Ára: 180,-Ft
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RTHÍREK

Véget ért a 2014/2015-ös labdarúgó szezon
26. forduló: Palotás - Rimóc 1-2 (0-1)
Rimóc: Molnár - Kuris (Bangó N.), Mócsány, Váradi, Csizmadia Laczkó, Árva (Ajtai), Rácz, Pásztor, - Vincze (Bablena), Kormány (Deák)
Gól:Laczkó, Bablena Sárga lap:Mócsány, Árva, Rácz, Pásztor
Góllövõk listája:
Váradi Gábor - 3 gól
Bangó Rómeó - 8 gól
Hupcsik Martin 2 gól
Laczkó Zsolt - 7 gól
Rácz Iván - 1 gól
Vincze Benjámin - 6 gól
Bablena Attila - 1 gól
Molnár Gábor - 6 gól
Összesen: 37 gól
Ajtai Róbert - 3 gól

A 2014/2015-ös megyei I. osztályú
felnõtt labdarúgó bajnokság végeredménye:
1. Somos
2. Nõtincs
3. Érsekvadkert
4. Balassagyarmat
5. Berkenye
6. Cered
7. Karancslapujtõ
8. Pásztó
9. Szécsény
10. Mátranovák
11. Nagybátony
12. Héhalom
13. Rimóc
14. Palotás

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
15
14
15
15
13
10
10
7
7
6
5
1

4
6
6
6
2
0
4
6
4
6
7
1
2
0

2
3
5
6
9
11
9
10
12
13
12
19
19
25

91 -22
70 -26
64 -24
45 -22
67 -38
75 -44
48 -38
51 -50
42 -49
57 -68
45 -73
47 -70
37 -81
14 -148

64
54
51
48
47
45
43
36
34
27
24
19
17
0

(-3 pont)

2015 JÚLIUS
U16-os serdülõ csapat

Góllövõk listája:
Rácz Adrián - 31 gól (megyei (nyugati csoport) listán
a 2. legtöbb gólt szerzõ)
Bangó Ronald - 10 gól
Kurucz Levente - 8 gól
Csík Dávid - 7 gól
Szoldatics Dávid - 3 gól
Szoldatics Milán - 3 gól
Hegedûs Balázs - 2 gól
Puszta Erik - 2 gól
Összesen: 66 gól

1. Rimóc
2. Szécsény
3. Berkenye
4. Héhalom
5. Nõtincs
6. Érsekvadkert
7. Vanyarc
8. Palotás

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
9
8
6
4
2
0

1
0
1
0
1
2
1
0

0
3
4
6
7
8
11
14

70
68
50
72
55
40
29
3

- 16
- 19
- 26
- 41
- 25
- 55
- 45
-160

Trianon 95 éve
„Hiszek egy Istenben,
hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni,
örök igazságban,
Hiszek Magyarország
feltámadásában”

40
33
28
24
19
14
7
0

(-4 pont)

U14-es serdülõ csapat
Góllövõk listája:
Kurucz Levente - 15 gól
Balázs Lajos - 15 gól
Rácz Máté - 6 gól
Laczkó Máté - 5 gól
Mócsány Patrik - 5 gól
Bangó Renátó - 2 gól
Bada Norbert - 1 gól
Balázs Adrián - 1 gól
Összesen: 45 gól

(-3 pont)

26. forduló: Palotás - Rimóc 1-7 (0-2)

Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Puszta E., Szoldatics D.
(Szoldatics M.), Csík Cs. - Oláh Á., Percze R., Csík R., Imre Z. Balázs G., Rácz A. (Csík D.)
Gól: Balázs G. (3), Csík R. (2),
Oláh Á., Kõmûves T.
Sárga lap: Puszta E., Oláh Á.
Góllövõk listája:
Balázs Gergõ - 23 gól (megyei listán a 3. legtöbb gólt szerzõ)
Csík Rómeó - 16 gól
Szeles László - 2 gól
Rácz Adrien - 10 gól
Kormány Richárd - 1 gól
A 2014/2015-ös megyei I. osztályú U14-os serdülõ
Percze Roland - 5 gól
Imre Zoltán - 1 gól
labdarúgó bajnokság (nyugati csoport) végeredménye:
Oláh Bence - 5 gól
Szoldatics Milán - 1 gól
Bada Norbert - 4 gól
Csík Dávid - 1 gól
1. Szécsény
20 19 0
1 187 - 22 57
Csík Csaba - 4 gól
Oláh Ákos - 1 gól
2. BSE Palóc Farkasok I. 20 15 2
3 113 - 17 47
Kõmûves Tamás - 3 gól
Összesen: 77 gól
3. BSE Palóc Farkasok II. 20 13 1
6 107 - 35 40

A 2014/2015-ös megyei I. osztályú
ifjúsági labdarúgó bajnokság végeredménye:
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
16
15
15
12
10
8
4
4
2
0

0
2
1
3
2
3
2
1
0
2
3
3

4
3
5
4
5
7
10
13
18
16
17
19

92 - 27
88 - 16
84 - 31
80 - 24
69 - 26
66 - 54
56 - 57
47 - 77
31 - 88
24 - 64
16 - 93
16 -112

54
52
49
48
44
39
31
25
11
10
6
2

(-1 pont)
(-3 pont)
(-1 pont)
(-1 pont)
(-4 pont)
(-3 pont)
(-1 pont)

4. Érsekvadkert
5. Szendehely
6. Rimóc
7. Buják
8. Palotás
9. Héhalom
10. Diósjenõ
11. Nõtincs

20 11
20 11
20 9
20 7
20 6
20 6
20 4
20 2

1
1
1
1
1
2
1
1

8
8
10
12
13
12
15
17

85 - 63
78 - 69
56 -104
61 -142
53 - 77
47 - 85
47 -133
34 -121

34
34
27
22
19
16
12
4

FÜGGETLEN FALUSI LAP

(-1 pont)

(-4 pont)
(-3 pont)
(-3 pont)

A Rimóci Sport Egyesület megköszöni a játékosoknak,
szurkolóknak és segítõknek, hogy ebben a szezonban is
támogatták az egyesületet! Köszönjük szépen!

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 Jakab hava

2015 JÚLIUS

,,Mindig sietünk, soha sincs idõnk semmire.
Aztán visszatekintünk, azt sem tudjuk, hová szórtuk el a napjainkat. (...) Tanulhatnánk elõdeinktõl,
a sok munka és a szegénység ellenére megadták a módját, hogy jól érezzék magukat.’’ J. J. Stalter

A 2014/2015-ös megyei I. osztályú U16-os
Serdülõ labdarúgó bajnokság
(nyugati csoport) végeredménye:

Ifjúsági csapat

1.Szécsény
2. Érsekvadkert
3. Somos
4. Rimóc
5. Nagybátony
6. Karancslapujtõ
7. Nõtincs
8. Cered
9. Berkenye
10. Mátranovák
11. Palotás
12. Héhalom

XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Miklós Zalán emlékezõ beszéde közben

Te kedves Rimóci Újságot
olvasó vajon mit érzel, amikor ezt
a szót hallod: Trianon? Nos
Miklós Zalán nógrádmegyeri
plébános atya 2015. június 4-én a
békediktátum (mert szerzõdésrõl
nem beszélhetünk) 95. évfordulóján Rimócon elmondta, mit érez,
mit gondol.

Aki ott volt, hallotta:

„Ember, keresztény, magyar, sõt… egy kicsivel több…”
Rimócon 2010 óta emlékezünk szervezetten a magyar nép ellen
elkövetett égbekiáltó igazságtalanságra, amelyet nem felejthetünk.
Nem, nem soha! A mostanában oly sokat emlegetett Európa vezetõ
hatalmai tették ezt velünk és most is õk szeretnék meghatározni, hogy mi
magyarok mit tegyünk, mit gondoljunk, mit higgyünk, mit érezzünk.
Most az új idõk viharaiban, amikor egyfelõl az istentelenség, másfelõl
az új pogányság kerülgeti a magyar népet, most nem lehetünk közömbösek, nem mindegy, mit érzel , amikor ezt a szót hallod: Trianon. Vagy mit
éreznél akkor, ha a határokat egy kicsit délebbre húzzák meg?
Akárhogy is, mi csak magunkra számíthatunk és a lengyelekre. Az
arcátlan döntés elõtt Gróf Apponyi Albert tudós és politikus a magyar
küldöttség vezetõje így biztatott:

„Ha a térképen összeszorítják is Magyarországnak határait, Magyarország
igazi határai addig fognak nyúlni, ahol igaz magyar lelkek vannak.”
Tehát milyennek kell lennünk? Zalán atya szerint:
„Embernek, kereszténynek, magyarnak… sõt egy kicsit többnek…”
Beszkid János

Július
Július
Július
Július
Július

8. (szerda)
17-19.
24-26.
26. (vasárnap)
31. (péntek)

Parlagfû ellenõrzés Rimóc területén
Plébániai Játszóházas Napok
Palóc Szõttes Kultúrális Napok Hollókõn
Szent Anna napi búcsú Balassagyarmaton
Idõsek és betegek búcsúja a Szentkúton

(Jelentkezni lehet a Gondozási Központ munkatársainál
és az alábbi telefonszámon: 06/30-620-1243)

Augusztus 20. (csütörtök) FALUNAP

Dukai Takách Judit:

Az idõ
Ne halogasd napról-napra
Óh halandó, tettedet,
Mert nem tudod, ha holnapra
Húzhatod-e éltedet.
Szedd, míg meddõn nem maradnak
Kórói a virágnak;
Jegyezd fel azt jól magadnak,
Hogy az idõk nem várnak!

Az egészségügyiben
dolgozók napja és
A közszolgálati tisztviselõk
napja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük
községünk valamennyi
egészségügyi dolgozóját
és köztisztviselõjét.
Rimóci Újság szerkesztõsége

Július havi áldás:
,,Az Úr legyen elõtted,
hogy jó utat mutasson 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
Júniusban 24-én ülésezett a képviselõ-testületünk. Az ülésen
minden képviselõ megjelent. Jelen volt még dr. László Tünde
aljegyzõ és Beszkid Andor polgármester.
Elsõként településünknek a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból való kilépési
szándékát tárgyalták a képviselõk. Ebben a társulásban többek
között a gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásában
mûködnek közre a tagsággal rendelkezõ önkormányzatok.
Rimóc és Nógrádmegyer, mely települések szintén tagjai
ennek a társulásnak, 2014. április elsejétõl a két település által
létrehozott új társulásban látják el a szociális alapfeladatok
közül a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtástés az idõsek
nappali ellátását. Az eddigi együttmûködés tapasztalatai alapján
az a javaslat született, hogy a két fentebb említett feladatot is
ezen társulás keretében lássuk el. A várható jogszabályi
változások, melyek tervezetei már ismertek, szintén a közös
hivatalok keretein belülre tervezik átszervezni ezeket a feladatokat. A testület döntött a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból 2016. január elsejével történõ kilépésrõl.
Másodikként a szemétszállításban a törvény erejénél fogva
bekövetkezõ változásokat építette be a testület a saját rendeletébe. Ezek szerint az egy fõ által lakott ingatlan csak 60 l/hét, a
két fõ által lakott ingatlan 80 l/hét szemét mennyiséggel arányos
díjat fizet 2015. július elsejétõl.
A képviselõ-testület megtárgyalta a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó pótlékra vonatkozó elõterjesztést
és az alábbiak szerint dönt:
A Rimóci Nyulacska Óvoda pedagógusai, illetve a nevelési
munkát segítõ alkalmazottai részére a nehéz körülmények között
végzett munkáért törvény szerint járó pótlék személyenkénti 10 %os mértékére 2015. május 1. napjától biztosít fedezetet az
intézmény elfogadott költségvetése terhére.
A képviselõk több javaslattal is éltek a köz szolgálatában
hosszabb ideje álló közszolgálati tisztviselõk és közalkalmazottak elismerését célzó elõterjesztést illetõen. A rendelet
módosított részei teljes terjedelemben megküldésre kerülnek az
érintett intézmények részére.
A jövõben a magas gyógyszerfogyasztás miatti támogatási
kérelmek esetén a kérelmezõ háztartásában meglévõ egy fõre
esõ jövedelmen túl figyelembevételre kerül a rendszeresen
fogyasztott gyógyszerköltség is.
Döntöttek a képviselõk a nyári diákmunkások létszámáról is.
Ennek alapján kérelmünket júliusra és augusztusra is 10 fõre
nyújtottuk be a foglalkoztatási fõosztályhoz.
Tájékoztató hangzott el a folyamatban lévõ pályázatokról. A
közvilágítási lámpák cseréjére június végéig kerül sor. A
napelemes rendszerek telepítésének végsõ határideje augusztus
30-a. „A rimóci Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával” tárgyú pályázat
ügyében benyújtott kifogásunkat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium elbírálásra tovább küldte a központi koordinációs
szerv részére. Ez ad némi reményt arra vonatkozóan, hogy
tartalék listára kerülhet a pályázat.
Egy újabb ingatlant ajánlottak fel megvételre az önkormányzatnak. A képviselõk az anyagi lehetõségeinket figyelembe
véve nem támogatta az ingatlan megvételét.
Az ülés további részében a falunappal kapcsolatos teendõk
megvitatására, illetve több képviselõi kérdés megbeszélésére
került sor.
Az ülés 22 óra 50 perckor ért véget.
Beszkid Andor polgármester

