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,,Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekkel bánni!’’

Június   4. (szombat)
00Június   4. (szombat) 17

Június   5. (vasárnap)
00

Június 10. (péntek) 15 ÓVODAI BALLAGÁS
00

Június 12. (vasárnap) 17 BÉRMÁLKOZÁS

Június 13. (hétfõ) MAGYAR VÉDÕNÕK NAPJA

Június 18. (szombat) ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS

Június 26. (vasárnap) VÉRADÁS az Általános Iskola
00 00

Hunyadi úti épületében 9 -15 -ig

Július    1. (péntek) KÖZTISZTVISELÕK NAPJA

Július    2. (szombat)

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés

PEDAGÓGUSNAP

Herencsényi Palóc Búcsú gyalogzarándoklat

(indulás a Kõkereszttõl 5.15 órakor)

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,  Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,

Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, 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.

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Ára: 200,-Ft

Pedagógusnap alkalmából
minden községünkben

tanító és élõ pedagógust
szeretettel köszönt

a Rimóci Újság szerkesztõsége.

Osváth Erzsébet: 

Tanítómnak

Írni tanítottál.
Bizony, nem ment könnyen.
Írás közben néha
hullott is a könnyem.

Odaültél mellém,
vezetted a kezem,
s egyszerre a betûk
elindultak velem.

Be sokszor biztattál:
A betûk barátok!
Velük barangoljuk
be a nagyvilágot.

A könyvek visznek el,
mintha szárnyuk lenne,
ûrutazásokra,
erdõrengetegbe.

Kistestvéreinknek,
amikor csak kérnek,
mi olvasunk fel már
verseket, meséket.

Jó szóval, tanáccsal
te álltál mögöttünk.
Ünnepeden engedd,
hogy ezt megköszönjük.

Lev Tolsztoj

I LOVE DLUTÓW!
A magyar-lengyel barátság, az évszázadok óta fennálló 

jó viszony, egyre több kölcsönös látogatásban is megvalósul 
Rimóc és Dlutów lakói között. Jelen és jövõbeni barátsá-
gunk folytatása jegyében, a nagy földrajzi távolságot le-
küzdve látogatott el ismét a rimóci delegáció Dlutówba 
2016. május 5-9-e között.

A korábbi Rimóci Újságokból már sok információhoz 
juthattunk egy-egy ilyen látogatásról, de igazi élmény ré-
szese csak akkor lehet az ember, amikor meghívást kap egy 
ilyen útra.

„Magyarország és Lengyelország két õsi tölgyfa, mindegyikük külön és önálló 
törzzsel, de gyökerei szélesen szétterülnek és összefonódnak a föld felszíne alatt és 
láthatatlanul összekapcsolódnak egymással. Innen van léte és frissessége az egyik-
nek, valamint élete és egészsége a másiknak.”

Látogatásunk egyik fõ célpontja az a faültetés volt, amikor Stanislaw Worcell 
lengyel költõ által megírt sorokat igaziból megvalósítottuk. Bízva abban, hogy ezek a 
fák minket is túlélnek és a jövõben utódaink is megpihenhetnek alattuk és tovább 
ápolhatják ezt a barátságot.

(Folytatás a harmadik oldalon.)

Reméljük, hogy az elültetett két tölgyfa sokáig õrzi barátságunkat!

22. forduló: Cered-Rimóc 6-0 (1-0)
Vezette: Gordos Á. (Kurinka B., Szigetvári Z.)
Rimóc: Gönczi K. – Laczkó Zs., Juhász I., Bangó N., Csizmadia B. 
- Rácz I., Kis P., Kis I., Kormány L. - Kovács N., Bangó R. 
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Gól: Kovács E. (16., 58.), Lenkó Cs. (64.), Bonivárt E. (65.), Balla 
D. (82.), Znamecz N. (83.)
Jeney Gyula: Ahogy szokták mondani, a mérkõzés elérte a célját, 
nem sérült meg senki, voltak idõszakok, amikor kimondottan jól 
játszottunk, és nagyon szép gólokat rúgtunk.
Carvalho Adilson: Egy kívülálló számára csúnya eredménynek tûnhet 
a hat-null, de csapaton belül máshogy értékeljük. Az elsõ tizenöt percet 
tíz emberrel játszottuk le. Egy nagyon jó, jól megszervezett, jó 
játékosokból álló csapattól kaptunk ki, a két együttes állományában 
nagyon nagy a különbség, profin állnak a dolgokhoz, nem véletlen 
az elsõ helyük, ennek tükrében pedig reális eredmény született. A 
vereség ellenére büszke vagyok a játéko-saimra, mert sportszerûen 
helytálltunk a szimpatikus ellenféllel szemben.

23. forduló: Szécsény-Rimóc 4-1 (0-0)
Vezette: Szakal T. (Kalmár P., Szász K.)
Rimóc: Gönczi K. – Laczkó Zs., Kis I. (Sámuel G. 42.)(Kovács N. 
54.), Bangó N., Csizmadia B. - Rácz I., Árva R., Juhász I., Pásztor 
B. - Kis P., Bangó R. (Kormány L. 73.).
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson.
Sárga lap: Lehoczki Sz. ill. Bangó N., Pásztor B.
Gól: Szabó T. (49., 61.), Hodúr G. (55.), Lehoczki Sz. (90.) ill. 
Kovács N. (64.)
László Loránd: Kitûnõ játékvezetés mellett, szépszámú közönség 
elõtt, a mérkõzést végig a kezünkbe tartva, magabiztosan gyûjtöttük 
be a három pontot. Szabó Tamás volt a mezõny legjobbja.
Carvalho Adilson: Az elsõ félidõben nekünk voltak nagyobb 
helyzeteink, de még üres kapuba sem találtunk be, majd a második 
játékrészre elveszítettük a ritmust. Egy jó védõ most nagyon 
hiányzott a csapatból, a sérült Kuris Pétert nem tudtuk pótolni, 
ezért olyan helyre is kellett tennem játékost, ahová mint kiderült, 
nem való, ez pedig késõbb meg is látszódott a vereségen. 
Gratulálok a hazaiaknak a gyõzelemhez, a játékvezetõk is jól tették 
a dolgukat. A csapat nevében gratulálni szeretnék továbbá 
Mócsány Roland nemrégiben született gyermekéhez, sok 
boldogságot kívánunk.

24. forduló: Rimóc-Nagybátony 1-2 (1-1)
Vezette: Pál L. (Gordos Á., Gordos Á. M.)
Rimóc: Gönczi K. – Csizmadia B., Juhász I., Mócsány R., Bangó 
N. (Bada N. 71.) - Rácz I., Kis I. (Kormány R. 81.), Árva R., Bangó 
R. (Balázs G. 56.) - Kis P. (Kormány L. 76.), Kovács N. (Csík R. 
56.). Csapatvezetõ: Jusztin Bertalan.
Sárga lap: Gazdag D.
Gól: Kis P. (12.) ill. Kovács D. (28.), Bolyki I. (46.)
Jusztin Bertalan: A szerencsésebb csapat gyõzött, amihez 
gratulálunk.
Sipkó Sándor: Az elsõ félidõben meglepõen ügyesen szövögettük 
akcióinkat. A második játékrész elején szerzett szemfüles vezetõgólt 
követõen, rengeteg sérült játékossal a pályán csupán egyetlen 
célunk lehetett, az eredmény megõrzése...

25. forduló: Pásztó-Rimóc 2-1 (0-0)
Vezette: Kis Zs. (Lovas N., Szabó I.)
Rimóc: Gönczi K. – Laczkó Zs., Juhász I., Mócsány R., Rácz I. - Kis I., 
Árva R., Bangó R., Kis P. - Csík R. (Oláh Á. 69.), Bada V. 
Csapatvezetõ: Jusztin Bertalan.
Sárga lap: Mócsány R.   Piros lap: Farkas A. (93., a kispadról-
Pásztó)   Gól: Lipták M. (69.), Pócza L. (71.) ill. Laczkó Zs. (60.)
Vallus Ferenc: Tudtuk, hogy új szelek fújdogálnak Rimócon, de 
hogy ez helyenként viharos is lesz, arra nem számítottunk. A 
sportszerûen, nagy lelkesedéssel játszó vendégek ellen nehezen 
találtuk a gyõzelem kulcsát, de a három pontba megszerzésébe vetett 
hitünket végül is siker koronázta, melyhez hozzájárult a fiatalok 
pozitív játéka.
Jusztin Bertalan: Szûk létszámmal, rossz helyzetkihasználással, 
erõnléti és egyéb gondok ellenére, akár gyõzhettünk is volna, de nem 
tettük, és engedtük, hogy a hazai csapat kierõszakolja a gyõzelmet, 
amihez gratulálok nekik.

(Forrás: www.nogradifoci.hu)

Serdülõ csapatunk a 3. helyen végzett a 
bajnokságban

13. forduló: Héhalom – Rimóc 10-1 (5-1)
Rimóc: Mócsány P. - Jusztin M., Juhász G., Laczkó D., Bada N. 
(II.) - Bada K., Laczkó M. (Balázs A.), Bada R., Bada T. - Bada 
N. (I.), Puszta E.
Gól: Puszta E.
Sárga lap: Bada K.

14. forduló: Rimóc – Érsekvadkert 5-3 (2-3)
Rimóc: Oláh D. - Balázs A. (Bada N. (II.)), Laczkó M., Bangó R., 
Bada K. - Bada T., Bada R., Bada N., Mócsány P. - Jusztin M., 
Laczkó D.
Gól: Balázs A., Bangó R. (2), Bada K., Bada R.
Sárga lap: Bada T., Bada R., Jusztin M.

15. forduló: Buják – Rimóc 0-5 (0-2)
Rimóc: Mócsány P. - Oláh D., Jusztin M., Laczkó D., Bada R. - 
Laczkó M., Bada K., Juhász G., Bada N. (I.) - Bada T., Balázs A.
Gól: Bada K (2), Bada T., Balázs A., Szép L. (öngól)
Sárga lap: Oláh D.

16. forduló: Rimóc – Szécsény 3-3 (2-2)
Rimóc: Mócsány P. - Oláh D. (Juhász G.), Jusztin M., Laczkó D., 
Bada R. -  Bada K., Laczkó M. (Bada N. (I.)), Sporner A., Bada T. 
- Bangó R., Puszta E. Gól: Puszta E., Bangó R. (2)
Sárga lap: Oláh D., Bada T.

17. forduló: Vanyarc – Rimóc 3-0 (0-0)

18. forduló: Rimóc szabadnapos

Csapataink helyezései a tabellákon

Felnõtt csapat:
14. Rimóc 25 2 2 21 88 - 67 8

Ifjúsági csapat:
1. Rimóc 18 17 0 1 109 - 11 51

Serdülõ csapat (nyugati csoport):
3. Rimóc 16 10 2 4 63 - 40 32
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Ifjúsági csapatunk már biztosan

gyõztes a bajnokságban!
Ifjúsági csapatunk a 23. fordulóban, a Szécsény-Rimóc elleni 
mérkõzésen kivívott 0-2-es gyõzelmével végleg bebiztosította 1. 
helyét a 2015/2016-os megyei I. osztályú ifjúsági labdarúgó 
bajnokságban, úgy hogy a bajnokságból még 3 forduló hátra volt. Az 
elmúlt szezonról kérdezem az ifjúsági csapat edzõjét, Laczkó Pétert, 
mondja el véleményét, gondolatait, tapasztalatait!

