el: kezdje a sort Zsédely Lajos, volt igazgatóm, akit
ma is csak ezzel a titulussal tudok megszólítani. A visszaemlékezése is tükrözi azt a nagy tudást, emberséget, amivel
megáldotta õt a sors. Kívánok neki sok egészségben eltöltött,
boldog évet családja körében!
Jó kezdeményezése volt a Rimóci Újság szerkesztõségének,
hogy elindította ezt a sorozatot, gratulálok az ötletükhöz.
Mindig tudnak új dolgokat kitalálni, hogy színesebbé tegyék a
mindennapok történéseit. Köszönöm a munkájukat!
Virág Vincéné ny. Tanítónõ

A rárósi táborban a gyerekekkel

27 évvel ezelõtti osztálykép az akkori elsõsökkel

Helyreigazítás
Elõzõlapszámunk 10. oldalán Székely Imréné, Jutka néni: Emlékezés a rimóci tanári éveimre címû írásában egy évszám
véletlenül kétszer is elírásra került. 1997 a helyes évszám 1976 helyett. A lap megjelenését követõen kaptunk egy levelet
Jutka nénitõl: „A felkérésem és a kinevezésem évszáma 1997. Valószínû az élmények újra átélése miatt csúszhatott be a hibás
évszám az írásba. Megértéseteket köszönöm. Jutka néni” A hivatkozott rész helyesen: „1997-ben Golyán Jánosné Kati kért fel
történelemtanításra. Akkor már rokkant nyugdíjas voltam. (…) Váratlanul ért, hogy - bár 1997-ben rokkant nyugdíjasként kért fel
az iskola igazgatója történelem - tanításra - 2000-ben ugyanerre az okra hivatkozva szüntette meg munkaviszonyomat.”
A hibáért ezúton is elnézést kérünk.
V.N.

Házassági évfordulók
Évekkel ezelõtt - utoljára 2011 év végén - a rimóci fiatalok házassági fotói mellett közöltük a
községünkben házasságot kötött jubiláló házaspárok neveit is. Ezen megemlékezés természetesen
csak azok névsorát tartalmazhatta, amelyeket a rimóci hivataltól a rimóci anyakönyvekbõl
megkaptunk, vagyis akik Rimócon kötöttek házasságot. (Meg kell említeni, hogy ilyen adatok
kiadása nem éppen jogszerû az érintettek hozzájárulása nélkül.) Mindannyian tudjuk, hogy sok
olyan házaspár is él Rimócon, akik bár egész házaséletüket itt élték le, házasságkötésük más faluban
volt. Õk ezen felsorolásból minden évben kimaradtak, hiszen semmilyen adatbázis nem áll
rendelkezésünkre, hogy kiderítsük, ki, mikor és hol házasodott. Azok, akik kimaradtak, sérelmezték
is ezt. Ezen okból úgy döntött a szerkesztõség, hogy nem jelentetjük meg a továbbiakban a jubiláló
házasokat, hogy ne bántsunk meg senkit azzal, hogy kimarad a listából. 3 évvel a döntést követõen
mégis akadtak, akik megbántódtak, mert nem köszöntöttük decemberben a jubiláns házasok között.
Látom már, hogy ez egy olyan eset, amikor nem tudunk mindenkinek megfelelni. Ennek oka, hogy
teljes listát nem tudunk közölni, a hiányos lista esetén a kimaradtak bántódtak meg, míg így, hogy
nem volt lista, annak okoztunk rossz érzést, aki éppen ezt várta. Ahogy a rimóciak mondanák, ha van
sapka az a baj, ha nincs sapka az a baj.
Ennek okán megértésüket kérjük és kívánunk minden 2014. évben és 2015. évben jubiláló
házasnak boldog, hosszú életet még párjával, gyermekeivel, esetleg unokáival erõben,
egészségben, türelemben, kitartásban és minden jóban, ami egy boldog házassághoz kell! V.N.

A családi béke titka…
Ha égve maradt kapcsold le,
Ha kiömlött - töröld fel,
Ha a földön van vedd fel,
Ha kifogyott - töltsd meg,
Ha piszkos - mosd el,
Ha tele van - vidd ki,
Ha szomorú - öleld át,
Ha fáradt - altasd el,
Ha hiányzik - írj neki,
Ha kérdez - válaszolj,
Ha mesél - hallgasd meg,
Ha távol van - hívd fel,
Ha ünnepel - lepd meg,
És soha ne feledd:
Összetartoztok!