HÍREK

Befejezõdött a közvilágítás
korszerûsítése falunkban
A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0067 számú, „Közvilágítás
korszerûsítése” tárgyú pályázatunk eredményeként falunk
mára a legkorszerûbb lámpatestekkel szerelt közvilágítással
rendelkezik. Nem sok ilyen település van az országban.
A beépített teljesítmény 14,55 kW-ról 8,16 kW-ra változik. 4000
világítási órát figyelembe véve éves szinten az energia felhasználásunk a hálózaton 25.560 kWh-val (43,92%-kal) csökken.
Forintban kifejezve 1.216.574 Ft az éves megtakarítás.
A fejlesztés eredményeként közel fél millió forint megtakarításunk keletkezik a karbantartási költségekben is.
316 db korszerû lámpatest került felszerelésre a beruházás
során. A faluban 14 db oszlopon nincs még jelenleg semmilyen
világítótest. A cél, hogy a megtakarításból ezekre az oszlopokra
is a többihez hasonló lámpatestek kerüljenek. További cél, hogy
a közvilágítási hálózatot is bõvítsük ott, ahol arra még szükség
van. (pl.: Hegyaljai út)
A pályázaton a beruházás teljes költsége elszámolható, így a
33.882.300 Ft-os fejlesztéshez nincs szükség önkormányzati
Beszkid Andor polgármester
vagy lakossági hozzájárulásra.
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Nagy vonalakban ennyi történt velem az elmúlt 27 éveben, amióta
elköltöztem otthonról. 7 éve már annak is, hogy szent-endrei lakos
lettem, onnan ingázok be Pestre. Sok helyen jártam a világban,
egzotikus országokban, viszont mindig büszkén emlegetem, ha
megkérdezik honnan származom. A palócság és annak népszerûsítése
számomra nagyon fontos dolog. A rimóci máriáslányok látványától nem
tudom miért, mindig könnybe lábad a szemem. Minden évben
megnézem õket a Bazilikánál a Szent Jobb körmeneten, amit Szent
István napján tartanak. A sok népviselet között a legfeltûnõbbek és
a legszebbek. Ilyenkor még erõsebben feltör az érzés a kötelék, ami
a szülõföldhöz köt a hova tartozás, hogy honnan jöttem.
Ezt az írást nagyapám Vincze Ferenc emlékére dedikálom, aki miatt
filmes akartam lenni, hogy filmet készíthessek az életérõl...megjárta a frontot, majd 8 év hadifogságot.
Három éve 92 éves korában meghalt a papim, de 90 éves koráig
mûvelte a szõlõjét és kiváló autodidakta borász volt, hordói 1 év
alatt dongáira hullottak... ezért õrizzék az otthon maradtak a
dongákat, a falut, hogy legyen hova hazatérnünk!
Üdvözlet a rimóciaknak otthon és a nagyvilágban!
Árva Csilla

A hagyományoktól eltérõen idén a Rimóci

Falunap

2015. augusztus 20-án kerül megrendezésre.
Fellépõ sztárvendégeink elõre láthatóan: Kovács Kati,
Cappuccino Együttes és az Animal Cannibals
(A lebonyolításhoz kapcsolódó technikai
és személyi feltételek miatt az idõpont hosszas mérlegelés
és tanakodás után került meghatározásra.)

Kobak Hírek
Május utolsó péntekén is körbement a Flakonjárat a településen és összeszedte a kirakott mûanyag flakonokat. Ekkor két
ifával gyûlt össze, amit szokásosan a sportpályánál található
tárolóhoz vittünk.
Az az elszállító, aki eddig elvitte a flakonokat újrahasznosításra, már nem szállított rendszeresen, így sok esetben
felhalmozódott a flakon, nehezen lehetett tárolni, valamint a
viharos idõben a szél szétvitte a környéken õket. Ezért döntöttünk úgy, hogy új szállítót keresünk. Beszkidné Vali és Virág
Laci vette kezébe a szállítók felkutatását, s sikerült is egy új
átvevõ hellyel megegyezni az elszállításról.
Meg is érkezett a nagy konténer a pályához május 29-én
pénteken, hogy hétvégén megtöltsük tömörített flakonokkal,
hogy hétfõn el is tudják szállítani. Ily módon meg tudtuk spórolni
a szállítási költséget. Ezért szombatra „taposást” hívtunk össze,
ahol a Kobak Egyesület tagjain kívül a Polgárõr Egyesület
képviseletében Vágvölgyiné Kiss Mária és Golyán József is
segédkezett. Két és fél óra alatt sikerült az összegyûjtött
flakonokat rendszerezni, tömöríteni, „kupaktalanítani”, s
felpakolni a konténerbe. Hétfõn aztán Vincze Tibor segítségével
a konténer eljutott az átvevõ helyig, ahol - immár lemérve 840 kg flakon várta, hogy újrahasznosításra továbbítsák.
Továbbra is gyûjtsék a flakonokat összetaposva vagy
összenyomva, (így kevesebb helyet foglal) egy külön zsákba,
valamint a kupakokat külön zacskóba, reklámszatyorba, hogy
azt rögtön oda tudjuk tenni a többihez, amit jelenleg Szita
Jázminka kap meg.
Köszönöm a Kobak Egyesület tagjainak, valamint Marikának és Jocónak az aktív részvételt, a lakosságnak pedig a
szelektív összegyûjtést!
Burik-Vincze Ágota
Rimóci Kobak Egyesület elnök

Útépítés?
De mikor? Hol?
A falugyûlésen elhangzott, hogy minimum három belterületi
út aszfalttal történõ kiépítésére kerül sor még ebben az évben.
Pontosabban május végéig befejezõdnek a munkálatok.
A tervek szerint így is volt. A hatályos törvények alapján
azonban, mivel a fejlesztés összértéke meghaladja a nettõ 15
millió forintot, közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Ennek
eredményeként a múlt héten, június 22-én került aláírásra a
Balassi, a Hársfa és a Kossuth utakon megvalósuló fejlesztésre
irányuló szerzõdés a HE-DO Kft-vel. A szerzõdésben vállalt
határidõ 60 nap, de a kivitelezõ ígérete szerint július végére
Beszkid Andor polgármester
befejezik a beruházást.

Tájékoztatás
Kérjük a földtulajdonosokat, hogy minél elõbb
tegyenek eleget a parlagfû-védekezés elleni kötelezettségüknek! A Nógrád Megyei Kormányhivatal
Balassagyarmati Járási Földhivatala az illetékességi területén
található 43 településen megkezdte a parlagfû helyszíneléseket.

Rimóc község tervezett ellenõrzésének dátuma: 2015.07.08.

Gólyahír:

Utolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt gyermekszületés.

Akiért a harang szólt...

V

Vincze Vincéné
1920-2015
(Hunyadi út 14.)

Árva István
1927-2015
(Varsányi út 42.)

V

Szelektálás

,,Ennyi év után ahová már régóta vágytál,
Isten kegyelmébõl megváltást kaptál.’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik felejthetetlen szerettünk

VINCZE VINCÉNÉ
(élt 94 évet)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Tömörítés
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TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan élnek most, mit jelent számukra
a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt
rimóciak történetét. Sorozatunk következõ írója Árva Csilla. Fogadják írását sok szeretettel!
V.N.
Mit jelent nekem Rimóc? Igazából
mindent, a legbiztosabb pont a
világban, a hely, ahonnan származom, ahol otthon vagyok, ahol a legjobb volt gyereknek lenni. Eszembe
jutnak a végtelen hosszú nyarak, a
búzatarlók, a libák a réten, az iskolai
versenyek, tábortüzek... A gyerekeket nem érdekelte a kommunizmus,
amiben felnõttünk, abban éreztük jól
magunkat, ami volt.
Soha nem fogom elfelejteni, hogy
már Pesten laktam, amikor egy
hónap után jöttem haza, kihajtott a
pöfékelõ sárga busz a Darázsdóból
és ráfordult a Rimóc felé vezetõ
egyenes útra. Akkor fedeztem fel,
milyen gyönyörû ez a táj. Addig
teljesen természetesnek tûnt, észre
sem vettem, amig benne éltem, mint
Édesanyám fõztje, ami az egekig
felértékelõdött a távolból. Micsoda
kánaánban nõ fel a falusi gyerek, ez
jutott eszembe, amikor az elsõ ízetlen doboz málnát megvettem
és újra eszembe jutott, amikor beköltöztem az elsõ belvárosi
szoba-konyhás lakásba.
Gimnázium után fényképész lettem Virágné Erzsike a falu
egyetlen fényképésze volt az elsõ mesterem, nagy örömmel
mentem mindig a gyakorlatra. Nem létezett még a digitális
technika, a laborálás, a vegyszerek keverése, felelõsségteljes
és izgalmas dolog volt. A drága nyersanyag miatt az expozicióra
nagyon kellett ügyelni, nem lehetett selejtet gyártani.
Portréképnél két-három variációs beállítás volt maximum, de
érdekes, a képek mégis jók lettek. Aztán felkerültem Pestre 20
évesen és ott az ország egyetlen fényképész iskoláját
elvégezve, amit a mai napig sem értem hogyan vettek engem
fel, mert akkortájt oda bekerülni nehezebb volt, mint bármelyik
másik iskolába, fõleg olyan osztálytársaim voltak, akik fényképész dinasztiákból jöttek.
Az iskola elvégzése után munkát kerestem a Budapesti
Fõvárosi Fotó Vállalathoz kerültem, ahol a cég legelitebb
mûtermébe a Rózsadombra kerültem tanoncnak. Ott a szakma
legjobbjai voltak a mestereim. Úgy gondolom, munkámmal
elégedettek lehettek, mert teljes értékû munkatárs lettem pár év
alatt és hamarosan nekem is lettek saját tanulóim. Huszonévesen az is elõfordult, hogy idõsebb volt a tanítványom mint én
magam.
6 évig dolgoztam ott, aztán a rendszerváltás idõszakában
kezdett megváltozni a cég profilja, én pedig angol órákra jártam
és elhatároztam, kimegyek Angliába tanulni. Ott eltöltött idõszak
alatt nagy hasznát vettem a fotózásnak, hétvégi mukáim voltak
esküvõkön. Hétköznap nem is dolgozhattam volna, mert abban
az idõben magyar állampolgár, nem kaphatott munkavállalási
engedélyt, nem voltunk tagjai az Uniónak. Késõbb diák vízumom lett, amivel kicsit könnyebb volt 4 órás munkát találni, de
állandóan izgulni kellett a kifiztés miatt.
Azokban az években, amikor minden beutazásnál dobogó
szívvel külön sorba kellett állni az Angliába belépéshez a keleteurópai utasoknak és több órán keresztül vizsgálgatták, kit
engednek belépni, soha nem lehetett tudni, kit küldenek vissza,
akkor sokat megértettem abból, mit jelent a diszkrimináció. Csoporttársaim voltak az egyetemen, spanyolok, olaszok, franciák,
akik EU-s támogatással kaptak szállást ingyen, nekem pedig