- Elõször is gratulálok neked és csapatodnak az 1. helyezéshez! 
Megvolt már az ünneplés?
- Köszönjük, valamilyen szinten már ünnepeltek a fiúk, de még 
valószínûleg lesz módunk egy közös, nagy ünneplésre.
- A tavalyi bajnokságban a 4. helyen végeztetek 48 ponttal, az idei 
õszi tabellán viszont már 30 ponttal az 1. helyen voltatok. Minek 
tudható be a javulás?
- Ez egy hosszú folyamat végkimenetele, sikerült egyben tartani a 
csapatot, és fejleszteni õket.
- Az õszi bajnokság végén látszott már, hogy tavasszal is meg 
tudjátok õrizni az elsõ helyeteket?
- Azért nem volt teljesen egyértelmû, minden mérkõzésre úgy 
küldtük ki a fiatalokat, hogy nem szabad az elõzõ fél szezon alapján 
ítélkezni, minden meccsen 100% -ot kell nyújtani és minden 
mérkõzést meg kell nyerni!
-  Volt-e olyan dolog, ami miatt nehézség(ek)be ütköztetek, ami 
hátráltatta a csapatot?
- Problémák mindig mindenhol vannak és lesznek is, de szerencsére 
segítségemre volt Holecz Ferenc akivel közösen minden problémát 
megpróbáltunk a legjobban kezelni és megoldani.
- Voltak-e külsõ segítõitek, támogatóitok, s ha igen, mivel támo-
gattak benneteket?
- Természetesen voltak, elõször is Holecz Ferenc, aki mint 
technikai vezetõ segített a csapat mentális irányításában, és a 
felmerülõ problémák kezelésében. Golyán István, aki a munkáján 
felül teljes odaadásával támogatta a csapatot, Beszkid Andor 
sportelnökként szintén mindenben a segítségünkre volt és végül, de 
nem utolsó sorban a szurkolók, akik egyre nagyobb érdeklõdést 
mutattak a csapat iránt, s folyamatos biztatással tartották a lelket a 
csapatban, a nehezebb helyzetekben is.
- Hogy néz ki a csapat összeállítás, ki melyik poszton játszik?
- Lényegében senkinek nem volt fix helye, hiszen a posztokat 
mindig az adott mérkõzések elõtt próbáltam a legmegfelelõbben 
összeállítani. Természetesen volt néha sérülés, vagy egyéb el-
foglaltságok miatt hiányzók, de mindig tudtam úgy kombinálni a 
csapatot, hogy ez ne menjen az eredmény rovására.
- Összességében mennyire vagy megelégedve a csapatoddal, 
voltak-e kimagasló egyéni teljesítmények, van-e olyan amin 
javítani kell, esetleg amiben fejlõdni lehet?
- A bajnokság megnyerésével nem is mondhatnék mást, minthogy 
teljesen elégedett vagyok. Kimagasló teljesítményrõl annyit, hogy 
volt egy fantasztikus formában lévõ kapusom, aki 11 gólt kapott, de 
ehhez kellett egy stabil és magabiztos védelem egy jó középpálya 
és természetesen egy jó csatársor. Így egyben voltak kimagaslóak. 
Fejlõdni pedig mindig van hová és kell is!
- Mik a jövõre vonatkozó terveitek, egyénileg és csapatszinten 
egyaránt?
- Igazából még nem tudjuk. Beszélgettünk már róla, de nagyon sok 
mindenen múlik, hogy áll majd össze a csapat és esetlegesen ki nem 
folytatja a csapatnál.
- Köszönöm a válaszaidat! Még egyszer gratulálok neked és 
játékosaidnak, a jövõben pedig további szép sikereket kívánok az 
életben és a sport területén egyaránt!                                       BVÁ

Az ifjúsági csapat mérkõzései:

21. forduló: Héhalom – Rimóc 1 – 5 (1-3)
Rimóc: Janusek Dániel, Kõmûves Tamás, Oláh Ákos (Percze Erik), 
Imre Zoltán, Sporner Adrián (Puszta Erik), Csuka Zsolt, Csík Csaba, 
Kormány Richárd, Rácz Adrián, Oláh Bence, Szoldatics Dávid
Magabiztosan kezdett a csapat, hiszen már a 6. percben megszereztük 
a vezetést. Ezt követõen már kicsit nyugodtabban tudtunk játszani és 
tovább tudtuk növelni az elõnyünket. A második félidõben elején 
ismét rákapcsolt a csapat és még további gólokat rúgtunk.
Gól: Rácz Adrián 4, Oláh Bence   Jók: egész csapat

22. forduló: Cered – Rimóc 1 – 3 (0-1)
Rimóc: Janusek Dániel, Kõmûves Tamás, Oláh Ákos, Puszta Erik 
(Csuka Zsolt), Imre Zoltán, Sporner Adrián, Csík Csaba, Kormány 
Richárd, Rácz Adrián, Balázs Gergõ, Szoldatics Dávid (Percze Erik)
A 3. helyezett otthonába látogattunk, melyet tudtuk, hogy meg kell 
nyernünk ahhoz, hogy ne kelljen aggódnunk a továbbiakban. 
Óvatosságra intettem a csapatot, hiszen tudtam az ellenfél sem 
véletlenül 3. Az elsõ félidõben kereste mindenki a másik gyenge 
pontját, de szerencsére mi több támadást tudtunk vezetni és kapura 
lövéssel befejezni. A 44. percben Csík Rómeó révén a vezetést is 
sikerült megszereznünk. A második félidõben még mindig óvatos 
volt a csapat és nagyon fegyelmezett. Ekkor sikerült a hazaiaknak 
kiegyenlíteniük. Ezt követõen felszívtuk magunkat és az 54. 
percben ismét vezetett a csapat. A gól utáni zavart kihasználva egy 
perc múlva ismét gólt rúgtunk. Ezt követõen már teljesen kezünk-
ben volt a mérkõzés, teljesen uraltuk a pályát.
Gól: Balázs Gergõ 2, Csík Rómeó   Jók: Egész csapat
Sárga lap: Oláh Ákos

23. forduló: Szécsény – Rimóc 0 – 2 (0-1)
Rimóc: Janusek Dániel, Kõmûves Tamás, Oláh Ákos (Csuka Zsolt), 
Puszta Erik, Imre Zoltán, Csík Csaba, Kormány Richárd (Oláh 
Bence), Csík Rómeó, Rácz Adrián, Balázs Gergõ, Szoldatics Dávid
Feszülten várta a csapat a mérkõzést, hiszen a szomszédok ellen 
mindig nagyobb fordulatszámú a mérkõzés. Fõleg azzal a tudattal, 
ha sikerül nyernünk, akkor már ez a mérkõzés után bajnok lehet a 
csapat. Az elsõ félidõben mindekét fél próbált a másikon fogást 
találni, de a védelmek és a kapusok is remekeltek. A 32. percben egy 
fantasztikus indítás után Balázs Gergõ briliáns mozdulattal juttatta 
a kapuba a labdát. A második félidõre mindekét csapat rákapcsolt, 
és mindenkinek sikerült helyzeteket kialakítani. A 83. percben 
viszont eldõlt a mérkõzés. Balázs Gergõ ismét betalált. Itt már 
remélni lehetett, hogy megnyertük a mérkõzést és a bajnokságot. A 
88. percben lecseréltem Kormány Richárdot aki a mérkõzés elõtt 
bejelentette, hogy visszavonul az ifitõl. Szeretném megköszönni a 
szurkolóknak a támogatást mellyel sikerült feltüzeli a csapatot.

24. forduló: Rimóc – Nagybátony 3 – 0
Az ellenfél nem jött el.

Laczkó Péter

A felnõtt csapat eredményei:

21. forduló: Héhalom-Rimóc 5-1 (3-0)
Vezette: Jele T. (Pál L., Baranyi G.)
Rimóc: Gönczi K. – Csizmadia B., Juhász I., Kuris P., Laczkó Zs. – 
Bangó R., Sámuel G. (Kovács N. 40.), Rácz I., Kis I. – Kormány L., 
Bada V. (Bada N. 46.). Vezetõedzõ: Carvalho Adilson
Sárga lap: Huszár P., Andó A., Hadrik D., Géczi V. ill. Rácz I., 
Kormány L.  Gól: Fekete M. (6., 13.), Lõrincz Cs. (16., 56.), 
Babusa A. (87.) ill. Kovács N. (88.)
Szilágyi Albert: Kitûnõen kezdtük a mérkõzést. Már az elsõ perctõl 
koncentráltan játszottunk, szép akciókat vezettünk és háromgólos 
elõnyre tettünk szert, mely által gyakorlatilag el is dõlt a három pont 
sorsa. A második félidõben a rimóciak igyekezete ellenére tovább 
növeltük elõnyünket és biztos gyõzelmet arattunk.
Carvalho Adilson: Õszintén sajnálom a mérkõzést. Gyengén 
játszottunk, mentálisan is lenn voltunk. Bár voltak hiányzóink, 
hozzáállás terén ez nagyon kevés, amit ma produkáltunk, semmi-
lyen pozitívumot nem tudok mondani szerzett gólunkon kívül. 
Sajnálatos, hogy így készültünk a meccsre, aminek meg is lett az 
eredménye, remélem, a jövõben ez változni fog.

Pályázati tervek 2016.Ülésterembõl

A Széchenyi 2020 program keretében a 2016-os évben is 2016. május 26-án tartotta a képviselõ-testület a soron 
több olyan felhívás is kiírásra került, melyekre önkormány-következõ ülését.
zatunk pályázni kíván. Az egyik ilyen a vidéki térségekben élõk 

Napirend elõtti felszólalásokra került sor elõször. A 
életminõségének javítását, a vidéki települések vonzóbbá 

lakosság részérõl 3 fõ kért meghallgatást a Mikszáth út rossz tételét célozza. Kiemelt célja az energia- és erõforrás 
állapotával, illetve a kerteket tönkre tevõ és a lakosokat hatékonyság növelése, valamint a közösségi élet feltételeihez 
veszélyeztetõ kutyákkal kapcsolatban. való hozzáférés javítása közösségi terek létrehozásával, 

Ezután a napirendi pontok megtárgyalása következett, fejlesztésével. A „Településképet meghatározó épületek külsõ 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, ezen belül is elsõként végsõ elfogadásra került Rimóc 
fejlesztése, energetikai korszerûsítése” megnevezésû pályázat Településrendezési Tervének módosítása. Majd beszámolót 
keretében az Ady Endre utca 10. szám alatti önkormányzati hallgathatott meg a testület az önkormányzat 2015. évi 
ingatlan teljes körû felújítását és benne közösségi tér költségvetésének teljesítésérõl, a 2015. évi adóigazgatási 
kialakítását tervezzük. Egy másik felhívásban a fenntartható és 

feladatokról, valamint az adóterv teljesülésérõl. Sajnálatos 
minõségi foglalkoztatást, valamint a munkavállalói mobilitás 

módon a lakosság nem egyformán együttmûködõ a közös támogatását, a kisgyermekes szülõk munkaerõpiacra történõ 
terhek viselése tekintetében. Bár az adóhatóság minden visszatérésének elõsegítését, a gyermekellátási szolgáltatások 
törvényes lehetõséget megragad annak érdekében, hogy a fejlesztését tûzte ki célként a kormány. „A foglalkoztatás és az 
befizetéseket elmulasztók ellen fellépjen, még így is 14.514.000 életminõség javítása családbarát, munkába állást segítõ 
Ft kintlévõsége van az önkormányzatnak. A képviselõk úgy intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezésû 

pályázatnak a keretében kívánjuk megvalósítani a Rimóci döntöttek, hogy az adózás rendjérõl szóló törvény alapján 
Nyulacska Óvoda befejezõ konyhával való ellátását, az ehhez azoknak a magánszemélyeknek, illetve cégeknek a listáját 
szükséges eszközök beszerzését, az épület teljes körû közzé fogják tenni a júliusi Rimóci Újságban, a televízióban, 
szigetelését, valamint megújuló energiával való ellátását.

illetve a honlapon, akik nem rendezik/rendezték az önkor-
A Belügyminisztérium által az „Önkormányzati 

mányzat felé fennálló tartozásukat.
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt 

Szintén beszámoló keretében értékelték a képviselõk a pályázat keretében a Mikszáth és az Akácos utcák felújítását 
2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok tervezzük; az „Önkormányzati épületek energetikai 
ellátását, illetve az önkormányzat 2015. évi belsõ ellenõrzési korszerûsítésére” kiírt felhívás keretében pedig a Hivatal 
jelentését. épületének szigetelését, nyílászáróinak cseréjét, valamint az 

ügyféltér átalakítását szeretnénk megvalósítani.Az egyebek napirendi pontban polgármester úr 
Bízunk a pályázatokat elbíráló bizottságok pozitív tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Nógrád Megyei Értéktár 

döntéseiben, hogy önkormányzatunk a 2016-os évben is Bizottság a Rimóci táncokat, valamint a Rimóci népviseletet 
sikeresen meg tudja valósítani a településünk élhetõbbé tétele 

felvette az értékek közé. A díj ünnepélyes átadására az idei 
érdekében tett erõfeszítéseit.                               dr. László Tünde

Megyenap keretében kerül sor. 