2015 MÁJUS
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Most akkor
mi van?
- Ez most komoly? - kérdeztem
hangosan, amikor szombaton be
akartam lépni a közösségi ház ajtaján,
pedig csak egyedül voltam.
- Á! Biztos nem… csak nem az, amire gondolok…
remélem. - kikerültem az ajtó elõtt álló tócsát és beléptem az
épületbe. Gondoltam, elintézem a dolgom, és majd
megnézem a kamerán, mi is történt. De végül már nem jutott
rá idõ.
- Biztos kiment a sör/üdítõ valakinek elõzõ este. gondoltam és elmentem a feltörlõért, vizet engedtem, hypót
öntöttem bele (biztos, ami biztos) és feltöröltem. Bezártam az
ajtót és elmentem.
Nem hagyott nyugodni a dolog. Vasárnap, mikor újra a
közösségi házba mentem, elsõ dolgom az volt, hogy
bekapcsoltam a kamerákat és visszanéztem a péntek
éjszakát: telik az idõ… 21:15: fiatalok WiFi-znek,
beszélgetnek, majd elmennek. 22:00: másik csoport érkezik,
van egy sörösüveg is, de végül semmi gyanús nem történik.
00:30: szintén internetezik valaki, jókedvûen zenét hallgat
(látszik a fején, hogy ritmusra rázza). 01:35: biciklivel érkezik
valaki, kapucnija afején, arca nem látszódik. Biciklijét a
földre dönti, õ pedig feljön a lépcsõn és elkezd internetezni a
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mobiljával. Aztán beáll a fal mellé a bal oldalon (ha szembe állunk
az ajtóval), majd a kilincsre támaszkodik az ajtónál, végül beáll a
sarokba a jobb oldalon, arccal kifelé. Aztán a jobb kezébõl átveszi a
telefont a balba, s elkezd kotorászni a nadrágja körül. A következõ
percben meglátom a a tócsát növekedni az ajtó elõtt.
Most akkor mi van??? Tényleg ide végezte el a dolgát az ajtó elé?
Hát hol élünk!?! - megrökönyödve bámulom a monitort. Még jó,
hogy feltöröltem hypósan - gondoltam, de… nem akarom mások
„piszkát” törölgetni! Szerintem senki sem akarja. A videó
felvételen felismerhetõ az illetõt, még ha a kapucni a fején volt is.
Erre egyébként mit lehet mondani? Vagy mit lehet tenni?
Szomorú, hogy ilyen szintre süllyed valaki. (Az eset elõtt egyébként
valakire pedig az iskola és a közösségi ház közötti területen jött rá a
„szükség”, csak akkor a nagy dolgát végezte el hajnalban.)
Miért érezzük úgy, hogy mindent szabad, és nem érdekel a
tetteink következménye? Még ha nem teljesen beszámítható az
illetõ (pl. be van rúgva), még akkor sem… Mit szólna egyébként, ha
találkoznék vele az utcán, s köszönés helyett jól beverném az orrát,
mert akkor pont olyan kedvem volna? Csak úgy! Magyarázat
nélkül. Mindenki tehetne „csak úgy” dolgokat, de meggondolja és
mérlegel. Ezért ember az ember többek között.
Láttam egy fényképet, melyen egy erdõ széli táblán ez volt
olvasható: Az erdõben az állatok nem szemetelnek, csak az
emberek! Kérjük viselkedjen állatok módjára! Ez elgondolkodtató,
de igaz.
Kik figyelnek jobban a környezetükre? Mindenki döntse el!
Állatok vagyunk vagy emberek?
BvÁ

Megnyitottunk…
A Rimóci Ifjúsági Egyesület klubterme a 147-es kamra,
amely a Szécsényi út és az István király út sarkán található,
állandó nyitva tartással vár minden fiatalt és örök ifjút. Hétfõtõl
csütörtökig 18.00-22.00 óráig, pénteken pedig 19.00-23.00
óráig várjuk az érdeklõdõket. Nap mint nap változatos
programokat kínálunk a fiataloknak. A hét elsõ napján
filmklubot tartunk, mely során a többség által választott filmet
nézzük meg kivetítve, akárcsak egy moziban. Kedden és
szerdán a Bajnokok Ligája mérkõzéseit vetítjük és együtt
szurkolunk a kedvenc csapatunknak. Csütörtökönként
játéknapot tartunk, mely során darts, biliárd, kártyajátékok,
kosárlabda és számtalan társasjáték kipróbálására és
gyakorlására van lehetõség. A hét utolsó napján versenyeket,
bajnokságokat szervezünk, ahol a legjobbakat kupával,
oklevéllel és egyéb ajándékokkal díjazzuk. Minden
szervezetnek, egyesületnek vannak céljai, ez nálunk sincs