igencsak meg kellett dolgoznom a
lakhatásért, ami egyébként a mai
napig nagyon drága kint. Dolgoztam
cipõboltban és szallodai recepción is,
összeségében jó emlékeim vannak
azokról az évekrõl. Az angol felõfokú
szakot elvégezve kaptam egy nemzetközi angol tanári képesítést, amit nem
sokat használtam életem során, de a
nyelvismeret megmaradt. Az egyetemen felajánlottak egy ösztöndíjat fotó
szakra, maradhattam volna még pár
évig, de akkor már meg volt a barátom
a késõbbi férjem, miatta is, meg a
honvágyam miatt is hazajöttem.
Pesten a Városligetnél volt a lákásom,
oda költöztem vissza, mégsem volt
könnyû beilleszkedni újra itthon. A
legszembetûnõbb különbség az emberek komorsága volt. Korábbi munkahelyem addigra profilt váltott, a régi
vendégkörbe már nem volt lehetõség
visszakerülni. Akkor kaptam állást a
Várkert Casinóban, ami egy új világott nyilott ki elõttem.
Akkoriban Budapesten az volt AZ elegáns hely. A mûemlék
aranyfreskós falú Ybl Miklós tervezte épületben étterem és
kaszinó mûködött, ami eredetileg a Budai Vár vízszivattyú háza
volt, közvetlen a Duna parton Budapest, de a világ egyik
legszebb panorámájával a Lánchidra. Külföldi illusztris
vendégek kirakat helye, ahová a társadalom olyan rétege járt,
ami láthatatlan volt a mindennapi utca embere számára.
Recepciós voltam ott pár évig és mondhatom egyik legérdekesebb munkahelyem volt életemben. Léptettem be az
Izraeli Miniszterelnököt, Puskás Öcsit, de még Sylvester
Stallonét is.
2000 júniusában férjhez mentem, férjem Marozsán Ferenc. Az
esküvõ után akartam pár hónap szabadságot, majd augusztusban jelentkeztem egy hirdetésre. Ingatlan irodába kerültem
irodavezetõnek, külföldi befeketetõkhöz. Végül velük nyitottam
meg 2001-ben a máig is fenálló munkahelyemet, ahol azóta is
dolgozom. A befektetõk egy év után visszaléptek és akkor a
Nógrádsipekrõl származó barátnõmmel társulva ketten vittük
tovább a Pótkulcs nevû klubot, amit az elsõ romkocsmaként
emlegetnek Budapesten, ami egy egész láncolatot inditott el.
Sok hasonló helyet nyitottak, utánunk, próbálva utánozni az a
hangulatot, a közvetlenséget és közvetíteni azokat az értékeket,
ami köré egy teljeses új iparág épült, a romkocsma turizmus.
Olyan talákozó pont, ahol élõzenés koncertek vannak, kiállítás
megnyitók, kulturális események, filmklub, meleg étel, a szokásos italkínálat mellett, belépõmentesen. Késõbbiekben a barátnõm kiszállt az üzletbõl és azóta a férjemmel közösen vezetjük a
helyet. A mûködtetésben nagy segítségemre volt a nõvérem
három gyereke Attila, Dániel és Lilla, akik hosszabb-rövidebb
ideig dolgoztak, dolgoznak nálam.
Néhány éve fejeztem be újabb tanulmányaimat, szintén munka
mellett, pedig korábban megfogadtam, hogy én már többet nem
tanulok. Dokumentumfilmes, forgatókönyv és drámaíró lettem a
Színház és Film Intézetben. Elsõ vizsgafilmem egy részét
Rimócon forgattuk Bablena Ferencnél, amit itt is megköszönök
neki. Remélem lesz még alkalmam más témákban is filmet
forgatni otthon.
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A kommunális adóról
Napjainkban a jogszabályok folyamatos módosításának idõszakában nem árt néha felfrissíteni a
minket érintõ változásokat. Most a településünkön
is bevezetett kommunális adó azon szabályait
próbáljuk közérthetõen bemutatni, amely a legtöbb
adózót érintheti.

Mikor keletkezik az adókötelezettség?
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetõleg a fennmaradási
engedély jogerõre emelkedését követõ év elsõ napján keletkezik. Az
engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az
adókötelezettség a tényleges használatbavételt követõ év elsõ napján
keletkezik.

Az önkormányzatnak miért van joga adót kivetni?
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint a települési
önkormányzatok alapvetõ feladata - a közhatalom helyi közügyekben
való gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E
feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezõkészsége, áldozatvállalása is - elengedhetetlenné teszi az
önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A
gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez az
önkormányzat számára lehetõséget teremt a helyi szuverén adóztatási
jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.

Mikortól kell a változást figyelembe venni?
Az adókötelezettséget érintõ változást (így különösen a hasznos
alapterület módosulását, az építmény átminõsítését) a következõ év
elsõ napjától kell figyelembe venni.

Milyen adót vethet ki az önkormányzat?
A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési
önkormányzat képviselõ-testülete rendelettel az illetékességi területén
helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be.
I. A települési adó: Az önkormányzat az illetékességi területén
rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet
vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót
bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki
törvényben szabályozott közteher hatálya.
A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat
bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat
képviselõ-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.
II. Helyi adó: Az önkormányzat rendeletével:
a) vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
b) kommunális jellegû adók, továbbá
c) helyi iparûzési adó
bevezetésére jogosult.
III. Általános rendelkezések:
Ki látja el az adóval kapcsolatos feladatokat és kinek a bevétele?
Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati
adóhatóság, azaz az önkormányzat jegyzõje látja el. Az adóból
származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele.
Mire terjed ki az önkormányzat adómegállapítási joga?
a) az adót vagy adókat bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül
helyezze, illetõleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári
éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
b) az adó bevezetésének idõpontját és idõtartamát meghatározza,
c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselõ
képességéhez igazodóan - az adómaximumra figyelemmel - megállapítsa,
d) a törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket
további mentességekkel, kedvezményekkel kibõvítse,
e) a törvények keretei között az adózás részletes szabályait
meghatározza.
Nyilvánosság:
Az önkormányzat a beszedett adó összegérõl évenként köteles a
költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.
IV. Magánszemély kommunális adója
Ki az adó alanya? Az, aki a naptári év elsõ napján az építmény/telek
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt/telket az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az
annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos
által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal
és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Tehát, ha egy adótárgynak két tulajdonosa van 1/2-1/2 arányban, vagy
a tulajdoni hányad, azaz fele-fele arányában fizetik az adót, vagy
megállapodnak arról, hogy melyik tulajdonos fizeti az adó teljes évi
összegét. Ezt a megállapodást mindkét félnek alá kell írnia és a
bevalláshoz mellékelni kell.

Mikor szûnik meg az adókötelezettség?
Az adókötelezettség megszûnik az építmény megszûnése évének
utolsó napján. Az építménynek az év elsõ felében történõ megszûnése
esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszûnik. Az
építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Mikor kell megfizetni és mennyi a mértéke?
Mértékét a rendeletben a képviselõ-testület állapítja meg. A magánszemélynek félévenként, két egyenlõ részletben kell az adót az adóév
március 15-éig, illetve szeptember 15-éig megfizetnie.
Hogyan ellenõrizhetõ?
Az adózás rendjérõl 2003. évi XCII. törvény lehetõséget ad arra, hogy
az ingatlanügyi hatóság az önkormányzati adóhatóság megkeresésére
évente egy alkalommal - kizárólag az építményadó, a telekadó, a
magánszemély kommunális adója, a települési adó bevezetése,
továbbá megállapítása (kivetése), ellenõrzése céljából -, térítésmentesen,
adatot szolgáltasson az önkormányzati adóhatóság illetékességi
területén található, a nyilvántartásában szereplõ valamennyi ingatlannak a megkeresés szerinti év január 1-jén hatályos adatairól.
Rimócon bevezetésre került-e kommunális adó?
Igen, melyet Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
4/2004. (VI.18.) rendelete szabályoz. A rendelet elérhetõ a
www.rimoc.hu oldalon az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.
Mennyi a magánszemélyek kommunális adójának mértéke?
Rimócon 2012.01.01-tõl évi 5.200.- Ft.
Van-e adókedvezmény?
Adókedvezmény adható annak az ingatlantulajdonosnak, aki családi
lakóház építésére alkalmas építési telkét szociális indok miatt nem
építette be. A kedvezmény mértéke: 50 %.
Mi minõsül szociális indoknak?
Aki építési telkét azért nem tudja beépíteni, mert jövedelme a
mindenkori minimálbér kétszeresét nem haladja meg és vagyona
nincs. A vagyon meghatározásánál irányadó az 1993. évi III. törvény.
Hogyan lehet igénybe venni a kedvezményt?
Adókedvezmény és mentesség kérelemre adható. A kérelemhez
csatolni kell a kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõk anyagi
helyzetérõl készült, egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolásokat,
illetve a kérelmezõ és a közös háztartásban élõk vagyontárgyaikról
szóló tulajdonjog igazolásokat. Az adóhatóság a tényállás tisztázása
érdekében az adózónál a szociális helyzetérõl környezettanulmányt
készíthet, amelyben ki kell térni az adózó személyi viszonyaira. Az
adóhatóság a kérelem elbírálása során az adózó szociális és személyi
viszonyainak figyelembevételével értékeli a kérelmezõnek a korábbi
adóévben tanúsított adózói magatartását, bevallási és befizetési
fegyelmét, valamint az adóhatósággal való együttmûködési jóhiszemûségét, így különösen azt, hogy az adózó milyen gyakran
mulasztott, illetve a tõle elvárható körültekintéssel járt-e el adóügyeinek rendezésében. Az adóhatóság a kérelmet elutasítja, ha az
adózó korábban bizonyítottan rosszhiszemû magatartást tanúsított,
illetve adózási kötelezettségének adókikerülési céllal nem tett eleget.
Rimócon hány alanya van a kommunális adónak?
712 fõ adózó.
Milyen bevétele van ebbõl településünknek?
A 2014. évi adatok szerint községünkben az elõírás összege: 3.558.000 Ft
volt, melybõl befolyt (befizetésre, behajtásra) került 3.350.000 Ft.
V.N.
(Forrás: A hivatkozott jogszabályok és az önkormányzat adatszolgáltatása.)
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„A Rimóci kertek alatt…”-