Ezt követõen Szécsény Város megkeresését tárgyalták a 

képviselõk. 2016. június 18-án  hagyományteremtõ szándék-

kal  kerül megrendezésre az Elsõ Menyasszonypörkölõ 

fesztivál, melyhez aktív közremûködést kértek. 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. hamarosan 

mobiltelefon- és szélessávú mobil szolgáltatásokat is 

szándékozik biztosítani ügyfelei részére. A hálózat 

kiépít

A testületi ülésen ingatlan megosztásról, ingatlanhoz 

kötõdõ vásárlásról és bérelõleg juttatásáról is tárgyaltak a 

képviselõk. 

Az ülés utolsó részében zárt ülés keretében kérelem 

elbírálására került sor.
dr. László Tünde

ésével kapcsolatban keresték meg az önkormányzatot.

Szintén egy megkeresés érkezett Rostás Árpád 

„vándorasztalostól”, aki trónszéket készít Ferenc pápának a 

Vatikánba, melyet nehéz sorsú, részben állami gondozott 

gyermekekkel együtt kíván átadni. Ahhoz kéri támogatók 

segítségét, hogy terve meg tudjon valósulni. Aki támogatni 

kívánja a kezdeményezést további információt kérhet a 

következõ elérhetõségeken: avandorasztalos@gmail.com , 

30/355-7593

FELHÍVÁS!
„A legszebb konyhakertek” -

Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz való csatlakozásra!

Rimóc Község Önkormányzata meghirdeti Rimócon
„A legszebb konyhakertek” programot.

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga 
és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümöl-
csöt. Várjuk minden konyhakerttel rendelkezõ kertmûvelõ és 
közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidõ: 2016. 06. 15.
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: Szabó Mónikánál,

valamint a Dr. Manga János Közösségi Házban

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyben kialakított

2 2Mini: 10-50 m Normál: 50 m  felett

Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek
Zártkert 1.: Zöldség Zártkert 2.: Gyümölcsös

Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor
elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2016. 08. 20.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Látogatásunk alkalmával sok ismeretet szerezhettünk az ottani erdõgazdálkodásról, annak sikerességérõl, a 
tûzoltónapon az önkéntes tûzoltó egységek munkájáról, a munkájuk eredményességérõl, megcsodálhattuk Dlutów 
újonann felépített közösségi házát, jártunk a plébánián, a temetõben megkoszorúztuk a lengyel hõsök emlékmûvét, 
városnézésen voltunk Wroclawban, ahol nagyon sokat sétáltunk és sok érdekességet láttunk.

Az idegenvezetõnk - és õ nem a közkedvelt tolmács Laci bácsi, akit nagyon szerettünk és köszönjük neki, hogy 
ezuttal is fordított nekünk - nagyon sok mindent szeretett volna bemutatni Lengyelország negyedik legnagyobb 
városából, ezért a nap végére a mondása már szlogenné vált a mi kis 20 fõs  közösségünkben: „Sétálunk, sétálunk, mert 
nekünk sétálni kell!”

A rengeteg programot, amelyben részt vettük leírni nagyon hosszasan tartana, ezért csak néhány kiragadott 
élmény, amit megtapasztalhattunk. Hajókázás, makett kiállítás, a mi Ópusztaszeri panoráma körképünkhöz hasonló 
„csatajelenetben való részvétel”, és még sorolhatnám, de a részletesebben érdeklõdõknek meséljenek a Rimóc község 
facebook oldalán található képek.

Vasárnap a fõszerep természetesen a szentmiséé volt, amelyen mi is aktívan részt vettünk. Vallásos élményben még 
a hazafelé vezetõ úton Czestochowban megállva is részesültünk, ahol nagy örömünkre szolgált, hogy József atya , aki 
szintén velünk utazott, az egyik kápolnában misézhetett nekünk.

Nem mentünk és nem jöttünk üres kézzel. Sok ajándékot vittünk és kaptunk. Remélhetõleg örök emlék lesz lengyel 
barátaink számára, az a gobelin hímzéssel készített Rimóc-
Dlutów címer, és az összefonódott fákat ábrázoló kép, 
amivel kedveskedtünk Nekik, valamint az ottani Atyának 
ajándékozott stóla, amit tõlünk kapott. Vittünk még hazai 
különlegességeket, amit nagy örömmel fogadtak és persze 
mi is sok finomságot és emléktárgyakat kaptunk.

A kimondhatatlanul nagy vendégszeretetet, az odafi-
gyelést, a kedvességet az ott létünk minden napján tapasz-
talhattuk. Nagyon gazdag vendéglátásban volt részünk, 
amit nagyon köszönünk.

És persze a köszönet rajtuk kívül az itthoni szervezõk-
nek is jár, hiszen az õ kitartásuk, erdményes munkájuk 
nél-kül mindezek nem valósulhatnának meg.

A búcsúesten viseltük azt az elõre elkészített pólót, 
amivel az irántuk való tiszteletünket szerettük volna 
kifejezni a rányomtatott felirattal, amit ennyi barátságos 
év után és ennyi kedvesség után õszintén így gondolunk: 
I LOVE DLUTÓW! 

Pásztorné Percze Gyöngyi A kényelmes szálláshelyünk elõtt

koszorút helyeztek el az emlékmûnél Déska Szabolcs és Vincze Magyar hõsökre 
Attila képviselõk. József atya vezetésével imádkoztunk hõsi 
halottainkért, melynek keretében az Isten hazánkért kezdetû emlékezve
éneket közösen énekeltük el.

Az Országgyûlés által 2001. Megköszönjük mindazok részvételét, akik eljöttek meg-
június 19-én elfogadott, a emlékezésünkre, valamint azok segítségét, akik hozzájárultak 
magyar hõsök emlékének meg- az ünnep megvalósításához.
örökítésérõl és a magyar hõsök BVÁ
emlékünnepérõl szóló LXIII. 
számú törvény értelmében 
minden év májusának utolsó 
vasárnapján – az idén május 29-
én – emlékezünk „az elmúlt 

ezredév magyar hõseire”, akik életüket adták a hazáért.
Ennek tiszteletére Rimócon, a Hõsök Emlékoszlopánál 

vasárnap délután 4 órakor gyûltünk össze, hogy tiszteletünket 
fejezzük ki azok elõtt a hõsi halált haltmagyar (rimóci) katonák 
és civilek elõtt, akik az életüket veszítették a harcokban. 
Megemlékezésünkön Jusztin Roland, Héjjas István: Hozzuk 
haza emléküket címû versével emlékezett a hõsi halottakra: 

„Hozzuk haza emléküket, idegenben nyugszanak õk, apák, 
testvérek, hû szeretõk. Messze harcoltak hazájukért, az igaz 
magyar becsületért.” (részlet)

Ezt követõen Beszkid Andor polgármester úr meg-
emlékezõ szavai hangzottak el, majd Rimóc község nevében A megemlékezésen résztvevõk

Akiér t a harang szólt...

Gólyahír: Jusztin Péter László
és Jusztin Anna Ilona

2016. május 29.

Szülõk:  Horváth Dorottya és Jusztin Péter

Legutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset.V V

Énekverseny 
Pásztón

2016. május 13-án zajlott 
a XII. Nógrád Megyei 
Rajeczky  Benjamin Nép-
daléneklési Verseny , ahol 
Gréti a II. helyezést érte el 
a korcsoportjában. Mivel 
a zsûri úgy ítélte, hogy 
több ügyes gyerek is volt, 
ezért több kategóriában is 
osztottak ki több elsõ és 
második díjat is. 
         Golyán Gréti szülei

Énekverseny Füleken
Az idén 16. alkalommal került megrendezésre a Hallottad-e 
hírét…? regionális népdalverseny 2016. május 28-án  Füleken. 
Három korcsoportban versenyeztek a gyerekek. Gréti a 2. 
korcsoportban énekelt, ahol összesen 22 gyerek volt. 
Megvendégelték a gyerekeket és a kísérõket a szünetek alatt. 
Minden indulót értékeltek, volt aki Bronz-, más Ezüst- a 
legügyesebbek Aranypacsirta díjat kaptak. Nagyon örültünk 
neki, hogy Gréti az idén is Aranypacsirta lett. 

25 éves a Nógrádi Polgárõrség
Rimócon tartották megalakulásuk 25. évfordulóját a Nógrádi 

polgárõrök.

Nógrád megyében 13 településen alakult polgárõrség az 1991-

es év elején, melyrõl falunkban május 14-én emlékeztünk meg egy 

ünnepség keretén belül, amin részt vett többek között dr. Nagy 

László rendõr dandártábornok, megyei fõkapitány, dr. Havasi 

Zoltán rendõr dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

docense, volt megyei fõkapitány, Berecz György tûzoltó ezredes, 

megyei katasztrófavédelmi igazgató, Ferencsik Raymond rendõr 

ezredes, rendészeti igazgató, és a városi kapitányságok vezetõi.

Gordos Mátyás köszöntõje után Vass Miklós, a megyei 

Szövetség elnöke, a magyarnándori egyesület alapító tagja 

mondott ünnepi beszédet. Elmondta, az alapításakor még 

álmában sem gondolta volna, hogy a 25 éves évfordulón, mint 

megyei elnök köszöntheti az alapító tagokat. Kiemelte: 

Mátraterenye, Magyarnándor, Drégelypalánk, Bercel, Nógrád-

megyer, Hollókõ, Nagylóc, Keszeg Piliny, Szécsény, Rimóc, 

Õrhalom, Mohora voltak azok a települések, ahol elsõként 

alakultak egyesületek, majd ecsetelte az elmúlt 25 évben elért 

eredményeket. „Az akkori viszonyok és a mai felszereltség nem 
hasonlítható össze  mondta.  A semmibõl kezdtünk, és csak a lelkesedés 
volt, meg a saját szerelés. Támogatásról szó sem esett. Mára a 
Belügyminisztérium jóvoltából már van támogatás, felszerelés és 
jármûpark. Ebben az évben létszámunk meghaladta a 2500 
igazolvánnyal rendelkezõ polgárõrt. A törvény adta lehetõséggel élve az 
ifjú polgárõrök száma is egyre növekszik. A településen lévõ 
bûnmegelõzés, mint alapfeladat már a múlté, bent vagyunk az 
iskolákban, a polgárõr- pedagógusok segítségével több tucat önkéntes 
tûzoltó és polgárõr egyesület mûködik. A rendezvények biztosítása 
mára már elképzelhetetlen a polgárõrök nélkül. Az önkormányzatokkal 
a kapcsolat kiváló, több polgármester polgárõrünk is van. A legfõbb 
stratégiai partnerünkkel, a rendõrséggel a kapcsolat napi szintû, és a 
közös szolgálatok száma is egyre növekvõ.”