másképp. Szeretnénk, ha minél több fiatal csatlakozna hozzánk
és aktívan részt vennének az egyesület életben, illetve a
felmerülõ feladatok megoldásában. A nyár végén a legaktívabb
tagokat egy kirándulással jutalmazzuk meg. Úgy gondolom,
hogy mindenkinek kell egy hely, ahová bármikor bemehet,
barátokkal kellemesen és kulturáltan eltölthet pár órát például egy
kis játékkal, beszélgetéssel vagy szimplán tv nézéssel. Ezért is
szerettük volna a helység állandó nyitva tartását megoldani. Mivel
ez a cél megvalósult a legfõbb feladatunk az lett, hogy új tagokat
toborozzunk és kellemes légkört teremtsünk nekik, rengeteg
programmal. Szeretnénk, ha azok a fiatalok is csatlakoznának
hozzánk, akik szeretik aktívan eltölteni a szabadidejüket, illetve
szeretnének a falu vagy a fiatalok számára rendezett programok
elõkészületeiben, lebonyolításában részt venni.
2015. április 24-én megtartottuk az idei év elsõ biliárd
versenyét, amely igen jó hangulatban telt. Az indulók közül az
elsõ helyezést Szoldatics Jácint érte el, õt követte Kormány
Dávid és a harmadik helyezett Bablena Ferenc lett. Gratulálunk
nekik. A nyerteseket oklevéllel díjaztuk.
Jusztin Bianka

Büszkék vagyunk…
Igen, mindig büszkék vagyunk, ha egy rimóci sikereirõl hallhatunk, olvashatunk. A Nógrád Megyei Hírlap 2015. március 18-is
számában figyelhettünk fel egy újabb rimóci sikerre. Somoskõújfaluban hatodik alkalommal rendezték meg a Petõfi Sándor
Versmondó versenyt, ahol 40 résztvevõ két kategóriában mutathatta meg tehetségét. Az alsó tagozatos általános iskolások
versenyében a harmadik díjat megosztva érdemelte ki a rimóci Balázs Dorka és az almágyi Tóth Dorottya.

Kedves Dorka! Szívbõl gratulálunk, és kívánunk sok sikert a következõ években is! Reméljük, édesanyád nyomdokaiba lépsz majd
a versmondás terén!
V.N

Minden hétköznap 18.00-tól 22.00-ig nyitva a klub

A Bilirádverseny három díjazottja:
3.: Bablena Ferenc, 1.: Szoldatics Jácint, 2.: Kormány Dávid
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PEDAGÓGUSAINK III. - Virág Vincéné munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével
láthassuk, milyen is volt korábban községünkben tanítani. Virág Vincéné tanító néni 60 éve
került hozzánk, most az õ élményei, gondolatai következnek.
Vincze Nikolett
„Mielõtt elfelejteném…”
Amikor kedves volt tanítványom, Vincze Niki megkért,
hogy meséljek arról, hogy
milyen is volt korábban községünkben tanítani, megtisztelõnek vettem a kérést és elfogadtam. Utána elgondolkodtam,
hogy a sok évbõl melyiket
válasszam, hisz annyi szép
emlék fûz az iskolához, az
egykori kollégákhoz, a gyerekekhez kivel tegyek kivételt?
Ezért úgy döntöttem, hogy azt
az idõszakot választom, amelyre a tanítók közül itt csak én
emlékezhetek, a kezdeti évekre.
2015. július elsején lesz 60 éve,
hogy Rimócra jöttem. Még
meg sem száradt a tinta az
érettségi bizonyítványomban,
amikor eskütételre kellett
jelentkezni Salgótarjánban.
Barátnõmmel mindkettõnknek
a rimóci iskolát jelölték az elsõ
munkahelyünknek.
Hol van az a Rimóc? - ez volt csak
a kérdésünk, aztán az útmutatás,
hogy Szécsény szomszédságában
addig autó-busz jár, onnét
gyalog „csak” 4 km-re van.
Aratási hõségben, a ballagási
öltözékben az eskühöz illõ
ünneplõ ruhában
indultunk
Rimócra a déli órákban. Semmi
jármû nem jött nem is járt akkoriban így gyalogosan értünk
az igazgatói lakáshoz. A bemutatkozásunk után Cserháti
János igazgató sajnálta, hogy
nem tud méltóan fogadni
bennünket, de várja a költöztetõket, mert õt már másnap
Litkén várják, odahelyezték
igazgatónak. Azt, hogy itt ki
lesz az utódja, õ még nem tudja,
de idõben kapunk értesítést.
Megmutatná az iskolát is, de a
padok összeforgatva várják a
nyári meszelést.
Ennyi tájékoztató után kissé
csalódottan indultunk vissza
Szécsénybe - ismét gyalog. Ott
betértünk az akkor még nagyközség egyetlen cukrászdájába,
hogy igyunk egy málnaszörpöt.
Pihentünk ott néhány percet,
pontosan annyit, hogy lekéssük
az aznap Budapestre induló
utolsó vonatot. Csak hajnali
négykor ment a következõ.