a Cserhát
Mintaprogram felmérõ táborának margójára
Bizonyára többen észrevették a rimóciak közül, hogy június
elején igen kíváncsi fiatalok érkeztek a faluba. Néhány kedves
Olvasót talán még meg is látogattunk otthonában, munkahelyén, hogy a szokásokról, hagyományokról, helyi értékekrõl
kérdezgessük. Nem volt mindez véletlen, ugyanis a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
(NAKVI), a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési
Egyesület (MITE) valamint a Cserhát Natúrpark / Cserhát
Zöldút (Zöldutak Módszertani Egyesület) a 2015 júniusában
induló Cserhát Mintaprogram keretében tájérték felmérõ tábort
szervezett a Cserhát Natúrpark négy településén, köztük
Rimócon is.
Az egy hetes kutatótábor június 2-6. között került megrendezésre. A tábor alatt a már meglévõ értéktárak figyelembe
vételével, a résztvevõk elõzetesen kidolgozott egységes
módszertan alapján mérték fel Rimóc, Nógrádsipek, Nagylóc,
valamint Varsány települések helyi értékeit, a helyi közösségek
segítségével. A korábbi felmérésektõl eltérõen ebben az
értékfelmérésben kiemelten fontos szerepet játszottak a helyi
lakosok, hiszen a messzirõl jött ember nem tudja, nem is
tudhatja, milyen legendák, történetek kapcsolódnak egy-egy
kereszthez, vagy, hogy hol és hogyan gazdálkodtak régen a
falusiak. A felmérés tárgyát a települések egyedi tájértékei, a
természeti értékek, az épített örökségek, a szellemi értékek, és a
hagyományok képezték. A kutatás során terepbejárások, a
helyiekkel folytatott interjúk és beszélgetések, közösségi
programok és tájséták során nyílt lehetõség az értékek
megismerésére.
Összesen 22 fiatal kutató (ELTE geográfus, humánökológus,
társadalomtudományok, BCE-tájépítészmérnök, településmérnök hallgatók, a MITE és a NAKVI kollégái) vett részt a
felmérésben folyamatosan, de egy-egy napra bekapcsolódtak a
Földmûvelésügyi Minisztérium illetve a Cserhát Natúrpark
munkatársai is. A felmérõk lelkes, elkötelezett egyetemi
hallgatókként, frissen végzettekként vagy már tapasztalt
szakemberekként érkeztek a térségbe, ahol nagyon kedvesen és
segítõkészen fogadtak minket. A Cserhát Natúrpark valamint a
helyi IKSZT-k munkatársainak helyismerete, segítsége nélkül
bizonyára nem lett volna ilyen sikeres a felmérõtábor.
A Rimóci felmérõ csapat vezetõjeként úgy gondoltam,
felkészülten érkeztem a faluba, hiszen több hetes elõzetes
kutatómunka és korábbi helyi tájérték kutatásban való részvétel
volt a hátam mögött. Nagy magabiztosságom bizony hamar
elillant, mikor egy-egy beszélgetés alkalmával olyan

Polgárõr Hírek
2015.06.13-án a Nógrád Megyei Polgárõr
Napot Szentén rendezték meg, melyen részt
vett egyesületünk néhány tagja is. Színvonalas bemutatót
láthattak a Büntetésvégrehajtás Bevetési csoportjától,
valamint a Katasztrófavédelem munkatársaitól is. Egész
napos fegyvertechnikai bemutató mellet volt még kressz
vetélkedõ, ügyességi verseny és fõzõverseny is.
A résztvevõk találkoztak a környezõ települések
egyesületének képviselõivel is, akikkel megosztották
tapasztalataikat, véleményüket.
Vágvölgyiné Kiss Mária
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történeteket meséltek el nekünk, ami semelyik könyvben nem
volt leírva! Nem tudtam például, hogy az a hír járja, hogy a
Nepomuki Szent János szobor eredetije a mostani szobor alá van
elásva, ahogyan azt sem tudtam, hogy a Hunyadi úti kõkeresztet egy
fiatal alkotó faragta. Jókat mosolyogtunk a szólás-mondásokon, s
azóta már mi is tudjuk, mitõl pislog a rimóci nyúl, sõt, már
nemcsak az Õsszel érik babám-ot tudjuk énekelni, de szívesen
dúdoljuk az A Rimóci kertek alatt címû nótát is. Minden alkalommal
megcsodáltuk a palóc kontyos régi épületeket, ha lehetõségünk
adta, benéztünk a Babamúzeumba és a Féketõ Múzeumba, hogy
egy kicsit megízlelhessük, milyen lehetett régen és minden
egyes alkalommal, minden felmért értéknél megállapítottuk,
hogy ilyen értékekben gazdag és hagyományait ily méltó
képpen õrzõ vidék nem sok van már manapság.
A felmérés eredményét arra szeretnénk felhasználni, hogy
felhívjuk a társadalom, különösen a helyi közösségek figyelmét
a magyar táj értékgazdagságára, az értékek sokszínûségére,
továbbá a helyi közösség értékmegõrzéshez kapcsolódó
felelõsségére és lehetséges feladataira. A cserháti tapasztalatokra alapozva szeretnénk egy egységes módszertant kidolgozni a
táj és települési értékek kataszterezésére. A mintaprogram
tökéletes alapot ad az egységes módszertan kidolgozásához,
melynek segítségével az ország bármely pontján összegyûjthetik a helyi közösségek településük és környezetük értékeit, hogy
azáltal a helyi identitást erõsíteni tudják és az értékõrzés
fontosságát felismerjék.
Bízunk benne, hogy a felmérés eredményeit a falvak vezetõi
és lakosai egyaránt hasznosítani tudják és az értékõrzés hosszú
távon sikeres lesz. Mi nagyon jól éreztük magunkat és nagyon
megszerettük a cserháti falvakat, köztük Rimócot is. Biztosak
vagyunk benne, hogy nem is olyan sokára, visszatérünk.
Máté Klaudia tájépítészmérnök
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Búcsúzás a Fekete Madonnától

2015. június 1-jén a Gondozási Központ tagjai is megtekintették a
templomunkba érkezett Fekete Madonna festményt. Köszönjük
Czombos József Atyának, hogy fogadott és köszöntött bennünket.
Utána az idõsek megismerhették a kép történetét, majd közösen
imádkozták el a Rózsafûzért.

Június 1-jén a rimóciak elköszöntek a kegyképtõl és a Máriáslányok, a Szent József Katolikus Férfiszövetség és néhány rimóci
zarándok kíséretében továbbvitték Nógrádmegyerbe.
Miklós Zalán plébános vezetésével a kegykép azóta már Sóshartyánba, majd onnan a magyargéci egyházközségbe került.

Bablena Péterné intézményvezetõ

V.N.

Tíz napos tábor az Aggteleki Nemzeti Park területén
A tíz napost tábornak már nagy hagyománya van a berceliek körében. Vannak, akik ma már gyerekeikkel térnek vissza a táborba, pedig
egykor õk is gyerekként vettek részt elõször. A táborba az idén József atya várja a rimócaik jelentkezését is. Hogy egy kis ízelítõt adjunk a
táborról, kiemeltünk néhány programot a részletes ismertetõbõl, hogy hátha többen is kedvet kapnak.
A tábor során minden napot reggeli áhítattal kezdenek, majd a jelmondat szellemében élik meg a napokat. Minden nap a lelki programok
mellett közösségi érzéseket is megtapasztalhatnak a gyerekek, fiatalok, családok, vagyis mindazok, akik kedvet kapnak a táborozáshoz.
Egy „apróság” az ismertetõbõl felkeltette a figyelmemet: „Naponta õrangyalosdi.” Hogy mi is az? „Hozzál magaddal kedves, kicsi

jelképes ajándékokat, amiket otthon nélkülözni tudsz, de társaidnak örömet szerezhetsz vele. Be is lehet csomagolni.” Ebbõl s látni
az odafigyelés, a törõdés, mely az egész tábor programját áthatja.
A táborhoz való hozzájárulás: 12 éven felülieknek: 25.000 Ft, 12 éven aluliaknak, testvéreknek és az értünk fáradozó szülõknek
20.000 Ft, a kicsiknek, akik még nem járnak iskolába 10.000 Ft, a 2 éven aluliaknak ingyenes.
További részletek és ismertetõ kérhetõ József atyától, hiszen helyhiány miatt nem tudtuk az egész programot közölni (a napok a 7
órai zenés ébresztõvel indulnak, a reggeli és a reggeli áhítat után jönnek a napi programok, majd a vacsora és az esti áhítat után
legtöbbször 22 órakor lámpaoltás):
V.N.

Tájséta Rimóc Varsány között

1. nap: 07.31. péntek
Jelmondat: „Tisztelj mindenkit
Krisztus jelen van felebarátiadban.
Légy megértõ másokkal õk a te
testvéreid!”
5:00 Indulás a templomtól.
7:00 Mátraverebélyi szent-kúton
szentgyónás, szentmise.
10:30 Indulás Recskre
13:00 Strandolás Bükkszéken
17:00 Indulás a szálláshelyre
Vacsora, esti áhítat, lámpaoltás.
2. nap: 08.01. szombat
Jelmondat: Mindig felebarátod
javát tartsd szem elõtt! Tégy jót
másokkal, viselkedj velük úgy,
ahogyan szeretnéd, hogy õk veled
bánjanak! Sose arra gondolj, hogy
mások mivel tartoznak neked,
hanem arra,
hogy te mivel tartozol nekik.
9:00 Buszos kirándulás. Szentpéteri: a világ legnagyobb könyve.
Szádel szurdok (Felvidék).
13:00 Ebédidõ, áhítat a sziklák
fölött, Tarna vára
17:00 Indulás a szállásra
18:00 Tisztálkodás
20:00 Vacsora, házimunkák
21:30 Esti áhítat, a nap kiértékelése

3. nap: 08.02. vasárnap
Jelmondat:
Mindenkirõl jót feltételezz, ne
pedig a gonoszat! Még a
legrosszabb körülmények között is
találj az életben valami jót!
9:00 Szentmise.
Elõadás csoportbeszélgetés
11:00 Foci, kézilabda,
kézmûvesség
13:00 Ebéd, házimunkák
15:00 Játékos délután
Vacsora, est áhítat, beszámoló, stb.
4. nap: 08.03. hétfõ
Jelmondat: Mindig jót mond
másokról ne pletykálkodj, s ne
rágalmazz! Tedd jóvá a szavaiddal
okozott kárt! Ne kelts viszálykodást
mások között.
9:00 Aggtelek és Jósvafõ között
túrázás. Kistúra, nagytúra.
Barlangok látogatása.
5. nap: 08.04. kedd
Jelmondat: „Beszélj mindenkivel a
szeretet nyelvén! Ne emeld föl a
hangod! Ne káromkodj!
Ne bosszants másokat!
Ne fakassz könnyeket!
Nyugtass meg másokat,
és légy jó szívû!”

9: 00 Elõadás csoportbeszélgetés
10:30 UNO mérkõzés, vetélkedõ
13:00 Ebéd, házimunkák
15:00 Selejtezõ mérkõzések
17:00 Szalonnasütés
6. nap: 08.05. szerda
Jelmondat: „Bocsáss meg
embertársaidnak! Ne légy
haragtartó! Mindig te nyújts
békejobbot elsõként!”
9:00 Aggteleki természetvédelmi
területén túrázás, barlangászat
15:00 Hazaérkezés, levélírás, játék
7. nap: 08.06. csütörtök
Jelmondat: „Légy együttérzõ
mások szenvedése láttán! Siess
mindig a segítségükre jó szóval,
tanáccsal, kedvességgel!”
9:00 Elõadás csoportbeszélgetés
10:30 Bajnokság folytatása
15:00 Döntõ, szabadfoglalkozás,
felkészülés a zenés, vidám estre
8. nap: 08.07. péntek
9:00 Elõadás- csoportbeszélgetés
10:30 Barangolás Felvidéken,
Domica barlang, Gombaszögi
barlang. Kistúra, nagytúra.
Örvendezés Istenben.
16:00 Indulás a szállásra, este
tábortûz (levelek, beszámolók stb.)