Ezután Vass Miklós emlékplakettet adott át annak a 67 

polgárõrnek, akik 25 éve tagsággal bírnak, vagyis a kezdetektõl 

máig szolgálják önkéntes munkájukkal a mozgalmat, a 

közösségüket, hazánkat.A Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai 
közül Bada Barnabás vehette át az elismerõ emlékplakettet.

Az ünnepség után az alapítók 25 darab léggömböt eresztettek 

a magasba, majd az ünnepi ebéd elfogyasztása következett, 

melynek kezdetén dr. Havasi Zoltán rendõr dandártábornok a 

pohárköszöntõjében méltatta a polgárõrség megalakulásának és 

tevékenységének jelentõségét. Az ebéd elfogyasztása után dr. 

Nagy László fõkapitány felvágta a 25 éves nógrádi polgárõrség 

ünnepi tortáját.                                                               
Beszkid Andor

Elõadás az elmúlt 25 évrõl
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

A gyermekek egészségtudatos nevelését, a szülõk 
példamutatásával tudjuk biztosítani. Egészségünk védelme 
érdekében, több alkalommal is tartottunk szülõi fórumot az 
elmúlt hónapban. Elsõ lépésként a helyes testtartás 
megéreztetését próbáltuk ki a jelenlévõkkel. Nagyon ritka a 
gerincét szépen, egyenesen tartó ember, s éppen ezért feltûnõ 
is. 

A helyes testtartástól a tested jóval fiatalabbnak néz ki. A 
helyes testtartás hatására jobban áramlik a testedben a vér és 
az energia, könnyebb a légzés és az emésztés, nem görcsölnek 
be a váztartó izmok, tehermentesül a térd és a csípõ, sem a 
lábaidnak, sem a gerincednek nem kell többlet terhet 
viselniük. Hanyag tartásnak nevezzük azt a testtartást, amikor  
gerinc „S” alakja kialakult, de a váll elõreesik, ennek 
következtében a mell izmai zsugorodnak, háti szakaszon a 
gerinc domború tartást vesz fel. Fontos a mell izmainak 
nyújtása,  hogy a  szervezet önmagához képest elég oxigént 
tudjon belélegezni.  Ennek hatására javul a keringés, javul az 
emésztés, nõ a vitalitás az idegrendszer kiegyensúlyozódik.  
Fontos még  a hátizmok  és has izmainak  erõsítése illetve 
nyújtása. Nyerges hátnak nevezzük, amikor a gerinc „S” 
alakja, háti és ágyéki szakaszon az átlagostól nagyobb. Fõleg 6-
10 éves kor között alakul ki, amikor az izomerõ nem követi a 
test hossznövekedését. A gyógytornával megelõzhetõk a 
deformitások illetve az azzal járó láb és hát fájások. A szülõk 
számára a gyerekházban lehetõség van a gyógytorna elsajátí-
tására, megtanulására.
                                                                  Szitáné Mócsány Zsuzsa

Köszönettel tartozom!
Ezt mindig is tudtam. De most el i s mondom nektek. 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki gratulált, like-olt, posztolt 
minden rólam szóló ,,hírt” a Terézanyu pályázattal kapcsolatban. 
Igyekeztem megköszönni mindenkinek személyesen is az 
elismer  kedves szavakat, de úgy gondoltam, most itt nyilváno-
san is megteszem. Hiszen az elmúlt években t letek kaptam 
ihletet, er t arra, hogy foglalkozzam azzal, amit szívb l szeretek, 
az írással. Sokszor biztattatok egy-egy cikk megjelenése után, 
vártátok a következ t, és higgyétek el nagyon sokat csiszoltatok 
rajtam, hogy az idén egy országos pályázat f díjasa lehettem. Sok 
mindent tudnék még mondani, de hogy stílusos legyek, egy 
,,versecskével” köszönném meg minden rimócinak, Rimóci 
Újság olvasónak a támogatást. A férjem és a gyerekeim után 
szeretném Vincze Nikinek név szerint is ajánlani, mert a csalá-
dom  után,  volt a legnagyobb támogatóm és ,,rajongóm”!

Gyökerem
Ahogy fut az autó kereke, csak a szív érzi az aszfalt melegét
Lábam  már rég nem tapos a porba,
mint nagyanyámnak, annak idején.
Batyu helyett a laptop táskát, b rkabátot, s a gyerek rajzát cipelem,
Betev  falat helyett, pályázaton, csekkeken jár az eszem.

Nem úgy élünk, mint k éltek itt ezen a szent helyen,
De itt vagyunk, élünk, és szeretünk: nekünk ez a jelen.
Itt, és most, tegnap és holnap is talán,
Hol gyökeret vert szívünk, bár eszünk  vonszolna tovább.
Mondják: itt nem lesz élet, nem lesz er , és jöv  sem akár,
Hogy gyerünk, menjünk, sok a pezsgés, lehet ség, ami vár…
Hogy lemaradunk, megnémulunk, elhalunk, ha maradunk,
Hogy nincs csak por és füst és lábnyom,
csak a múlté, amit itt hagyunk.

De a szív, az most is mást mond, bár tudja az ész igazát,
És azt is, hogy szül földet nem cserélhetsz, épp úgy, mint hazát.
De lásd: a szomszéd rád köszön, és borral kínál délután,
S a gyerek a porban, a ház el tt írja az ugróiskolát.
Hogy a boltos névr l ismer, s tudja, melyik kávét keresed,
És szólnak, hogyha a visszajárót a pulton feleded.

Múlt és jelen harca nem sz nik, dörömböl, szaggat, ég
Maradni, menni, örök kérdés, s a választ, tudja az ég….!

Ahogy fut az autó kereke, csak a szív érzi az aszfalt melegét,
Lábam  már rég nem tapos a porba,
mint nagyanyámnak, annak idején.
Nem tudom, hogy hova vezet, merre visz majd a jöv ,
De gyökeret vertem, s  barátommá,
véremmé tett minden földit  az id .

Köszönettel: KaluzsaMónika
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Erdélyi kirándulás!
Idõtartam: 2016. július 6-10. (szerda-vasárnap)
Indulás: július 6. szerda este, (éjszaka utazás)

Az útiterv a következõ: Július 7-10.: Erdély fõbb neveze-
tességeinek megtekintése: Tordai sóbánya, Békás-szoros, 
Gyilkos-tó, Csíksomlyó, Fogarasi-havasok
Szállás: Zeteváralján (Székelyudvarhelytõl nem messze) 
az „Allelúja Panzióban”, félpanziós ellátással
Utazás: 45 fõs busszal, 2 sofõrrel, erdélyi idegenvezetõvel

Részvételi költség: (45 fõ esetén) 35.000Ft/fõ

Jelentkezés mihamarabb!
A részvételi díjat két összegben - elõlegben 20.000,-Ft, 

majd az induláskor 15.000,-Ft-ot - kell megfizetni.
Információ/jelentkezés:

Burik-Vincze Ágota 0630/284-0209, 
burikvinczeagota@gmail.com

is nagyon szegénynek számít, hiszen adóerõ-képessége a Mûködõ programok
második legkisebb a megyében. A sóshartyániak iskolázottsága 

alacsony, a munkanélküliség magas, így az emberek 87 hátrányos helyzetû 
százaléka a közfoglalkoztatásban dolgozik, ami már-már 

településekrõl megoldhatatlan adminisztrációs terhet ró a létszámgondokkal 

küzdõ, megalázó anyagi körülmények között mûködõ 

önkormányzatra. Ennek ellenére mindent megtesznek az Magyar Önkormányzatok 
oktatás és a képzés színvonalának emeléséért, illetve az aktív 

Szövetségének konferenciája közösségek létrehozásáért, támogatásáért.

A konferencia egy „palócasztalos” ebéddel zárult, amit a Rimócon
Polgármesteri Tagozat Nórád megyei szervezetének meg-

alakulása követett. A Tagozat megyei elnökének telepölésünk Nógrád megyei Rimócon folytatódott a Magyar Önkor-
polgármesterét, Beszkid Andort választották a jelen lévõ mányzatok Szövetsége (MÖSZ) HannsSeidel Alapítvány által 
polgármesterek.                                                        Beszkid Andortámogatott kistelepülési integrációs konferencia-sorozata. A 

polgármesterrendezvényen számos gondolatébresztõ elõadás hangzott el az 

oktatás, a felzárkóztatás, a közfoglalkoztatás, a roma integráció 

és a helyi közösségek fontosságáról, s több jó gyakorlattal, 

sikeres programmal is megismerkedhettek a polgármesterek.

Rimócon az egyik legfontosabb kérdés a roma integráció 

kérdése  derült ki Beszkid Andor polgármester elõadásából, aki 

Gémesi György MÖSZ-elnök köszöntõjét követõen beszélt 

községünkben folyó integrációs és közfoglalkoztatási gyakor-

latról. Mint elmondta, mára a romák aránya 30 százalékra nõtt, 

nincs szükség az általuk ismert foglalkozásokra, s legtöbbjük 

munkanélkülivé vált. Óriási probléma a roma gyerekek 

felzárkóztatása, amit többek között a Magyar Szegénység-

ellenes Alapítvány segítségével 2006-ban elindított Rimóci 

Biztos Kezdet Napraforgó Gyermekház közremûködésével 

igyekszik megoldani az önkormányzat. Az intézményben a 

legnagyobb szegénységben élõ gyermekeknek nyújtanak 

támogatást az óvodába való zökkenõmentes beilleszkedésük-

höz és sikeres iskolakezdésükhöz, de szüleiket is segítik 

különbözõ szolgáltatások, közös programok biztosításával. 

Rimócon nagy súlyt fektetnek a sportra, az oktatásra, sõt külön 

iskolakert programot is indítottak. A közfoglalkoztatásban 62 

személynek biztosítanak munkát, akik nemcsak a közintézmé-

nyek teljes zöldség és liszt szükségletét termelik meg, de helyi 

termékekként lecsót, lekvárt, befõttet, savanyúságot, száraz-

tésztát és péksüteményeket is készítenek.

A rendszerváltozás után, a szocialista ipar megszûnésével a 

romák nagy része elvesztette munkalehetõségét, elszegénye-

dett, kiszorult az oktatásból, nem szerezhetett versenyképes 

tudást, így ma csak közfoglalkoztatás segítségével jut 

munkalehetõséghez  foglalta össze elõadásának bevezetõjében 

az elmúlt évtizedek történéseit Antal István, a Jezsuita Roma 

Szakkollégium rektora, majd bemutatta, milyen lépések 

történnek ma a helyzet javítása érdekében. 