Kalandosra sikerült a várakozás, mert a várótermet bezárták
10 órakor, így a nagy idegenben
ott voltunk ketten, fiatal lányok.
A vasúti restibõl nagy hangzavar hallatszott - kezdtünk félni.
Megpillantottunk egy õrbódét a
vasút területén, oda bekopogtunk. Egy jóságos éjjeliõr
bácsinak elmondtuk, hogy kik
vagyunk és kértük, hogy ott
maradhassunk.
Befogadott minket és mondta,
hogy a szállásnak a lakói a
restiben múlatják az idõt, de
addig is dõljünk el az ágyakon.
Mi rögtön el is aludtunk.
Megjöttek a munkások: „Ki ez a
két nõ?” - kérdezték. „Pszt!
Tanító kisasszonyok, Rimócon
fognak tanítani, lekésték a
vonatot, mennek haza Dunántúlra.” - mondta a bácsi. Erre
már mi is felébredtünk, de
megnyugtattak minket, hogy
aludjunk csak tovább, majd õk
alszanak a lócán, meg a szék
karfájára borulva. Megköszöntük.
Elõször találkoztunk azzal a
tisztelettel, megbecsüléssel,
ami személy szerint még nem
nekünk szólt, hanem a pályánknak, a pedagógushivatásnak, a
tanítóságnak, az elõttünk járó
egykori nevelõknek.
A nyár vége felé augusztus 25én el kellett foglalni a munkahelyünket. Vonattal jöttünk
ismét, és amikor csomagjainkkal lekászálódtunk, egy
hang ütötte meg a fülünket: „Az
utasok között van olyan, aki
Rimócra megy?”
Négyen elindultunk a hang
irányába: Runyai Valéria,
Mihalik Margit Szügybõl,
Mészáros Margit a GyõrSopron megyei Kisbodakról, én
a Tata melletti Bajról. (Sajnos
már hárman nem élnek közülünk.)
Aki hívott egy fiatal tanítónõ
volt, aki bemutatkozott: „Kuti
Mária vagyok, Rimócon tanítok, most kezdem a második
tanévet, Balatonkenesén lak-

tam. Azért jöttem elétek, hogy
segítsem cipelni a csomagjaitokat a jó kis gyalogtúrán
Rimócig.” (Kuti Marika (Ertl
Pálné) Litéren élt, sok rimóci
dalt gyûjtött…)
Meghatódtunk a figyelmességén, ezzel a tettével megmutatta, hogy hogyan kell egymáson
segíteni. Egy év múlva mi is így
vártunk három pesti kollégát. A
gyaloglás alatt tõle tudtuk meg,
hogy az új igazgatónõ Hanzélik
Mária biológia-földrajz szakos
tanárnõ Szalmatercsrõl és az
igazgatóságban õ is pályakezdõ. Ideiglenesen, 1-2 hétig
lakhatunk Laczkó Feri bacsinál,
ebédet meg Balázs Jánosné,
Bori néni fõz majd. Fogytak a
kilométerek, mindent tudni
akartunk, ami a közeli jövõnkkel kapcsolatos.
Marika nagyon lelkesen mesélt:
„No és a falu! Nagyon kedves
emberek, tisztelik a tanítókat,
egymást is. A lányok-asszonyok
gyönyörû népviseletben járnak,
vasárnap a misére mindenki a
legszebb ruháját veszi fel, majd
ti is meglátjátok azt a csodát…
és az a sok népdal, amit énekelnek a lányok a vasárnap délutáni sétán, a legények „gombos
harmonikával” kísérik õket. Az
alsós gyerekek is sok népdalt
tudnak. Az osztályban, a 4.
osztályban Kanyó Margitka
(Holecz Istvánné) tudja a
legtöbb népdalt.” Mire Rimócra értünk, minden lényeges
dolgot megtudtunk egymásról
is és a faluról is.