9. nap: 08.08. szombat
Jelmondat: „Tevékenyen vegyél
részt közösséged életében!
Légy nyitott a szegények és betegek
szenvedéseinek orvoslására. Oszd
meg velük anyagi és lelki javaidat!
Próbáld észrevenni, mások miben
szenvednek hiányt!”
8:00 Kirándulás a Szlovákiai
Paradicsomban, Dobsinai
Jégbarlang (meleg ruha szükséges).
Izgalmas, de nem veszélyes túrák,
gyönyörû természeti környezetben.
13:00 Túrázás közben ebéd. A
Romkolostornál Mária áhítat.
10. nap: 08.09. vasárnap
Jelmondat:
„Imádkozz mindenkiért,
még ellenségeidért is!”
8:30 Reggeli áhítat, reggeli,
házimunkák, pakolás, takarítás
10:00 Búcsú a szállástól
11:00 Tarnaszentandráson:
táborzáró szentmise
13:00 Edelény: Bors vezér földvára
14:00 Strandon ebéd
20:00 Indulás haza
23:00 Érkezés a templomhoz
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Johannes Rosche:
A legnagyobb dolog a világon
A szentmise a legnagyobb dolog, ami a földön létezik. Ezért hozzá csak
a legnagyobb áhítat és figyelem illik. Minden fáradságot megér, hogy
rászoktasd magad a következõkre:
Kezdetkor: Bánkódj bûneid miatt.
- Uram, irgalmazz nekem!
Felajánláskor: Adj oda mindent, ami vagy és amid van.
- Uram, legyek a tiéd!
Átváltozáskor: Add át akaratodat Istennek.
- Uram, azt akarom, amit te akarsz!
Szentáldozáskor:
Valósuljon meg a szent csere Krisztusban.
- Uram, fogadj el engem, s add magad nekem!
Ha így teszel, minden szentmiséd gyümölcsözõ lesz; meglátod,
kedvesebb és fontosabb lesz számodra!
De ha egyszer olyan közömbös lettem
az imádságban, a
szentáldozásban. Úgy bánt ez engem!
Igen, ez most a gondod, ezért bánkódsz.
Szeretnéd, ha olyan lennél ismét, mint korábban.
Valóban elmúlt volna régi nagy szereteted?
Nem hiszem. Talán csak keményebb lett.
Ha valóban közömbös lennél, akkor nem éreznél emiatt fájdalmat,
akkor közömbösen hagyna a közömbösség.
Tarts ki szívósan programodban!
A kemény szeretet is igazi szeretet.

Újjá alakult az egyházi képviselõ-testület
Dr. Beer Miklós püspök az alábbiak szerint hagyta jóvá a rimóci
egyháztanács tagjainak névsorát és kérte a jó Isten áldását
szolgálatukra:
Golopi Károly (Hunyadi út 13.)
Herczeg József (Balassi út 39.)
Kurtán Attila (Bem apó út 51.)
Jusztin Anzelm (Szécsényi út 20.)
Szép István (Varsányi út 68.)
Balázs Jánosné (Nagykert u. 37.)
Szépné Tóth Tünde (Varsányi út 68.)

Térkövezve lett a templomkert
a Szent Erzsébet tér felõli oldalon

ÁTHELYEZÉS
A rimóci származású Balogh Laci atyát dr. Beer Miklós püspök atya
Szolnokról a közelünkbe helyezte. Laci atya 2015. augusztus 1-tõl
Varga András atya káplánja lesz Krizsán Zoltán káplán atyával
együtt, így új szolgálati helye a salgótarjáni Szent József
Plébániatemplom. Kívánunk neki erõt, egészséget és Isten áldását
új szolgálati helyén is!
V.N.

Jézus tovább él Egyházában
Jézus három évig együtt volt tanítványaival. Tanította és felkészítette
õket apostoli munkájukra. Nem mindent értettek meg az egyszerû
halászemberek, akkor és ott, amikor elhangzottak Jézus szavai. Talán
akkor egyes esetekben végig sem tudták gondolni azokat teljes
mélységükben, s nem kérdezték meg Jézust: „Mester, hogyan
értelmezzük szavaidat?” A küldetés pedig egyértelmûen elhangzott.
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” „Menjetek, tegyétek
tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg õket, az Atya, és a
Fiú és a Szentlélek nevére”.
Az évközi idõben arra emlékezünk, hogy Jézus tanít bennünket.
Ugyanúgy, ahogy a tanítványokat is tanította. Küldetésükre az elsõ
pünkösdkor döbbentek rá az apostolok. Elteltek a Szentlélek erejével
és hirdetni kezdték Jézus örömhírét. Tanúságot tettek Jézus mellett, a
keresztények száma pedig növekedni kezdett. Ezt a küldetést minden
megkeresztelt ember megkapta.
Nekünk is apostolkodnunk kell. Ki-ki a saját területén hirdesse, hogy
érdemes Jézusért élni és áldozatot vállalni. A kereszténység tudatosan
vállalt életforma. A Mester, a példakép maga az Úr Jézus. Az ember
leborulva imádja Õt, aki szenvedése, kereszthalála és feltámadása által
megszabadított bennünket a bûn rabságától. Szeretetünket,
hitvallásunkat fejezzük ki, amikor Szentséges Szívét tiszteljük, amikor
kivisszük az emberek közé az úrnapi körmenetben. Megkülönböztetett
tisztelettel emlékezünk azokra a keresztény testvérekre, akik életüket
áldozták hitükért vagy hitvalló módján éltek. A szentek élete példaként
álljon minden ma élõ keresztény ember elõtt!
Jézus Krisztusért érdemes élni!

Iskolásoknak a szünidõre
Vakáció! Micsoda bûvös szó!
Vége a tanításnak, itt a szabadság!
És te mire használod fel a szabadságodat?
Egyedül vagy az élet kormányrúdjánál!
Igen, és éppen ezért még inkább légy ura gondolataidnak, vágyaidnak,
cselekedeteidnek!
Az üdülésben, barátkozásban is csak azt válaszd, ami fölemel! Csak ott
állapodj meg, ahol az örömök is tiszták számodra!
Ne engedd magad másnak hálójába keríteni! Légy a magad irányítója!
Indulj ennek a szünetnek vasakarattal, megõrizve mindig a
leglényegesebbet: a barátságot Krisztussal!
„Uram, oly boldog vagyok, hogy most vakáció van! Sokat várok tõle:
sok örömet, sok pihenést!
Engedd, hogy észrevegyem, meglássam a világ szépségeit! Add, hogy
meghalljam hívásodat!
Tölts el a te örömöddel, engedj minél többet ízlelni világod csodálatos
ragyogásából és gazdagságából!
Vigyázz reám minden utamon, hogy a szünet végén újult erõvel
térhessek vissza!”
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Eseményekben gazdag
június 5.
ALDI és az Északi Támpont Egyesület által kiírt, és jelenleg
megvalósítás alatt álló pályázatunk több fontos eseményét
idõzítettük egy napra, aminek meg volt az oka. A pályázat
elszámolása ugyanis a többi pályázattal ellentétben nem szöveges,
fotós és számlás alapon történik, hanem a kiíró készít minden
egyes gyõztes pályázóról egy kisfilmet. A filmforgatás idõpontjának lett kiválasztva június 5-e, így azon a napon kellett a
legtöbb programot megvalósítanunk, amit lehet, és a napot úgy
megszervezni, hogy a forgatócsoport felvételeket tudjon készíteni
mindenrõl, ami a kisfilmhez kell. Próbáltuk úgy szervezni, hogy a
kisfilmben az Egyesületen kívül bõven szó essen a településünkrõl
is.
Délelõtt a szécsényi II. Rákóczi Ferenc iskolában tartottunk
elõadást a fiataloknak az Egyesületünkrõl, és a társasjátékainkkal
berendezett teremben vártuk õket egy rövid játék erejéig. Ezután a
faluba megérkezés pillanata lett rögzítve mindenféle különleges
technikával, majd a „drónos” operatõr járta be a falut szebbnél
szebb felvételeket készítve. Ezalatt a forgatócsoport másik fele a
Falumúzeumnál készült fel, és készítette el a riportokat a polgármesterrel, majd Paluch Norberttel, és a rimóci táncokat is sikerült
bemutatni. Ezután az Egyesület fiataljai az IKSzT-ben várták a
„Termékbemutató” elnevezésû rendezvényünkre érkezõket. A
bejáratnál az érkezõk regisztrálás után ajándékot kaptak, majd a
nagyteremben gyülekeztünk. Itt több szervezet mutatkozott be a
fiataloknak és érdeklõdõknek. A sort Paluch Norbert kezdte, aki a
rimóci hagyományok õrzésérõl, megélésérõl és a Palóc Néptáncegyüttesrõl beszélt. Õt követte Burik-Vincze Ágota, õ természetesen a Rimóci KOBAK Együttest mutatta be. Vendégünk volt az
Egyesek Ifjúsági Egyesület, róluk Balázs Marietta és néhány
önkéntesük beszélt, és egy videóval mutatkoztak be. A Rimóc
Polgárõr Egyesülettõl Rigó Attila vállalta, hogy bemutatja az
egyesületet. A sort a Rimóci Ifjúsági Egyesület bemutatója zárta.
A bemutatkozások célja az volt, hogy a fiatalok és az itt élõk
kapjanak némi információt a településen és a környéken mûködõ
civilszervezetekrõl, ezek munkájáról, a náluk végezhetõ munkáról
és lehetõségekrõl. Sajnos sokkal kevesebben jelentek meg a
rendezvényen, mint amire számítottunk. Jelenléti ív szerint közel
hatvanan voltunk, de sokkal többen elfértünk volna.
A bemutatkozások után Szobácsi Gergõ stand-up mûsorral
nevettette meg az összegyûlteket, a hangulat jó volt, így idõben
kicsit rá is húzott a mûsorra.
A program végén kérdõíveket lehetett kitölteni, és aki ezeket
leadta újabb ajándékot kapott. Az IKSzT elõtt ekkor már
elõkészültek a hulladékgazdálkodási bemutatóval a Kelet-Nógrád
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás „Közösen a környezetért”
projektjét megvalósítók. A bemutató megtekintése utána a
fiatalokkal átvonultunk a 147-es kamrába, ahol a forgatócsoport
már nagyban vágófelvételeket készített, majd a klubban történõ
eseményeket is rögzítették, és még készítettek riportot az Egyesek
Ifjúsági Egyesületrõl Balázs Mariettával, majd a Rimóci Ifjúsági
Egyesület elnökével.
Reméljük, hogy aki részt vett a termékbemutatón, az a
megismertetett szervezetekkel együtt fog mûködni a jövõben,
illetve az elkészülõ kisfilmet is be fogjuk mutatni a rimóciaknak és
a Rimóci Újság olvasóinak.
Bablena Feri

Szobácsi Gergõ mûsor közben

Az Egyesek bemutatása, közben készül a filmfelvétel

Az Ifjúsági Egyesület elõadása

A résztvevõ fiatalok egy része
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„Szent Iván Szépei”
viselet bemutató Szécsényben
Június 20-án, a szécsényi múzeumok éjszakáján viselet
bemutató és vetélkedõ került megrendezésre a Kubinyi
Ferenc Múzeumban. A Szent Iván ünnep elõre
meghirdetett mottója: „Minden, ami fényes, minden, ami
napos, minden, ami világos.” A szervezõk a viseletekben
is e világos karakter bemutatását kérték. Hiteles viselet
bemutatására leány, menyasszony és menyecske
kategóriában került sor.
Az este 11 óra körül kezdõdött vetélkedõn láthattunk,
többek között varsányi, cserháthalápi, õrhalmi,
érsekvadkerti, szurdokpüspöki, bujáki, nógrádsipeki,
kalotaszegi és persze rimóci viseletet is.
Községünket Bablena Piroska, Jusztin Mária,
Petrovics Anna, Percze Renáta, Paluchné Percze
Piroska és Paluch Csenge képviselte.
A felvonult lányokat, asszonyokat Bárány Dávid, a Palóc
Néptánegyüttes táncosa meg is táncoltatta, majd a
résztvevõknek be kellett mutatkozniuk, akik pár szóban
bemutatták viseletüket, hogy ki, mikor kapta, milyen
alkalomra veszi fel, ki készítette, stb. A 3 tagú zsûri Stayer László, Szécsény város polgármestere, Õze János,
a Palóc Néptáncegyüttes vezetõje és Limbacher Gábor, a
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
igazgatója - a versenyt követõen még éjszaka meghozta
döntését és díjazta a legszebbeket.
Leány kategóriában Bablena Piroska került díjazásra, míg Palucné Percze Piroska és kislánya, Csenge különdíjban részesült. A díjazottak a
Palóc Coop Zrt. ajándékcsomagját és Takács Béla jóvoltából egy hatalmas mézeskalács szívet kapták ajándékba az oklevél mellé.
Minden díjazottnak szívbõl gratulálunk, a résztvevõknek és felkészítõiknek pedig köszönjük, hogy képviselték községünket és
megmutatták a piros csizmás rimóci viseletet is Szent Iván éjszakáján.
V.N.