Újszerûen közelítette meg a roma integráció problémakörét 

Dombóvári Edina, Nagybárkány polgármestere „A szociális 
háló, mint a roma felzárkózás akadálya” címû elõadásában. A 

közel 70 százalékban romák lakta kistelepülés vezetõje úgy véli, 

a kérdés megoldását leginkább a társadalomban meglévõ 

elõítéletesség, az elfogadás hiánya, a romák országos politikai 

vezetõinek alkalmatlansága, valamint az a segélyezési rendszer 

hátráltatja, amely egyfelõl társadalmi feszültségeket szül, 

másfelõl konzerválja a tétlenséget és a tudatlanságot. Mint 

kifejtette, nagy hiba volt, hogy évtizedeken keresztül csak 

különbözõ tanulmányok készültek és a romáktól vártuk saját 

problémáik megoldását, ugyanakkor az is igaz, hogy csak 

azokon lehet segíteni, akik elfogadják a feléjük nyújtott kezet.

Tóth Gabriella, Sóshartyán polgármestere egy többszörösen 

hátrányos település mindennapi gondjairól, feladatairól 

számolt be a hallgatóságnak. Mint elmondta, a 910 lakosú, 

kétharmadrészt romák lakta község még nógrádi viszonylatban 
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„Családbarát rendezvények”

Anyáknapja. Ez az a nap, melyrõl mindenki és mindenhol megemlékezik, hiszen mindenkinek van vagy volt 

édesanyja.

Egyházközségünk a Gondozási Központtal és a Rimóci Szent István Általános Iskolával és a Rimóci 

Nyulacska Óvodával együttmûködve a közösségi házban már pénteken köszöntötte az intézmény 

gondozottjai közül az édesanyákat, nagymamákat, melyrõl külön is olvashatnak.
Vasárnap pedig a templomban a szentmise keretén belül köszöntötték gyerekek, fiatalok és ifjú házasok az 

édesanyákat, nagymamákat, az égi édesanyánkat, nem feledkezve meg az édesapákról sem.
A rendezvények az Emberi Erõforrások Minisztériumának támogatásával és a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet közremûködésével valósultak meg.

Az egyházközség futó pályázatának köszönhetõen az elmúlt idõszakban mûanyag tányérok, tálcák, poharak 

és egy 6 x 3 méteres sátor is beszerzésre került, melyeket a rendezvényeken tudtunk és tudunk majd 

használni.        Vincze Nikolett

Édesanya gyermekével Cigány gyermekek énekkórusa Sokan meghatódtak a szép szavakon, énekeken

Köszöntõ

Egy kis verset súgott nekem
a szeretõ szívecském, meg-
tanultam, s el is mondom,
édesanyák ünnepén.
Reggel imám azzal kezdem,
este azzal végzem,
az én édes, jó anyámat
áldd meg, s tartsd meg az 
Isten!

Anyák napja a gondozottaknak

Mint minden évben, idén is megtartottuk az 
anyáknapi ünnepségünket a dr. Manga János 
Közösségi Házban. Az önkormányzati busz 
segítségével szállítottuk be az édesanyákat, 
nagymamákat a 10 órakor kezdõdõ kis mûsorra, 
melyet Pásztor Antalné, Marika gondozónõ nyitott 
meg. Õt követték az óvodások, majd Beszkid 
Andor polgármester úr köszöntötte a jelenlévõket. 
A megható szavak után Kovács Norbert tanár bácsi 
gitáros éneke csalogatott könnyeket mindenki 
szemébe. Az iskolások kedves, megható mûsora 
után József atya történetét hallgathattuk meg az 
anyai hivatásról. Végezetül a gyerekek örömmel 
adták át a saját készítésû virágaikat, mi pedig egy-
egy szál szegfûvel köszöntöttük a jelenlévõ 
édesanyákat. Ezt követõen a gyerekek és az idõsek együtt fogyasztották el a körbe kínált üdítõt és süteményt, melyet az 
egyházközség biztosított számunkra.
Szeretnénk köszönetet mondani minden szereplõnek, felkészítõnek, az önkormányzatnak és az egyházközségnek, hogy 
segítségükkel ismét emlékezetes délelõttöt tudtunk szerezni a Gondozási Központ tagjainak anyák napja alkalmából.

A Gondozási Központ gondozónõi

N Y U L A C S K A  H Í R E K
A legnagyobb meglepetés a hét végére maradt. A Tej Gyermekhét az óvodában Terméktanács által márciusban meghirdetett nyeremény-

játékon az óvodánk is részt vett, 2x100 darab tejszív logó 
Minden évben arra törekszünk, hogy a gyermeknap hete beküldésével. Ezúton köszönjük a Gondozási Központ 

élményekkel teli legyen az ovisaink számára. Ennek dolgozóinak, hogy felhívták a figyelmünket erre a lehetõség-
érdekében változatos programokat, meglepetéseket re és hogy a szükséges tejesdobozokat biztosították a ré-
szervezünk. Az idei gyermekhét igazán emlékezetes lett szünkre. Az április 21-én történõ sorsolás napján telefonon 
mind a gyerekeknek, mind a felnõtteknek egyaránt. Nagy értesítettek minket a jó hírrõl, miszerint az óvodánk nyerte 
örömünkre elfogadta a meghívásunkat a Cserhát meg az 1 millió forint értékû játszóvárat és egy kültéri, rugós 
Mentõkutyás Egyesület. A kb. fél órás bemutatójuk alatt a bocit. A hírt mindenki kitörõ örömmel fogadta. A telepítés 
gyerekek láthatták, hogy a kutyák milyen feladatokat után május 27-én megtörtént az ünnepélyes átadás, ahol a Tej 
képesek elvégezni és milyen segítségére vannak az Terméktanács 4 fõvel képviseltette magát. Az ünnepségen 
embereknek a felderítõ, mentõ munkájában. A végén meg is átvágtuk a várat határoló nemzeti színû szalagot, majd a 
simogathatták ezeket az okos, jól képzett munkakutyákat. ballagó nagycsoportosok adtak elõ egy zenés, táncos mûsort. 

Szerdán egy igazi finomsággal leptük meg a gyerekeket: Ezután a gyerekek birtokba vehették az új, udvari játékokat. 
vattacukorral. Sokan most ettek elõször vattacukrot, ezért Köszönjük mindenkinek a munkáját, a közremûködését és a 
ámulva nézték a színes, habos cukrot. Egy kis kóstolás után segítségét, amellyel ez a jeles esemény óvodánk életében meg-
mindenkinek elfogyott a csemege. valósulhatott.                                          Virágné Csábi Adrienn

Ámulva nézzük az okos kutyusokat... Készül a finomság!

Ünnepélyes szalagvágás Miénk a játszóvár!

MEGHÍVÓ
a Rimóci Nyulacska Óvoda nagycsoportos óvodásai

2016. június 10-én pénteken 15 órakor búcsúznak óvodájuktól.
Ünnepségünkre szeretettel várjuk.
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Június fõbb ünnepei, programjai: Köszönetnyilvánítás
Egyházi házasság kötés: 2016. május 1-jén nagyon szép napra ébredtünk, hiszen már 

30 vártuk a Rezesbanda zenés ébresztõjét, ahogyan már elõzõ Június   4. (15 ) Uri Sándor - Kurtán Ágota 
00 években is. A Rezesbanda körbejárva a falut, zenéjükkel Június 11. (15 ) Rubics László - Mákos Petra

serkentve ébresztik a rimóci népet. Ez nem minden községnek Vasárnapi szentmisék:
30 adatik meg. Büszkék vagyunk rájuk! De ez a nap nem olyan - szombat este 7 óra és vasárnap de. 11 óra, 10  áhítat.

volt, mint a többi, ez egy különleges nap volt. Anyák napja. Június 3: Jézus Szíve Ünnep
Ezen a szép kora reggeli órában tovább hallgatván a zenéjüket, este 7 óra szentmise, Jézus Szíve litánia
haladtak a templom felé és felcsendült a „Lelkem tiszta lánggal Június 12: Bérmálás 17 óra (délelõtt nem lesz szentmise)
ég” címû Mária ének. Örömkönnyekkel hallgattam, ahogy - bérmálási elõkészület: fõpróba: június 4. (szombat) 10 óra,
köszöntötték égi Édesanyánkat. Köszönjük szépen nekik!- gyóntatás: június 11. (szombat) 16.30 óra, bárki jöhet nemcsak 
Majd tovább végeztem a dolgomat, de mindig csak az jött a a bérmálkozók és a hozzátartozók.
gondolatomba, hogy „Ha fohászkodtam, Hozzád szólottam, Június 13-án, hétfõn lesz hallható a rimóci római katolikus 
Tõled mennyei jókhoz jutottam”.templom harangja a hozzá kapcsolódó ismertetõvel együtt a 
Aztán elmentünk a szentmisére, ott is szintén nagyon megható Kossuth Rádióban 11:56-kor. Az adást június 18-án, szombaton 
volt, hogy a szentmisével egybekötve gyönyörû, szívszorító 11:56-kor megismétlik.
versikékkel, énekekkel köszöntötték az édesanyákat, nagy-Június 19. (vasárnap) 10 óra Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr 
mamákat. Mindannyian könnyes szemmel hallgattuk a gyere-50 éves hálaadó szentmiséje a Váci Székesegyházban. Ünnepi 
kek, fiatalok mûsorát. Nagyon szépen köszönjük!beszédet mond: Pálos Frigyes õrkanonok, hatvani prépost, 
Mise után kimentünk a temetõbe, hiszen sokan csak ott tudtuk egyházmegyei múzeumigazgató. Mindenkit szeretettel hívnak 
köszönteni az édesanyánkat. Eszembe jutott, amikor kisdiák és várnak!
koromban köszöntöttem az édesanyámat és imával egybekötve Június 19. (vasárnap) 11 óra tanévzáró szentmise.
elmondtam neki ezt a kis versikét, melyet õ akkor örömmel Június 25. (szombat) Vecsés ad otthont a XII. Váci 
hallgatott:Egyházmegyei Találkozónak. Az Irgalmasság Szent Évének 

„Hogyha majd én megnövök, s lesz házam, kertem,kapcsán a találkozó mottójául a Mt. 5,7 választották: „Boldogok 
Neked nyíljék minden virág, Édesanyám, lelkem!az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek.”
Hogyha majd én megnövök, s te véled ébredek,Részletek a templomi hirdetésben.
Átölellek Édesanyám, megcsókolom két kezed.”Június 29. (szerdán) 19 órakor Szent Péter és Pál tiszteletére 

Tisztelettel: Mócsány Béláné (Varsányi út 58.)szentmise.