2015 MÁJUS
1955/1956. tanév
3. osztályosai,
Marika néni elsõ
osztályának névsora:
1. Bada Ibolya
2. Balázs József
3. Czupkó Erzsébet
4. Holecz János
5. Jusztin Edit
6. Jusztin Teréz
7. Kobela Teréz
8. Kormány Miklós
9. Lõrik Piroska
10. Mócsány Bertalan
11. Mócsány Mária
12. Mócsány Péter
13. Mócsány Rozália
14. Mócsány Sarolta
15. Molnár Zoltán
16. Németh István
17. Oláh Antal
18. Pásztor Gyula
19. Pásztor Mária
20. Percze Erzsébet
21. Percze János
22. Percze Veronika
23. Rigó Dezsõ
24. Szabó Ildikó
25. Szabó Mária
26. Szabó Piroska
27. Szeroczki János
28. Vincze Dezsõ I.
29. Vincze Dezsõ II.
30. Vincze Erzsébet I.
31. Vincze Erzsébet II.
32. Vincze Margit
33. Virág Margit
34. Virág Sándor
Az akkori tantestület:
1. Hanzélik Mária ig.
2. Bana Mária
3. Percze Bertalan
4. Tõkei Magdolna
5. Kuti Mária
6. Mészáros Margit
7. Nagy Gizella
8. Runyai Valéria
9. Szabó Géza
10. Nagy Mária
11. Mihalik Margit
12. Juhász Éva
13. Udvarhelyi Ferenc
Tanulók száma:
1955/56. tanév: 304 fõ
1956/57. tanév: 306 fõ
1957/58. tanév: 322 fõ
1958/59. tanév: 297 fõ
1959/60. tanév: 310 fõ
1960/61. tanév: 325 fõ
1961/62. tanév: 339 fõ
1962/63. tanév: 332 fõ
1963/64. tanév: 352 fõ
1964/65. tanév: 317 fõ
1965/66. tanév: 315 fõ
1966/67. tanév: 324 fõ
1967/68. tanév: 320 fõ
1968/69. tanév: 308 fõ
1969/70. tanév: 300 fõ
1970/71. tanév: 298 fõ
1971/72. tanév: 283 fõ
1972/73. tanév: 268 fõ
1973/74. tanév: 263 fõ
1974/75. tanév: 262 fõ
1975/76. tanév: 250 fõ
1976/77. tanév: 262 fõ
2007/08. tanév: 150 fõ
2014/15. tanév: 108 fõ

2015 MÁJUS

RIMÓCI ÚJSÁG

Marika néni az elsõ osztályával
Kezdõdött a tanév a tanévnyitó ünnepéllyel. Felsorakozott a
304 tanuló (1. osztály: 27 fõ (a), 28 fõ (b), 2. osztály: 33 fõ, 3.
osztály: 34 fõ, 4. osztály: 36 fõ, 5. osztály: 40 fõ, 6. osztály: 45
fõ, 7. osztály: 37 fõ, 8. osztály: 24 fõ) szemben velük a 13
nevelõ, akik közül nyolcan újak voltunk. Barátságosan
mosolyogtak ránk a gyerekek, alig vártuk, hogy kiderüljön,
hogy kik lesznek a mi csapatunkban. Elénekeltük a Himnuszt,
elhangzott az igazgatói köszöntõ, jött a tanév rendjének
ismertetése, és már vége is lett a tanévnyitónak. Másnap már
olyan volt az iskola, mint a méhkas: sok-sok gyerek és csak 5
tanterem. Én a 3. osztályt kaptam, 34 tanulóval. 4 üléses hosszú
padokban ültek a gyerekek, a 3 lábú tábla állt a sarokban, tanári
asztal, 1 mosdótál, 1 vizes kanna volt a berendezés. Volt még
egy öreg szekrény is, ahol a dolgozatfüzeteket tartottuk.