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
- Az elmúlt hónapban adományok érkeztek a gyerekházba, ezért
fõzõversenyt szerveztünk a szülõk számára. Egyszerû, olcsó, gyorsan
elkészíthetõ ételeket késztûnk, amik mindenki számára megvalósítható
receptekbõl állnak. Aki a legtöbb alkalommal vesz részt ebben a hónapban
a programokon, az gyûjtheti össze a legtöbb szavazatot és az lesz a verseny
nyertese. Az elsõ díj az adományok közül egy kenyérsütõgép. A résztvevõk számára további értékes nyeremények várnak.
- A fõzés alapanyagaiból néhány zöldségfélét a konyhakertben termeltünk meg. Egy szép nyári reggelen megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a
kert hagyma termését tönkretették úgy, hogy a termés darabjait a helyszínen hagyták.
- Június végén vendégek érkeztek a gyerekházba. A Hanns-SeidelAlapítványtól mely ,,a demokrácia, a béke és a fejlõdés szolgálatában”
mottó jegyében végzi tevékenységét Németországban, a Bajor Szabadállamban és külföldön egyaránt. Az Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvû Egyetemrõl, a Goethe Intézetbõl, a svájci, az Osztrák és a Német
Nagykövetségrõl. Vendégeink nem érkeztek üres kézzel, képességfejlesztõ játékokat és édességet kaptunk ajándékba. Támogatóinknak, ezúton is köszönjük szépen az értékes adományokat. Szitáné Mócsány Zsuzsa

Egyébként…
jobb a békesség. De gyakran hallani ezt olyan helyzetekben,
mikor csitítani akarnak valakit. Ha valaki csak kötözködésbõl, vagy felhánytorgatásból akar szólni, akkor persze
jobb, ha csitítjuk a hangulatot, a feszültséget. De nem
hiszem, hogy a békesség javára válik, ha olyankor
maradunk csendben, vagy olyankor intünk valakit türelemre, csendességre, mikor az az igazáért, az igazságért, a
jogaiért, vagy mások leplezett vagy leplezetlen bûne ellen,
más által elkövetett igazságtalanság ellen ágáll. Fõleg akkor
nem, ha mindezt csak azért kell elhallgatni, hogy az
agresszor, az igazságtalan személye ne sérüljön. Ez nem
békesség. Hiszen minden jóhiszemû ember érzi és érti a
legtöbb esetben, hogy ki az, aki helyesen ítél, cselekszik és
szólal meg, és ki az, aki nem. Nem lehet azt mondani, hogy
ne szólj rá, akkor sem, ha nincs igaza. Nem lehet azt
mondani, hogy ne szólj, ha neked fáj. Egy ilyen döntéssel az
ember csak saját magának árt, a békesség nem jön létre, nem
marad meg sem a saját lelkében, sem a többi emberben, aki
érti a helyzetet, csak a „rossz” ember lelkében. Azzal meg ki
mire megy? A rossznak, gonosznak legyen lelki békessége
csak azért, mert a mai ember nem meri felvállalni a
véleményét, az igazát? Helyre kellene tenni néhány csitítót,
hogy ha az igazakban nincs békesség, akkor nincs is
békesség, és így ez nem is lehet jobb annál, mint amit a
helyzetbõl ki lehetne hozni az által, hogy egy kis konfliktusvállalással legalább az igazság a felszínre kerülne. Az
igazságérzet javulása már békésebb állapot, mint az
elnyomott ember lelkiállapota. „vétkesek közt cinkos aki
néma”… a csend nem béke. Az igaz szó se nem harag, se
nem békétlen.
Bablena Feri
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Azt mondhatom, hogy az 1970-es évek környékére a tantestület
stabilizálódott, kisebb mértékû lett a fluktuáció, a nevelõgárda
cserélõdése. Alsó tagozaton Virág Vincéné (Marika) volt a
„korelnök”, már több éve stabil, megbízható. Pócsik Sándorné,
Mócsány Istvánné (Rozika), s feleségem - hasonló erényekkel ebben az összetételben már legalább 5 éve végezték oktató-nevelõ
munkájukat. Az idõközben érkezõ Híves Erzsébet vált
szorgalmas, hasznos tagjává az alsós közösségnek.
A felsõ tagozaton Szabó Gabriella, Kovács Antal és Simák
Gizella voltak fõiskolai tanulmányaik mellett a folyamatosan
színvonalas munkát végzõk. Minden évben akadt (fõleg a felsõ
tagozaton) 1-2 új kolléga (a teljesség igénye nélkül pl. Kovács
Judit, Krajcsi Pál), akik igyekeztek minél gyorsabban
asszimilálódni, s mindenkor a tantestület hasznos tagjává váltak.
Szinte igazi baráti, családi kapcsolat alakult ki, a „mindenki egyért,
egy mindenkiért” elv alapján segítettük egymást. Szívesen
tartózkodtunk az iskola
épületében, a nevelõi és
tanulói közösségekben. Buzgóságunkra jellemzõ egy
eset: akkoriban március 21-e
minden évben tanítási szünet
volt (a Tanácsköztársaság
kikiáltásának évfordulója).
Ezen a napon tartották pl. a
járási tanulmányi versenyeket. Én is egy ilyenen vettem
részt, míg a többiek igazgatói utasításra - tanítottak,
pedig minden iskolában
szünet volt. A kollégák
humorosan kezelték a kérdést, s egy munkanapot
mosolyogva áldoztak fel a
túlmunka oltárán. Egy rövid
idõre járás-szerte a szorgalom mintapéldányai voltunk.
Kialakulhatott tehát egy mag
az alsó és felsõ tagozaton
egyaránt, mely szívén viselte
az iskola gyerekeinek, de az
egész iskolai közösség minden ügyét. A már diplomás
nevelõk rendszeresen kisegítették a még tanulmányaikat folytató kollégáikat, így az oktatónevelõ munka nem szenvedett csorbát. Ennek is lehetett
következménye, hogy tanulóink a különbözõ tanulmányi
versenyeken eredményesen vettek részt. Nem hoztak el elsõ
helyezéseket, de dobogós, vagy pontokat érõ helyeket igen! És ez
már szép eredménynek számított. A szülõk sem vonták el a
tanulástól gyermekeiket, sõt a jobbakat korrepetálásra, az azidõben
beinduló szakköri foglalkozásokra bátorították. Azt vallották s ezt
számos beszélgetés során megerõsítették -, hogy ha már nekik nem
adatott meg a minél eredményesebb iskoláztatás, legalább
gyermekeik végezzenek tehetségeiknek, szorgalmuknak
megfelelõen. Azóta, felnõttként már több volt tanítvánnyal volt
módon beszélgetni, akik felsõfokú iskolai végzettséget szereztek,
vagy különbözõ szintû ismeretekre tettek szert, szakmát tanultak, s
ehhez az elsõ lökést az iskolától, a szülõktõl kapták.
Természetesen adódtak kivételek is. Voltak tanítványok, akiket
nem a tanulás motivált. Néhányan azok közül, akik „alighogy”
elvégezték az általános iskolát, elmentek igen becsülendõ keménykezi, pl. kubikus munkát végezni, s - ezzel saját maguk
dicsekedtek háromszor annyit kerestek, mint, mi! „Akkor minek
tanuljak?” kérdezték, ami látszólag meggyõzõen is hatott. Mi
azonban feladatunknak tekintettük, hogy ez a felfogás azért ne
váljon általánossá, szerezzük meg a tanulás, a tudás becsületét
annál a néhány tanulónál is, akiknél még ez nem jutott el erre a
fokra.
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Egy külön kis fejezetet érdemel a sport, a testnevelés. A rimóci
gyerekek fizikális adottsága mindig is remek volt. Már kiskoruktól
sokat mozogtak, ezáltal izomzatuk koruknak megfelelõen kifejlett
volt. Az iskolai sportlehetõségek ezt még fokozták. Ebben fontos
része volt Pócsik Sándornak, mint testnevelõnek, aki szívügyének
tekintette a mozgás, a sport jótékony hatásait fejleszteni. Ennek
eredményeként számos elsõ helyezést, érmet és pontot hoztak a
„konyhára”. Különbözõ gyakorlatok betanításával a tömegsportot,
az MHSZ-en keresztül pedig a minõségi sportot nagyban segítette
eredményes és színvonalas munkájával. Ezek mellett aktív
társadalmi életet folytatott. Többször ketten együtt is - próbáltuk
az akkori tanácsot, mint fenntartót meggyõzni a többirányú
fejlõdés szükségességével. Már akkor igényt merült fel az óvoda
létesítésére, az iskola bõvítésére. Az akkori anyagi helyzet ezt nem
tette lehetõvé, de a falu vezetõi nem felejtették el, s azóta már
szerencsére ezek megvalósultak.
Nagyon szívesen emlékszem
vissza a nyári programokra is.
Minden évben összegyûlt egy
osztályra való létszám a
táborozásokra. Legkedveltebb
volt Rárós, de voltak távolabbi
helyeken is táboraink: Dunakanyar, Verõcemaros, Balatonszárszó, Ráckeve, hogy csak
néhányat említsek. A szállítást
mindenkor a helyi termelõszövetkezet autója (olykor
pótkocsival) biztosította. Odafelé vitte a tanulókat (ez volt
számunkra a kedvezõ), visszafelé pedig árut szállított (ez volt
a tsz. számára hasznos), így az
„üresjárat” kérdése megoldódott. Ezeknek a táboroknak a
hangulata, közösségformáló
ereje még a következõ tanévek
munkájára is pozitívan hatott.
De jelentõsek voltak az évközi
és a szünetekben lezajlott túrák
is. Emlékszem, az egyiken
hazafelé jövet elkapott egy
kiadós nyári zápor. Csuromvizesek lettünk, de az ebbõl
adódó móka-kacagás mindenkit kárpótolt.
1974 elején a szécsényi Mikszáth Kálmán Általános Iskola
vezetõje felkereste feleségemet, hogy náluk van egy üresedés, s
mivel szécsényi, így lakást sem kell biztosítani most adódik
lehetõség, hogy bekerüljön. Így a feleségem ez év õsztõl, én pedig a
következõ tanévtõl Szécsénybe kerültünk. (Akkor még nem volt
pályázat.) Egy tanévet a Rákóczi Általános Iskolában tanítottam,
majd a következõ tanév elejétõl a szécsényi Járási Hivatal
Mûvelõdési Osztályán tanulmányi- és gazdasági felügyelõként
dolgoztam (a sors iróniája, hogy odakerültem, ahonnét pályámon
az elsõ megbízatást kaptam) a járás megszûnésig, 1979. január 1.ig.
Ezt követõen a közben egyesített két iskola egyik igazgatóhelyettese lettem, majd 1983 szeptemberétõl az igazgatója egészen
nyugdíjazásomig.
Korábban is, de most idõs koromban gyakran jut eszembe
indítattásom a szomszéd faluban, Rimócon. Ezt nem lehet, és nem
is kívánom elfelejteni. Jól éreztük ott magunkat. Ma is szívesen
követem sikereinek hírét, s szívbõl örülök az ismerõs-ismeretlenek
eredményeinek.
Köszönetet mondok a támogató segítségért, az együttmûködésért,
a maradandó emlékekért. Szívbõl kívánok a falu aprajánaknagyjának a boldoguláshoz szükséges jó egészséget, sikereket az
egyéni és közösségi feladatok megvalósításához.
Kovács György
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PEDAGÓGUSAINK V. - Kovács György munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt
korábban községünkben tanítani. Sorozatunk ötödik részében Kovács György nyugalmazott pedagógus és iskolaigazgatóhelyettes eleveníti fel nekünk emlékeit.
Vincze Nikolett
1962. augusztus 15-én kerültem a rimóci általános iskolához. Amikor Radics Gyõzõ, az
akkori Járási Hivatal Mûvelõdési Osztályának vezetõje
közölte velem, hogy hol lesz
jövendõbeli munkahelyem,
fellelkesültem, hiszen nógrádi
lévén a megyének ezt a részét
egyáltalán nem ismertem.
Korábban egyetemre jártam - a
Budapesti Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerész Karára
- de hamarosan láttam, hogy ez nem az én esetem. Mozgalmasabb,
a mindennapokat jobban kitöltõ, s egyben az ismereteket másoknak
átnyújtó tevékenységre vágytam. Így s egy hosszabb betegség után
- úgy döntöttem, hogy pályát változtatok. Mi lenne erre a
legalkalmasabb, ami gondolatban már rég foglalkoztatott is, mint a
pedagógus pálya. Az egyetemen amúgy is erõs matematikai,
biológiai és kémiai ismeretekre tettem szert. Sõt, még nyelveket is
tanultam. Ezeknek igen jelentõs hasznát vettem, amikor a következõ
évben elkezdtem a fõiskolát, hiszen több tárgyi vizsga alól
mentesültem, csupán a pedagógia csínját-bínját kellett
megtanulnom. Ehhez az iskola vezetõitõl, az idõsebb kollégáktól
minden segítséget megkaptam, amit a fõiskola befejezése után én is
igyekeztem visszaadni az utánam következõknek.
Nos, megérkezve a tanévkezdés elõtti napokon, megnyerte
tetszésemet a falu. Az emberek közvetlensége, a gyerekek
tisztelettudása - azt hiszem - díjazásra méltó lenne, ezt így utólag is
tiszta lelkiismerettel állíthatom.
A kollégák még a tanév kezdése elõtt igyekeztek minden
szükséges dologba bevezetni. Szálláshelyként az iskolaépület
végében levõ ún. szolgálati szobában kaptam elhelyezést,
többedmagammal, ahol ágy, lavór, polc, s egy asztal állt
rendelkezésünkre. Nem egy öt csillagos szálloda kényelmét
élvezhettem, de ez számomra nem is volt fontos.
Azóta sokszor tudatosult bennem, hogy ha valaki egy bizonyos
dolgot, feladatot szívvel-lélekkel magáénak érez, akkor a fõ célra
összpontosít s nem a „mellékes” körülmények foglalkoztatják.
Természetesen késõbb ezt az igényét fokozatosan kielégítheti
(lehetõsége szerint), de fontos a türelem, a mindig az adott
körülményekhez való alkalmazkodás.
A tanév kezdésére megismertem a kollégáimat, az iskola rendjét, a
legfontosabb tanulói-szülõi szokásokat. Ízelítõt kaptam az iskolán
kívüli tevékenységek lehetõségeirõl. Azidõben a pedagógus volt a
falu mindenese - ahogy mondták, a „nemzet napszámosa”, - hiszen a
népszámlálástól kezdve az állatösszeíráson keresztül a kulturális élet
szervezéséig, viteléig, mindenben részt kellett venni. Annyit már
kezdéskor észleltem (s késõbb egyre gyakrabban tapasztaltam), hogy
a tantestület minden tagja a mindennapi feladatokon túl, szívesen
tett eleget adódó, vagy kialakult megbízatásoknak. Többségünk
fiatal volt, a családi élet nehézségei még nem kötötték le.
Én magam is bekapcsolódtam némely tevékenységbe: az akkori
igazgatóhelyettes Mózer György, igen aktív társadalmi életet élt,
s ebben próbáltam segítségére lenni (a kulturális élet, társadalmi
ünnepségek szervezése, mûsorok, színdarabok, elõadások,
találkozók szervezése révén). Vendégként szerepeltünk pl.
Varsányban, ahol egy színdarabot adtunk elõ, telt ház elõtt,
sportversenyeken pl. sakkban képviseltem Rimóc színeit. A TIT
keretén belül elõadásokat tartottam.
Az akkori iskolavezetés, Horváth Sándor igazgató, a felesége
Erzsike, s a már említett Mózer Gyuri segítségére volt a
fiataloknak mindenben. Nagy részük volt abban is, hogy iskolai
tevékenységem a lehetõ legszínvonalasabban alakuljon, tanítási