Álló sor: Bada Melissza, Bangó Melissza, Bangó Georgina, Klarissza nõvér, József atya, Balázs Jánosné hitoktató, Bada Róbert,
Bada Jázmin, Csemer Éva Stefánia, Bangó Mónika

Elsõ sor: Bangó Dominik, Magyar Mátyás, Ocsovai Eszter, Kail Balázs, Rigó Leila,
Balázs Levente, Bangó Lili, Csemer Leonetta, Bangó Dorina

Elsõáldozóink - 2016. május 15-én

projektben résztvevõ szervezetekkel. Az egy éves projekt 
során az Egyesületet egy coach (kócs – edzõ) rendszeres Rimóci Ifjúsági Egyesület
foglalkozásaival és a Hollókõben megszervezett szakmai 
táborokon való részvétellel támogatta az Egyesek.Eseménydús hónap áll az Ifjúsági Egyesület mögött. Az 
Április 29.-én darts- és biliárdversenyt szerveztünk, amire Egyesületünk aktív szervezésével elinduló megyei ifjúsági 
sajnos elég kevesen neveztek.szervezetek találkozósorozatának soron következõ állomása 

A versenyek végeredménye:Nógrádmegyerben volt megtartva április 25-én, a 
Darts verseny: Biliárd verseny:Mûvelõdési Házban, ahol a helyi fiatalok elmúlt évben 
1. Bablena Ferenc 1. Laczkó Péterlezajlott pályázati projektjérõl és alakuló szervezetérõl 
2. Kurtán Attila 2. Bablena Ferenchallhattunk egy beszámolót, majd a megjelent megyei 
3. Holecz Bence 3. Kormány Richárdszervezetekkel közösen egy egész nyáron futó program-

sorozat megszervezésének láttunk neki. A „Roadshow” Ezentúl tervezünk minden hónapban szervezni egy-egy 
néven futó programsorozatnak Rimócon is lesz állomása a versenyt, június 3-án esedékes a következõ, aminek 
nyár végén, amikor is a megyébõl több településrõl nagyobb eredményérõl a következõ újságban számolunk be.
létszámú fiatalt látunk majd vendégül a településen, Május 22.-én tartotta az Egyesületünk az idei elsõ 
számukra programokon keresztül bemutatva falunkat. A közgyûlését, amin a kötelezõ éves beszámolók és gazdasági 
roadshow többi állomására pedig várják a rimóci fiatalokat, tervek mellett a Fürkész Holdinggal közösen elkészített 
akiket majd értesítünk, hogyan csatlakozhatnak a EFOP pályázatról, a kulturális közfoglalkoztatási prog-
kiránduláshoz. A következõ találkozót Szurdokpüspökiben ramban fogadott két fõrõl, a rendszeres versenyekrõl és 
szervezzük június 4.-én. A találkozót társasjátékozással egyéb programtervekrõl volt szó. Sajnos a többi települési 
zártuk. programhoz hasonlóan az éves közgyûlés sem érdemli meg 

Április 28.-án az Egyesek Ifjúsági Egyesület a szécsényi még a tagok figyelmét sem. Gondolná az ember, hogy 
mûvelõdési házban tartotta projektzáró rendezvényét, amin érdekli az embereket, hogy mikor-hova költik el azt a pénzt, 
a Rimóci Ifjúsági Egyesületrõl is tartottunk egy prezentációt. amit tagdíjként beadnak. A következõ ilyen alkalomra 
Az elõadásokat követõen az Egyesületünk is kapott egy nagyobb arányú részvételt várok a tagoktól!
asztalt az aulában, ahol az érdeklõdõk elbeszélgethettek a Bablena Feri

A biliárd verseny díjazottjai A darts verseny díjazottjai

csak betegség, de akár lehet másokkal, közösséggel, társadalom-Egyébként… mal is problémája, semmi nem fog változni, ha nem, hogy szóvá 

nem teszi, de még ki sem mondja, be sem vallja saját magának, 

hogy ezzel baj van.…az alkoholizmusból való kigyógyulásnak elsõ lépése, 

ha elfogadjuk és kimondjuk, hogy alkoholisták vagyunk. Gyakran halljuk például dicsérni a megyénket, hogy milyen 

Így van ez nagyon sok más betegséggel, ami inkább szép, milyen történelme van, palócok így, viselet úgy, hegyek 

mentális eredetû. Az emberi gyengeség hagyja, hogy amúgy. De álljunk meg egy pillanatra és mondjuk ki hangosan 

hamisan megnyugtassuk magunkat, nincs semmi baj. De a problémákat is. Így van ez a falunkkal is. Így van ez a legtöbb 

el kell jönnie a pillanatnak, amikor kimondjuk, hogy civilszervezettel, intézménnyel. A problémákat csak úgy lehet 

igen, most már én is látom, baj van, nem rejtegetem megoldani, ha azokról is szót ejtünk. Semmire nem megyünk 

tovább, mert nem lehet úgy leküzdeni egy problémát, azzal, ha csak dicsérünk valamit, miközben óriási gondok 

hogy  rejtegetjük azt. Szembe kell nézni vele. vannak a háttérben. Ha valahol baj van, akkor ott kötelezõ a baj 

megoldásával foglalkozni. Meg kell oldani õket és aztán lehet És sajnos a legtöbb embernek gyakran van olyan gondja, 

szépnek látni a világot.                                               Bablena Feriamit inkább nem is tesz szóvá, észre sem akar venni. Nem 
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Közeledik a vakáció! Felajánló imádság

Boldogságos Szûzanyánk! Te mindvégig Hogy a vakációt nyugodt lelkiismerettel tudd elkezdeni, amiben 
hûséges voltál anyai hivatásodhoz. szükséges javíts a jegyeidben.
Közbenjárásoddal segítsd egyházunkat, Minden jó, ha vége jó! Iskolai év vége felé már nem könnyû a 
hogy az igaz hit és a Szentlélek ereje által helytállás. Könnyelmû társaid hatása… Meleg is van… 
örömmel  ad jon  é le te t  sok-sok  ú j  Fáradékony vagy… Úr Jézus is átélte ezeket. Õ megért. Kérd 
gyermekének. Imádkozzál Isten népéért, segítségét, hogy úgy tudj helytállni, mint õ.
hogy a te példád szerint mindig hívõ lélekkel Már elõre imádkozz a szünidõért: „Úr Jézus! Tudom, hogy sok 
hallgassa Fiad igéjét, és mindenben szépet álmodtál a szünidõmrõl. Figyelni fogok Rád!”
engedelmeskedjék az Úr szent akaratának. 
Vedd oltalmadba szentséges atyánkat, hogy  bár törékeny testtel, de Könyörgés…
továbbra is erõs lélekkel  tanúskodjék a világ elõtt Szent Fiad Hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, kérlek 
evangéliumáról.téged, Uram, hallgass meg engem!
Boldogasszony Anyánk! Hajdan virágoskert, szenteket termõ Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek 
föld volt Pannónia. Add, hogy magyar népünk anyai pártfogásod szemébe…
alatt ma is hû legyen keresztény hitéhez, ragaszkodjék Krisztus Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék…
egyházához. A magyar családokban legyen meg a vallásos szellem, Hogy lépéseim biztosak, utaim mindig egyenesek, határozottak 
a házastársi hûség, a gyermekvállalásra és a gyermekek keresztény legyenek…
nevelésére való áldozatkészség. Különösen is figyelmedbe Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell…
ajánljuk egyházmegyénk hívõ népét, Rimóc lakosságát. Hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem…
Imádkozzál értünk, hogy szûkebb pátriánk világi elöljárói soha ne Hogy értelmem éber és friss legyen az igazság  csak az igazság  
nélkülözzék a vezetéshez szükséges bölcsességet, lelkierõt és befogadására…
türelmet. Hassa át õket a felelõsségtudat, tartsák szem elõtt Isten 

Hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, 
parancsait, a köz javát, az igazságosság és a jóság követelményeit, 

tetteimet, ami fölemel…
hogy majd egyszer Isten elõtt nyugodt lelkiismerettel adhassanak 

Hogy minden napom Veled kezdõdjék és Veled végzõdjék… számot tevékenységükrõl.
Hogy az Úr napján, vasárnap jól feltankoljak tanításoddal segítõ 

Égi Édesanyánk! Vedd oltalmadba ifjúságunkat, amelynek 
kegyelmeddel…

hite, erkölcsi tisztasága és egyházhûsége oly sok kísértésnek van 
Vigyázz rám és társaimra minden utamon.

kitéve. Áldd meg kisgyermekeinket, hogy soha ne nélkülözzék az 
Hogy a szünet végén újult erõvel térhessek vissza…

otthon melegét, szüleik és családtagjaik segítõkész szeretetét, 
valamint az állam és a társadalom nagylelkû gondoskodását. S Köszönet a tanévért
végül papjainkért fordulunk hozzád, hogy megnövekedett Teremtõ Atyám! Mindenség Istene!
feladataikat készségesen fogadják és minden erejük latbavetésével 

Világosság Atyja! Bölcsesség kútfeje!
teljesítsék is. Világi híveink pedig álljanak mellettük, és vegyék át 

Te tetted okossá a gyermeki nyelvet, 
tõlük a lelkipásztori munka terheinek egy részét.

Te adtál beszédhez bõséges kegyelmet.
Ó, Anyánk! Fogadd el imánkat, amellyel egyházunkat és Alapos felfogást adtál értelmünknek, 
egyházmegyénket, hazánkat és magyar népünket reád bíztuk és 

Emlékezõ tehetséget mi gyarló eszünknek.
édesanyai oltalmad alá helyeztük.

Most, hogy visszanézünk az elmúlt tanévre,
Ó, Szeplõtelen Szív! Járj közbe értünk Szent Fiadnál, hogy Hálával gondolunk az elért eredményre.
legyõzzük a gonoszságot és a bûnt, amely napjainkban oly sok De nemcsak a világi tudományt tekintsük,
ember szívébe férkõzik, és veszélyezteti földi és örök Hanem a vallásban gyarapodott kincsünk.
boldogságunkat.

Gondviselésed azzal is törõdött,
Helyetteseket küldtél, kik õrködtek felettünk. Kedves Diákok és Fiatalok! Kedves Szülõk!
Õk az evangélium tiszta magvát

Tíz napos táborozási lehetõséget hirdetünk ebben az évben is. 
Lelkünkbe buzgón hintegették, a hitnek erõs palántáját Mindig más- más vidéken, hegységben táborozunk. Táborozás 
Lelkünk földjébe elültették. célja: gyönyörû természeti környezetben, jó társaságban, Jézus 
Most arra kérünk jó mennyei Atyánk, vezetésével, kölcsönösen, egymásra figyelõ szeretetben törek-
Gondozhassuk nyáron is e sok szép palántát. szünk megélni a közösséget, családiasságot. A táborozás olyan 
Áldozással, imával gyakran öntözgessük, élményt ad, hogy nagyon várjuk a következõt.
Bûntõl, gyomtól mi azt gonddal megvédhessük. Helyszíne: Magyarország legszebb vidékén, a Duna- kanyarban, 
A nyarat mi jól fel akarjuk használni, Börzsöny - Visegrádi- Pilis hegységben.
Jó tettekkel lelkünk kincsét gyarapítani. Szálláshely: Kismaros Börzsönyliget Gyermek és Ifjúsági Tábor
Szentségi Úr Jézus, áldd meg pihenésünk, Idõpontja: 2016. július 29 - augusztus 07. /10 nap/
Szeptembert mi ép testtel, lélekkel érhessük, Hozzájárulás: 15-25 ezer Ft között, attól függõen mennyi 

támogatást sikerül összegyûjteni. Ha Lelkipásztorunkat, hitoktatónkat, áldd meg jó Jézusunk,
Kipihenve magunkat folytathassuk utunk. valakinek anyagi problémája van, 

egyénileg megbeszéljük. E költségben Szép természet ölén örvendjünk, vigadjunk,
benne van a szállás, útiköltség, étkezés, Minden adományod hálával fogadjuk.
belépõk stb., önellátók vagyunk.Befejezem Atyám, szerény mondókámat,
Szívbõl kívánom, hogy életre szóló Áldd meg községünket, és édes hazánkat!
élmény legyen ez a 10 napos tábor, ami 

Véget értek a májusi litániák. Köszönjük a Szûz Anyának, hogy a egyben alakítja, formálja jelen és jövõ 
litánia és más imádságok segítségével annyi szép gondolat jutott életünket.
eszünkbe. Mária! Úr Jézus Anyja! Oltalmazza és védelmezze a 

Szeretettel: József atya és a szervezõkrésztvevõket!