A három lábú tábla mobil volt, így az udvaron is lehetett tanítani

Az akkori csillogószemû gyerekeim mára már 68 éves
nagymamák és nagypapák. Mégis úgy vannak elõttem, ahogy
akkor láttam õket. Népviseletben, egy ágba befont hajjal,
néhányan mezítláb - ha jó idõ volt - fõleg a fiúk.
Elengedhetetlen felszerelés volt a tintásüveg. Egy otthonra, egy
az iskolába. A házi feladatot tintával kellett írni - a számtan
kivételével. A tolltartóban ott volt a tollhegy és a tollszár - a
„penna”. Az itatós is kiment mára a divatból, mert elfogyott
mára a tinta is. Szeptemberben, a kiskertekben az õszirózsák
nekünk nyíltak, mert az alsótagozatos kislányok naponta hozták
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a virágcsokrokat: egyet a tanári
asztalra, egyet a tanító néninek.
Szerettek iskolába járni. Az alsós
gyermekekkel azért tudtunk közvetlenebb, családiasabb kapcsolatot
kialakítani, mert több idõt töltöttek
velünk. Nagyon szép idõszaka volt ez
az életemnek, pedig az életkörülményeink nem voltak túl rózsásak. Az a
tantestület remek gárda volt, nagyon
összekovácsolódtunk, a gondjaink is
hasonlóak voltak. Valaki közülük fel
is firkantotta a tanári szoba hirdetõ
táblájára azt a jelszót, hogy: „Csak
nem nyafogni!” Miért is lehetett
volna?
- Azért, hogy a városi iskola és
kollégium komfort fokozatát
felváltotta a „lavór kultúra”?
- Hogy négyen laktunk egy szolgálati szobában és vaságyon
aludtunk?
- Hogy nagy a sár és az elsõ fizetésünkbõl, ami 640 Ft volt,
rögtön gumicsizmát kellett vennünk?
- Hogy a héten csak egyszer hoztak kenyeret a faluba, mert még
mindenki otthon sütötte?
- Hogy sok a tanuló egy-egy osztályban, nehéz haladni és a
gyengébbeket nincs hol korrepetálni?
De nem nyafogtunk, mert:
- Fiatalok és egészségesek voltunk.
- Mert akkor mindenki szerényebben élt, a szüleink is és a
rimóci emberek is.
- Mert erre a hivatásra készítettek föl bennünket az iskolánkban
és birtokoltuk azt a tudást, ami a munkánk jó végzéséhez
kellett.
- Fõleg azért nem nyafogtunk, mert szerettük a gyerekeket, jól
éreztük magunkat velük.
- Mert hittünk abban, hogy majd az idõk során jobb lesz minden. Ha lassan is, de így lett. Igaz, hogy ehhez 60 év kellett, de
ez a folyamat tovább folytatódik.
Hanzélik Mária igazgatónõ után a Horváth házaspár jött
Rimócra 10 évre igazgatni, tanítani. Õk rátermett pedagógusok
voltak, Sanyi sok évvel késõbb a történelem tudományok
doktoraként ment nyugdíjba Diósjenõn. Sajnos ma már nem
élnek õk sem. Erzsike volt a színesebb egyéniség, sokat tett a
falu kultúrájának az emeléséért. Kiválóan tanította a matematikát, zenélt, harmonikázni tudott. Õ tanított be mesejátékokat,
színdarabokat, a „Sári bíró”-t. Ezekhez jó partnerei voltunk
Kuti Marikával az élen. Népi tánccsoportot szervezett, ahova
minket, fiatalokat is bevont és járási híresek lettünk. Több
humoros eset is történt velük kapcsolatban. Kettõt említek
közülük.
Az elsõ, 1957. március 15-i, ünnepi szónok az igazgató volt.
Elmondták a tanulók az ideillõ verseket, azok a mai napig sem
változtak. Minden úgy zajlott, ahogy napjainkban is történik,
csak az ünnepség végén az igazgató, Sanyi, felkérte az énekkart,
hogy befejezésül énekeljék el a „Gábor Áron rézangyalát!”
A másik történet Erzsikérõl szól. Akkor is voltak az iskolának
„nehéz esetei”, ami a szülõi ház segítsége nélkül nem volt
megoldható. Szerencsére jó partnerei voltunk egymásnak a
serdülõ fiatalok nevelésében. Eltelt néhány év, katonasorba
kerültek ezek a „nehéz” fiúk, és rendre elmentek 18 évesen a
katonai sorozásra. Azon a napon mi is továbbképzésrõl jöttünk
haza Szécsénybõl már volt buszjárat amikor a rekrúták jó
hangulatban, némi ital elfogyasztása után felszálltak a buszra.