óráimat a módszeresség, a gyermekszeretet jellemezze.
Rendszeresen egy-egy kolléga bemutatót tartott, amit utána
mindannyian jól „kiveséztünk”, így minél jobb eredményre
inspirálva. Mert számunkra akkor volt eredményes a munkánk, ha
azt a tanulók részérõl eredményes visszajelzés követte. Ez nem
ment „magától”, s nem ment simán. Mindjárt az elsõ évemben pl.
az akkori 8. osztályban matematikából sokan rontottak az elõzõ
éveikhez képest. Komolyan foglalkoztatott a válasz a miértre.
Sûrûn találkoztam a szülõkkel is, együtt sikerült eljutnunk arra a
szintre, amelyen a problémák megoldódtak, s mindenki
ismereteinek, szorgalmának eredményeként értékelõdött.
Tárgyi feltételeink nagyon szerények voltak. Az oktatás ebben az
idõben már sokat adott arra, hogy a megtanítandó jelenségeket
minél több oldalról tudjuk szemléltetni. Ezekben volt mit pótolni!
Késõbbi években mint igazgatóhelyettes is számon tartottam, mi
az, amit be kell szereznünk, vagy újakra, frissebbre kicserélnünk.
Ez az idõszak volt az, amikor pl. a számtanból matematika lett, s ez
az oktatásban is újakat igényelt. Az egyes polgári évek végén
(november, december hónapokban) derült ki a legtöbbször, hogy az
iskolának van-e megtakarítása. Ha igen, akkor ezt a pár forintot is új
eszközök beszerzésére költöttük. Jómagam is ezért néhányszor
megjártam Budapestet, hogy a TANÉRT (tanszerellátó) vállalattól
beszerezzük a legfontosabbakat. (Mellesleg jut eszembe, hogy a
60-as évek végén egy ilyen bevásárlás után december lévén este 8
óra helyett másnap hajnalban érkezett a busz a fõvárosból
Szécsénybe a jeges út miatt, majd onnét a legkorábbi járattal
Rimócra.) Szerény feltételeinket tükrözi még, hogy a több mint 300
tanulóra 5 tanterem jutott, plusz egy tanári, s egy szûk szertár. Az
osztályokban a padokon kívül egy asztal, lavór a sarokban
vizeskancsóval, valamint egy szekrény képezte a bútorzatot. A
falak csupaszságát képekkel, szemléltetõ eszközökkel, s igen
gyakran tanulói rajzokkal tettük színesebbé.
Az 1965-ös év két szempontból volt jelentõs számomra. Akkor
kötöttem házasságot kolléganõmmel Boros Erzsébettel, aki 1963
januárjától volt a tantestület tagja. (Ugyanis ez év tavaszán két tanító
kollégám Kovács Zoltán és Ferkó Zoltán katonai bevonulás miatt
távozott.) Egy év múlva született gyermekünk, Attila. Eközben
Szécsényben laktunk a nagyszülõknél. Onnét buszoztunk,
kerékpároztunk, vagy ünnepnapokon gyalogoltunk, mert buszjárat
vasárnap és ünnepnapokon nem volt. Ezek a „gyalogtúrák” még ma
is kedves emlékként hatnak vidámságával, kedélyességével, hiszen
Szécsénybõl többen is igénybe vehettük ezt a „szolgáltatást”.
A másik, ami számomra jelentõs volt, az eléggé hirtelen jött. A
nyári szünet közepén jutott tudomásunkra, hogy Horváth Sándor
igazgatót elhelyezték Rimócról. Helyére a tanév kezdése elõtt
Pócsik Sándor és felesége, Klárika került.
Eleinte a lakáscserét hirtelen nem sikerült lebonyolítani, ezért
Pócsikék az iskola szertárában, egyik tantermében húzódtak meg
három kiskorú leánygyermekkel. Mikor végül rendezõdtek a dolgok
és kiköltözhettek, a megürült tantermet Sanyi vezérletével tornaszobává alakítottuk. Akkoriban a tornaszoba fogalom még nem volt
annyira elterjedt, s mint új helyiség, új felszereléseket is igényelt. Kialakítása, bõvítése évek folyamatos munkája volt, de az iskolai sport
fejlõdéséhez pozitívan járult hozzá. Az már „csak” szépséghiba, hogy
a bõvítésért a frissen kinevezett igazgató nem kapott dicséretet, sõt!
A tanév kezdése elõtt engem kért fel a helyettesi teendõk ellátására, így
ettõl kezdve az intézmény gondjainak egy részét is viselnem kellett.
Nagyban könnyített a helyzeten, amikor 1967-ben felépült az új
pedagógus szolgálai lakás a Nagykert utcában, s ebbe beköltözhettünk.
Hogy ott igazán otthon éreztük magunkat, azt nagyban köszönhetjük a
falu vezetõinek, sok-sok szülõnek, de nem az utolsó sorban a
szomszédoknak. Tõlük tanultuk meg a kertmûvelés, a kisebb állattartás
fortélyait, feladatkörét, s ezt mind a mai napig kamatoztatjuk is. E
téren is szívesen gondolok vissza az itt eltöltött évekre.
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NYULACSKA HÍREK
A Rimóci Nyulacska Óvoda ballagó ,,Alma’’ csoportja

Alsó sor balról-jobbra: Pásztor Dóra, Oláh Vincencia Mária, Bada Vanessza, Bangó Elizabet, Bangó Karolina,
Bangó Dzsesszika Sarlott, Bangó Adrienn, Bada Anna
Középsõ sor balról-jobbra: Balázs Gyula Dzsasztin, Oláh Martin Armandó, Csík Ferenc, Tajti Márton,
Velenczei Richárd, Laczkó Márk, Tõzsér Áron
Felsõ sor balról jobbra: Bada Leó, Oláh János Kristóf, Bada Lorenzó, Pusoma Rikardó, Bada Tibor,
Csemer Patrik Junior, Bada Rikardó, Bangó Bertalan Lajos
Óvó nénik: Pásztorné P. Gyöngyi, Jusztin Tímea
Dadus néni: Tóth Lászlóné