úton indulva tett egy kört és gyûjtötte össze a szemetet, a másik Te Szedd! Önkéntesen a 
csapat pedig a Békás tó környékét takarította, már amennyire tudta. 
Sajnos nagyon sok hulladék található a tó környékén! Sokan tiszta Magyarországért!
szemétlerakó telepnek gondolják, nem tudni miért! Találtunk 
kidobott „lagos” csizmákat, építési törmeléket, gipszkarton falat A Kobak Egyesület ebben az ében is 
tapétástól, bontott palát, félig elégett papírokat, stb., stb. A Békás tó csatlakozott a Te Szedd! Önkéntesen a tiszta 
és az ott élõ védett fajok természeti értékek, a települési értéktár Magyarországért! országos szemétszedési akci-
részei, tehát megõrizni és megóvni kellene, nem pedig tönkretenni! óhoz, melyet a településen 2016. április 29-én, pénteken délután 
Kérünk tehát mindenkit, a hulladékot a kukába tegye vagy a szállít-bonyolítottunk le. Az akcióról értesítést kaptak a rimóci civil 
tassa el a megfelelõ hulladékfeldolgozó helyre, ne pedig a lakó-szervezetek és intézmények is, azonban a felhívására csak a Rimóci 
környezetünkbe, ne a természetbe öntse ki!Nyulacska Óvoda dolgozói, a Rimóci Ifjúsági Egyesület kulturális 

közfoglalkoztatottjai és a Kobak egyesület önkéntesei jelentkeztek. Köszönjük azoknak a munkáját, akik részt vettek a Te Szedd! 
Ugyanezen a napon, de a délutáni órákban vett részt a szemét- szemétszedési akcióban! Példát mutattak a környezetvédelem 
szedésben az Általános Iskola csapata is. Az óvodás csapat a Petõfi területén!                                                                            BVÁ

A Békás tónál a szemétszedés után Az óvodások csapata a Te Szedd kezdetén

A beszámoló után tagság javaslatai a következõek voltak erre Közgyûlés
az évere vonatkozóan:

Május 23-án tartotta a Rimóci Kobak Egyesület az éves -   Szervezzünk kirándulást, ahol megújuló energiák hasznosí-

közgyûlését a Közösségi Ház mögött. A közgyûlésen tásának helyszíneit keressük fel, információgyûjtés és 
elfogadásra került az egyesület 2015. évi beszámolója és tapasztalatszerzés érdekében.
közhasznúsági jelentése, majd megtárgyalásra kerültek az - A településen ebben az éveben végezzünk valamilyen 
egyesület 2016. évi tevékenységei és tervei. Az Egyesület 2016. értékteremtõ munkát.
márciusában ismét együttmûködési megállapodást kötött a 

-  A szelektív hulladékgyûjtés erõsítése, tárolók kialakítása.
Nemzeti Mûvelõdési Intézettel a kulturális közfoglalkoztatási 

Az egyebek napirendi pontban elhangzott a tájékoztató Dr. 
program IV. ütemére, mely 2016. március 1-jétõl, 2017. február 

Manga János Közösségi Ház – IKSZT  szakmai mûködtetésével 
29-ig tart, s melynek keretében 1 fõ kulturális közfoglalkozta-

kapcsolatban,mely már két éve az elõírásoknak megfelelõen tottat kapott az Egyesület, aki a Közösségi Házban dolgozik.
mûködik. Egy változás történt; az eddigi negyedéves Az egyesület szemétszedési akciót tartott két alkalommal, 
beszámolási idõszak helyett, 2016-tól félévente kell elszámol-Húsvét elõtt és után, amikor is Szécsénytõl a Darázsdóig 
nunk a megvalósított programokkal. A programelemek szedtük össze a szemetet, a két alkalommal több, mint 20 zsák 
összetétele és lebonyolításának gyakorisága nem változott.gyûlt össze.

Az Egyesület 2015-ös NEA mûködési pályázata elszá-Együttmûködési megállapodás született az Egyesület és a 

Rimóci Ifjúsági Egyesület között, amely az EFOP-1.2.1-15 molásra került, valamint benyújtásra került a 2016. évi 

Védõháló a családokért pályázati kiírásra benyújtott pályázat mûködési támogatás is, ami jelenleg várólistán van és a 973. 
nyertessé nyilvánítása esetén lép életbe. helyen áll.

A KEHOP-5.4.1 Szemléletformáló programok-energia- 2015-ben 15 diák végzett az egyesületnél közösségi 
tudatos fenntartható életvitel erõsítése címû pályázatra szolgálatot. Összesen 254 órát dolgoztak le. Önkéntes 
Egyesületünk a Fürkész Holding Kft-vel együttmûködve nyújt munkában az egyesület tagjai 2015-ben 266 órát dolgoztak. 
be pályázatot, elõre láthatóan jún. 6-án. A pályázattal 

2016. évben + 1 fõ önkéntes munkás segít az egyesületet.
kapcsolatban együttmûködési szándéknyilatkozatot kötöt-

A közgyûlés formai része után kis harapnivaló és innivaló 
tünk Rimóc Község Önkormányzatával, a Rimóci Szent István 

kíséretében kötetlen beszélgetés következett.
Általános Iskolával és a Rimóci Ifjúsági Egyesülettel. Az 

Köszönjük, mindazoknak, akik segítették és támogatták az együttmûködések a pályázat nyertessé nyilvánítása esetén 
egyesületet, valamint felajánlották adójuk 1%-át az lépnek életbe. Regisztráltunk az országos Te Szedd! 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétszedési akcióhoz, Egyesületnek, ez által a település környezetvédelmének 
amely 2016. április 29-én tartottunk a településen, összesen 16 elõsegítéséhez!
fõ részvételével, valamint csatlakoztak hozzánk a Rimóci Szent 

Burik-Vincze ÁgotaIstván Általános Iskola szemétszedõi is. 10 zsák szemetet 
Kobak Egyesület elnökeszedtünk össze.



anyjának és a nagymamájának! Köszönjük a szereplõknek a Majális közremûködést!
A mûsor után rögtön kezdetét vette a motoros ügyességi Idén volt a második „újkori” Majális a településen, újra május 

verseny, valamint a többi megmérettetés, amikre az egyébként nem elsején igyekeztünk vidámságot és közösségi szórakoztató 
túl nagyszámú résztvevõbõl elég szépen neveztek. Az újság programokat szervezni a nyár elejére. A szervezõk már 11-tõl, 
hasábjain is szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy aktívan déltõl gyülekeztek a rendezvénytéren, hogy elõkészítsék a terepet. 
részt vettek a programokban. Sor került az alvég-felvég Kettõtõl aztán indult a felvonulás, amibe ugyan nem sokan 
kötélhúzásra is, amit aztán többször is megismételtek, így nem csatlakoztak, azonban akik mégis, azok vidáman ballagtak a 
hozott egyértelmû eredményt (fõleg mert általában nem egyenlõ focipályától az aszfaltpályáig. A hordozható hangosításnak és a 
számban voltak a két csapatban). Jövõre megismételjük. A már transzparenseknek, lufiknak köszönhetõen némi „régimajális” 
korábban felsorakozott traktorok és kombájnok társulatához négy hangulatot is sikerült becsempészni a menetbe. A menet elején a 
órára érkezett a tûzoltóautó.polgárõr kocsi haladt, õket követték a Simsonosok, majd a 

Hat óra után a Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatásával gyalogos menet. A sportcsarnoknál aztán kezdõdtek a programok.
fellépõink voltak a Salgótarjáni Magyarnóta és Népzenei Együttes Fél 4-kor került megrendezésre a színpadon az Anyák napi 
tagjai: Grényi Aranka – ezüstkoszorús nótaénekes valamint Bohács mûsor, amelyen a gyerekek egy-egy versikével, énekkel 
István – aranykoszorús és aranycinege díjas nótaénekes, akiket köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A legkisebbek, 
zongorán kísért Frei János. A fellépésük után megtartottuk a Vincze Mirjam, Szabó Dóra, Pásztor Dóra és Velenczei Richárd 
versenyek eredményhirdetését (az eredmények alább), és verses csokrával kezdõdött a mûsor, majd a több népdaléneklõ 
levetítettük a Felvonulók Kérték különkiadását. Az éjjel beálltával versenyen is sikeresen szereplõ Golyán Gréta énekelt a 
pedig kezdetét vette a kvíz-verseny, amibõl két kört is játszottunk, jelenlévõknek. A második verses összeállításban Szabó Lilla, Rigó 
így fél tizenegykor zártunk a programot, amikorra már a tábortûz is Leila és Ocsovai Eszter köszöntõit hallhatták az édesanyák, akiket 
már majdnem teljesen leégett.Holecz Martin zongorajátéka követett. A mûsor harmadik felében 

A rendezõk nevében köszönöm mindenkinek, aki eljött és részt Balázs Dorka, Vincze Georgina, Pásztor Andrea, Szoldatics 
vett a programokon, versenyeken, külön köszönet mindenkinek, Karolina: Nadányi Zoltán – Anyu címû versét szavalták el, majd 
aki a lebonyolításban segítséget nyújtott, nem kezdem el sorolni, Bablena Piroska részlete következett. A mûsorközlõ szerepét 
mert sokan voltunk. Aki nem jött el bánhatja, de jövõre pótolhatja, Percze Roberta és Nagy Dolóresz vállalták el. A köszöntõ mûsor 
mert szeretnénk folytatni a sorozatot.                           Bablena Feriután minden gyermek kis ajándékkal kedveskedett az édes-

Messzire szállt a gumicsizma

A felvonulás

Az anyák napi mûsor egy részlete

A Majálison rendezett versenyek eredményei

Gumicsizmadobó verseny - 17 nevezõ
I. Virág László – 28 m 80 cm
II. Kiss Gábor – 28 m 40 cm
III. Kormány Richárd – 27 m 70 cm

Patkódobás – 19 nevezõ
I. Virág Bálint – 2 pont
1 pontos: 5 fõ

Kosárlabda dobó verseny (felnõtt) – 12 nevezõ
I. Kiss Róbert – 2 bedobott büntetõ

Kosárlabda dobó verseny (gyerek) – 13 nevezõ
I. Ocsovai Eszter – 4 bedobott büntetõ

Aszfaltrajzoló verseny
I. Szabó Lilla
(nevezõk: Pásztor Dóra - Szabó Dóra, Balázs András - 
Vincze Máté, Czerovszki Tibor)

Légpuska lövészet - 28 nevezõ
I. Vincze Attila – 29 pont
II. Vinczéné Balázs Erzsébet – 26 pont
III. Horváth Tamás – 25 pont

Motoros ügyességi verseny – 5 nevezõ
I. Kiss Gábor – 0:45 – 1 hibapont
II. Kiss Róbert – 0:49 – 2 hibapont
III. Oláh István – 0:55 – 2 hibapont

Majális-kvíz
I. Büfések – 43p
II. Alkatraz Pete +Fice – 36p
III. Mangó miudzsó – 31p
IV. IboJA - 23p