„A csomagom kész van, a küszöbön áll…”
A Rimóci Nyulacska Óvodából 2015. június 5-én huszonhárom
„Alma” csoportos gyermek ballagott el. Ilyenkor gyermekben, szülõben, pedagógusban egyaránt nagy dilemma van, hogy vajon tényleg
megfelel majd az iskolai követelményeknek? Az együtt töltött évek
alatt sok szép emlékkel, tapasztalattal gazdagodtak a gyerekek.
Voltak programok, amelyekben a kisebbekkel közösen vettek részt,
de így, nagycsoport végén, már szervezünk olyan nagyobb kirándulásokat is, amire csak a nagyokat visszük. Ilyen volt az a gyalogtúra,
amikor meglátogattuk a varsányi ovis társakat. „Háton hátizsákkal,
mentünk mendegéltünk”, miközben felfedeztük a sok, természet adta
csodákat. Kiváló alkalom volt a túra arra is, hogy az év közben szerzett ismereteinket felelevenítsük, rácsodálkozzunk dolgokra, miközben
újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagíthattuk a gyermekeket.
A „Játékkuckó” óvodában már vártak minket frissítõ finomságokkal.
A varsányi ovi udvari játékait kipróbálva, bátran vágtunk neki a nagy
kihívásnak: „Ki ér elsõnek a varsányi szurdok tetejére?”
Mivel a távot mindenki ügyesen teljesítette, következhetett a finom
ebéd és a megérdemelt pihenés a mi, otthonos Nyulacska óvodánkban.
A gyalogtúrához hasonló nagy élmény volt a gyerekek számára,
amikor a szülõk jóvoltából fagyizni mehettünk a Frédi Cukiba.
Menetrendszerinti járattal mentünk-jöttünk, miközben természetesen
gyakoroltuk a közlekedésrõl tanultakat. Öröm volt látni a csillogó

szemeket, akár az utazás, akár a fagyizás közben. Nagycsoportra már
nagyon jól összekovácsolódnak a gyerekek, igazi baráti csoportok
alakulnak ki. Nagy kár, hogy az iskolában nem maradnak így együtt,
mivel néhányan más iskolába mennek. Bízunk abban, hogy ki-ki
megtalálja a helyét, akár a szécsényi, a salgótarjáni, a nógrádsipeki
vagy itt, a rimóci iskolában.
A csomagjuk kész van, a küszöbön áll reméljük, hogy jók lesznek!
„Legyetek jók, ha tudtok!”
Pásztorné P. Gyöngyi

A varsányi Játékkuckó óvoda udvarán
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Iskolai Házirend /részlet/

ISKOLAI HÍREK

A tanév zárásaként ajánlom - megfogadásra és betartásra azoknak,
akikre vonatkozik - a következõ évekre! Az alábbi iskolai rendtartást
Balázsovics Gábor prédikátor állította össze a XVIII. században:
„Otthon
Amint reggel az alvásból felébredsz, felkelvén, emlékezz kötelességedre.
Legelõbb a családnak kívánj jó napot … tanuld meg ruhádat gyorsan
felölteni. Arcod, kezed és szádat vízzel megmosni, fejedet oldalra szépen
megfésülni. …és Istenhez imádkozz, akárhol legyél. Köszönd meg éji
õrködését, és kérd, hogy tanulásban sok sikert és könnyebbséget adjon!
... Következõ leckédhez szorgosan készülj, szedd össze könyveid és
siess iskolába, két szülõd meg otthon jószágot gondozzon.
Az iskolában
Ha az iskolába érkeztél, hajolj meg, vedd le fejedrõl kalapod, csöndben
ülj le! Együtt a többiekkel maradjál csendben, szorgosan s gondosan
végezd a munkádat! … Amint pedig a tanítás megkezdõdik, ne
beszélgess, és odaadással figyelj, … Felolvasás után ülj le, ahogy illik!
Figyelj mindarra, amit a tanítód mond, … Ha nem kérdeznek, másnak
ne segíts, csak magadért beszélj, és csak akkor felelj, ha leckét kell
mondani tanítódnak! Ne bújj asztal alá, ne hagyd el iskolád! Nézz a
könyvbe, és hangosan, ámde lassan olvass úgy minden szót, hogy
érthetõ legyen! Iskolatársaddal viselkedj békésen, munkád magad
csináld, ne veszekedj mással! … Ne fecsegj, ne ócsárolj, ne
csúfolkodjál! Ellenben fogadj szót mindig tanítódnak, mert fáradozása
javadat szolgálja! Fogadd büntetését a javulásodra, csúnyán ne beszélj,
másnak ne kívánj rosszat! Tartsd a könyveidet kívül-bévül tisztán, ne
írj és ne fess beléjük mindenhová! Ne tépd, ne hagyd el, vidd el
iskoládból, figyelj dolgaidra, legyen rájuk gondod!
A templomban
Mikor másokkal kell a templomba menned, legyél abban is szorgalmas
és ájtatos! Alázatos szívvel imádkozz, énekelj, a vasárnapot pedig illõn
szenteld meg!Pajtásaiddal a templomban ne fecsegj, szentleckét tanuld
meg, prédikálást figyeld! Mikor valami vigasztaló szót hallasz, azt jól
megjegyezd! …
Az utcán
Ha kimész templomból vagy az iskolából, legyen az vasárnap, avagy
bármelyik nap, s bármikor, ha a tanító nem figyel rád; de ne feledd,
Isten lát a magas égbõl! Ne futkoss, ne zajongj, mikor mész az utcán,
mindenkinek kívánj illõen jó napot! …
Ebéd elõtt az asztalnál
Mikor békésen, csendesen hazajöttél, s az ételt az asztalon készen
találtad, addig sohase a tálba ne nyúlj kézzel, amíg elõször nem
imádkoztál Istenhez, imádság után várj, míg mindenki leül, mikor az
idõsek már helyet foglaltak, leülhetsz! Az asztalra sose könyökölj és az
még csúnyább, ha székeddel hintázol. Vigyázz, hogy kanalad ne legyen
túl tele, és a szádat se tömd túlságosan tele! … Lehetõleg soha ne szívd az
orrodat! … Ha kérdeznek, akkor felelhetsz asztalnál, mit iskolában vagy
templomban hallottál. Kívánd, ebéd vagy vacsora egészségre váljon!
Este
Estidõben ne menj mindjárt lefeküdni, hanem ismételd át leckédet még
egyszer!… Vesd le ruhádat, de ne dobáld szerteszét, te magad pakold le
azokat helyükre, hogy majd reggel ismét mindjárt megtalálhasd! Ha
elszakadt volna, kérd, hogy javítsák meg! Mikor ruhád összeraktad,
feküdj ágyba, könyörögj Istenhez, bocsássa meg bûnöd! …
Általában, illetve társaságban
… mindenben fogadj szót a két szülõdnek, légy megértõ, gondosan
kerüld el a rossz társaságot! Ne káromkodj s esküdözz, sose lustálkodj!
… Fordulj mindenkihez arccal és ne háttal! … Tisztálkodva járjál egész
életedben! … Mértékkel beszélj, s légy szolid nevetésû, óvd magad
bûntõl, hazugságtól!
Summázva: Féld az Istent, a törvényt tiszteld, ami jót látsz, azt fogadd
el példaképnek! E szabályokat pedig tartsd be szorgosan!...”
Utóirat:
A kiemelt részletek betartása a mi iskolánkban is a tanulók többségénél
kívánatos lenne!!! Benne van a Házirendünkben és Etikai kódex
mellékletében. Akikre vonatkozik az iskola Házirendje, alaposan
olvassák át és szívleljék meg ezt a kétszáz éves, de ma is érvényes
gondolatokat!
Kiss Józsefné igazgató

"Mire növök fel?"
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A Szent István Általános Iskola
ballagó diákjai és tanáraik

A Rimóci Szent István Általános Iskola tanulói a
TÁMOP-3.1.4.C-14 kódszámú "Mire növök fel?" címû
pályázat megvalósításának keretében 2015. június 16-19-ig
komplex témahéten vettek részt.
A négy nap programjainak keretében a gyerekek
csoportokban teljesítették a nap témaköréhez kapcsolódó
feladatokat. Teljesítményüket ezúttal egyénileg értékeltük.
A témakörök a következõk voltak: angol nyelv, egészséges
életmód, környezetvédelem, közlekedés. Minden nap 15
állomáson vártak a feladatok tanulóinkra az iskola
épületében és az udvaron. A csoportok körforgásos
rendszerben teljesítették az érdekesen összeállított
feladatokat. Minden állomáson 0-5 pontot szerezhettek. Bár
az idõ nem volt felhõtlenül nyárias, szinte mindenki jól
érezte magát, okosodott, ügyesedett, a program célkitûzése
értelmében fejlesztette kulcskompetenciáit, melyek
segítségével vélhetõen sikeresebb emberré válhat élete
további részében. A programok alatt kifáradt, megéhezett
résztvevõk az Gondozási Központ ebédlõjében regenerálódhattak. Tanulóink nagy részét dicséret illeti a négy nap alatt
nyújtott teljesítményéért. Az utolsó témanapon programzárásként tárgynyereményekkel jutalmaztuk a napok elsõ
három helyezettjét. Június 20-án, az iskolai ballagás és
tanévzáró ünnepély keretében pedig a témahét alatt legjobban
teljesítõ tanulókat díjazta Kiss Józsefné intézményvezetõ.
1.Bablena Blanka

1.Kormány László

2.Ulviczki Petra

2.Golyán Gréta

3.Balázs Laura

3.Balázs Dorka

Golyán Attila, Bablena Blanka, Ulviczki Petra, Bangó Karolina, Rácz Adrián, Németh Éva, Balázs Laura, Oláh Krisztofer

A pályázat elsõ ütemében 2015. május 30-án megrendezett
egészségnapi csapatverseny végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7-vitamin
Egészség lovagjai
Focisták
Energia
Vitaminok
Egészséges makkok
Vitamin bombák

147
143,5
139
135,5
133
132
131,5

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

Ballag már a vén diák…
„ Indulni vígan és remélve,
A boldog szebb jövõ elébe.
Miénk a hely a nap alatt
Míg szívünk bátor és szabad.”
2015. június 20-án délelõtt került megrendezésre
iskolánkban a nyolcadik osztályos tanulók ballagása.

Kívánunk mindenkinek tartalmas nyarat, jó pihenést!
Bárány Árpád

FIGYELEM!
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 diákok izgatottan várták a nagy napot, mely
életüknek egy fontos korszakát zárta le. Örömmel, de
mégis kicsit nehéz szívvel vettek búcsút a pedagógusoktól,
diákoktól, az iskola minden dolgozójától.
Az osztály minden tanulója felvételt nyer valamelyik
középfokú intézménybe. Szakközépiskolába hat, míg
szakmunkásképzõbe öt tanuló készül.
Mindenkinek sok sikert, kitartást kívánunk az
elkövetkezendõ évekhez!

Véradási statisztika
A 2015. június 28-án községünkben tartott véradáson igen sok kiszûrt személy volt, így megint kevesebb embertõl tudtak vért venni, mint
tavaly. A legfiatalabb véradó Bada Viktor volt (szül: 1996.), míg a legidõsebb véradók az 1953-ban született Percze Tibor, Holecz
Ferenc és Bangó Elemér voltak. A kapott adatok alapján elõször adott vért Rimócon Jusztin Anzelm Tiborné (Szécsényi út 20/a.),
Percze Gábor (Virág út 20.) és Bada Béla (Magashegyi u. 44.) Lássuk a további adatokat:
V.N.
Dátum
2015.06.28.
2014.06.22.
2013.06.23.
2012.06.24.
2011.06.26.

Megjelentek
száma (fõ)
57
49
67
59
52

Kiszûrt személyek Vért adott személyek
száma (fõ)
száma (fõ)
12
45
3
46
12
55
11
49
9
43

Új véradók
száma (fõ)
3
3
1
3
4