Kocsma Kvíz-Majális Kvíz
I. Sör csapat – 46p
II. Bor csapat – 16p
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Kirándult a 7. osztály
Május 25-én, szerdán eljött a várva várt nap. A 7. osztály kirándulni 

indult autóbusszal. A célállomás Szilvásvárad és a Szalajka völgy volt. Nagymamák köszöntése Gyönyörû napsütéses nap várt ránk. A Bükki Nemzeti Park a tavasz 
minden gyönyörûségével fogadott bennünket. Kiadós reggeli után Április 29-én, pénteken, Anyák napja alkalmából, az iskola alsó 
megcéloztuk Istállós-kõt, ami a Bükk-vidék második legmagasabb tagozatos diákjai is köszöntötték a Gondozási Központ által 
pontja 958 méterével. Alaposan elfáradtunk annak ellenére, hogy az út szervezett ünnepségen az édesanyákat, nagymamákat. A mûsorban 
felét kisvasúttal tettük meg. Az itt található õsember barlangja azonban 16 diák közremûködött, akik a köszöntõ verseken túl kis ajándékkal 
mindenért kárpótolt bennünket. Készültek fotók, záporoztak a kérdések… is kedveskedtek a Gondozási Központ meghívását elfogadó 

nagymamáknak. Az ünnepség igen bensõséges volt, az iskolásokon 
kívül az óvodások is kis mûsorral, Kovács Norbi tanító bácsi 
énekkel, Beszkid Andor polgármester úr és József atya pedig 

A fátyolvízesés mindenki tetszését elnyerte, ettõl már csak a 
néhány jó szóval köszöntötte a jelenlévõket. A gyerekeket, miután 

hegyoldalban száguldó bob volt érdekfeszítõbb, így ki is próbáltuk 
véget ért a mûsor, süteménnyel és üdítõvel vendégelték meg a 

valamennyien. 5 óra kimerítõ gyaloglás közben, pisztrángok száguldoztak a 
Gondozási Központ dolgozói. Köszönjük, hogy gondoltak ránk, mi 

tavakban, õzikék hagyták magukat etetni a frissen szakított fûvel.
pedig örülünk, hogy ily módon is köszönetet tudtunk mondani Jól esett az ebéd Egerben, a Dorner étterem szépen megterített 
Anyák napján a nagymamáknak és az édesanyáknak! asztalánál. Egy kis pihi… aztán irány a város, és séta a mûemlékek között. 

Vinczéné Percze Gizella „Sárvári” fagyija finom volt és hûsítõ. Már lemenõben volt a nap, 
mikor elérkezett a nap fénypontja, a „plázázás”. Florencia és Viktória 

„Te Szedd” akció Rimócon teljesen átszellemült, mikor vásárfiával léptek ki a butik ajtaján. 
Mindenki meg van, mindenki fáradt, indulhatunk haza! Este fél 9-Az idei „Te Szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 

kor landoltunk Rimócon. Nagy élmény volt! Köszönjük az Önkor-szemétszedési akció 2016. április 28-a és május 1-je között került 
mányzatnak, hogy biztosította az autóbuszt az utazáshoz, és a Gondo-megrendezésre. Az eseményhez községünk is csatlakozott, így 
zási Központnak a gyerekek részére összeállított hideg élelmet.2016. április 29-én, pénteken a Rimóci Nyulacska Óvoda dolgozói, 

a Rimóci Ifjúsági Egyesület és a Rimóci Kobak Egyesület önkénte-
sei mellett a Szent István Általános Iskola diákjai és tanárai is Szent István-napi rendezvénysorozat 
képviseltették magukat, hogy közösen tisztábbá tegyük a környe-

A Szent István Általános Iskola május 26-27-ei rendezvényeinek zetünket. A program keretében biztosították a szemetes zsákokat és 
megnyitója igazán hangulatosra sikeredett. A Himnusz hangjai és a kesztyûket, amelyek kiosztását követõen felosztottuk egymás 
igazgató úr köszöntõje után az intézmény volt igazgató asszonya Kiss között, hogy melyik csapat, hol fogja gyûjteni a szemetet az iskola 
Józsefné, Piroska köszöntötte a meghívott vendégeket, szülõket, és a közelében. Az eseményre ebéd után, a délutáni órákban került sor, a 
diákokat. Ezután egy rövid történelmi bemutatóra került sor, ahol az gyerekek aktívan gyûjtötték a szemetet, egyesek még versenyeztek 
iskola diákjai színvonalas elõadás keretében engedtek bepillantást is, hogy ki gyûjt össze többet, így jó hangulatban telt el a délután.
nyerni Szent István király életébe. Nagyon ügyesek voltak a szereplõk, Szeles Anett
akik közül néhányan igazi kis színészként viselkedtek és játszottak. 
Demjén Ferenc: Honfoglalás címû dala az iskola himnusza, melyet 
együtt énekelhetett diák, tanár, szülõ és vendég. 

Az ünnepi megnyitót követõen a dr. Manga János Közösségi 
Házban került megrendezésre a szavaló- és népdaléneklõ verseny. A 33 
diák három korcsoportban csillogtathatta meg versmondó tudását, 
illetve két korcsoportos bontásban hallhatott a közönség népdalokat. A 
tanulók nagyon ügyesek voltak, szinte kivétel nélkül mosolygósan, 
örömteli, gyermeki õszinte vidámsággal adták elõ verseiket, dalaikat. 
A népdalok és a versek elõadása felváltva történt, ezzel is színesebbé 
téve a délelõttöt. Minden kisdiák legjobb tudása szerint szerepelt. A 
legtöbb szavalatot átszõtték az érzelmek, a gyerekek ügyesen 
hangsúlyoztak és szép tagolt, tiszta kiejtéssel adták elõ a mûveket. A 
népdal énekesek igazi kis pacsirtaként szóltak. Név nélkül szeretném 
kiemelni az egyik népdalt éneklõ kislányt, akinek az elõadása közben 
folyamatosan borsózott a hátam és a hideg is kirázott, olyan tisztán, 
népdalénekeseket megszégyenítõ profizmussal énekelt. A zsûri tagja-Óvodából iskolába
ként nehéz feladatunk volt, amikor rangsorolni kellett az elõadásokat 

A Rimóci Szent István Általános Iskola és a Rimóci Nyulacska és az énekeket.
Köszönöm igazgató úr felkérését, és azt hogy egy életre szóló Óvoda jó kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza. 

Mindkét intézmény pedagógusai szívügyüknek tekintik az élménnyel ajándékoztak meg az általános iskola diákjai ezen a 
csodálatosan szép májusi napon.                                   dr. László Tündeóvoda-iskola átmenet megkönnyítését gyermekeik számára. Ennek 

jegyében több alkalommal közös programot is szerveztünk. Így 
Tanár-diák focikerült sor a tavaszi idõszakban a leendõ elsõs tanító néni látogatásá-

ra az óvodai nagycsoportban illetve az óvodai szülõértekezleten is A Szent István-napok keretein belül május 27-én 14:00-kor 
részt vett. megrendezésre került a már régóta várt tanár-diák foci. A gyerekek már 

Az óvodások eljöttek az iskolánkba megnézték az elsõsök hetekkel a mérkõzések elõtt kialakították egymás között a csapatokat, 
tantermét. Közös éneklés, mondókázás után együtt játszottak az lázas hévvel készültek a tornára. A tanulók két csapatot alakítottak és 
udvaron az iskolásokkal, majd ötletes ajándékokkal lepték meg az így mindenki két mérkõzést játszott. A játékidõ 25 perc volt így bõven 
elsõsöket, akik viszonozták a kedvességet. Az óvoda pedagógusai akadt lehetõsége mindenkinek a gólszerzésre, a szép cselek és passzok 
figyelemmel kísérik a volt óvodásaik iskolai elõmenetelét. bemutatására. Izgalmas, pörgõs meccseken vagyunk túl, melyen sok 
Rendszeres vendégeink az iskola rendezvényein, gyakran segítik iskolás szurkolt a kedvenc csapatának, megteremtve ezzel egy igazi 
munkánkat a különbözõ versenyek zsûritagjaiként. rangadó hangulatát. A fogadásunk szerint a vesztes csapatnak egy tábla 

Köszönjük együttmûködésüket, szeretettel várjuk õket és az új csokival kellett megajándékoznia a gyõztest. Hétfõn reggel kopogtak a 
kis elsõsöket a szeptemberi tanévnyitáskor.       Pócsik Csilla Laura tanári ajtón. A gyerekek meghozták a csokoládét, melynek a felét 

Kuris Rudolfné természetesen felajánlottuk nekik.                                 Kovács Norbert

„Kik laktak itt, hogyan éltek, mikor éltek? Iható-e a patak vize?” Máté 
és Laura megkóstolta és igennel válaszoltak.  „Finomabb ez a víz, mint 
otthon, csak nagyon hideg”. 

                                                                                    Bakos László

ISKOLAI HÍREK
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Szavaló- és Népdaléneklõ VersenySzent István-napok 2016
A Szent István-nap jegyébenIskolánk 2009-ben vette fel Szent István királyunk nevét, s 

Iskolánk idén is méltón megemlékezett névadójáról, államalapító azóta minden tanév vége felé több napos rendezvény sorozattal 
királyunkról, Szent Istvánról. 2016. május 25-én került megrendezésre ünnepeljük névadónkat. Az idei tanévben így már 7. alkalommal 
az immár hagyományosnak mondható Szavaló- és Népdaléneklõ rendeztük meg a Szent István-napokat 2016. május 26-27-én.
Verseny. Az iskola tanulói szép számmal jelentek meg az öttagú zsûri 

A program elsõ napján 9 órakor kezdõdött a megnyitó ünnepség. 
elõtt: az alsó tagozatos diákok 21 produkcióval a felsõ tagozatos 

A Himnusz közös eléneklése után Varga Bálint igazgató úr 
diákok 13 produkcióval készültek.

köszöntötte a megjelenteket, majd Kiss Józsefné, Piroska tanár néni, A zsûri elnökének iskolánk volt igazgatónõjét, Kiss Józsefné 
volt igazgatónk nyitotta meg a rendezvénysorozatot. A felsõ Piroska tanár nénit kértük fel. Munkáját Virág Vincéné - Marika néni, a 
tagozatos diákok rövid jelenet segítségével mutatták be nagy Nyulacska Óvoda képviseletében Jusztin Tímea, Dr. László Tünde 
királyunk bölcsességét az „István király ítélete” címû legenda aljegyzõnõ az Rimóc Község Önkormányzatának képviseletében és 
alapján. Ezt követõen megkoszorúztuk névadónk emlékhelyét, majd Holecz Istvánné, Margit néni, a népdalok ismerõje segítették.
elénekeltük iskolánk indulóját, a „Szállj, szállj sólyomszárnyon” Az általános iskolában tartottmegnyitó mûsor - amely István király 
kezdetû dalt. Az ünnepi megemlékezést követõen a rajzverseny életébe adott bepillantást - után aA Dr. Manga János Közösségi Házban 

folytatódott a délelõtti program. A köszöntõ szavak után a napot egy eredményhirdetése következett. A pályamunkákat és a névadónkat 
másodikos kislány éneke indította, majd sorra következtek a versek és bemutató kiállítást ezután lehetett megtekinteni az iskola 
a népdalok. Megismerhettük többek között Zsémbes Zsófit; Nyúl folyosóján. Tízóraizás után az IKSZT nagytermében szavaló- és 
Tamást, az óvodást; csacsi család csemetéjét; Bóbitát; Sün Samut; népdaléneklõ versennyel folytatódott a program.
Csiga Zsigát. A felsõ tagozatos diákok komolyabb versekkel tették Pénteken sportnapot rendeztünk, ahol külön vetélkedtek az 
nehezebbé a zsûri munkáját: hallgattuk verseket Petõfi Sándortól, alsó és felsõ tagozatos tanulóink. Az eredményhirdetés a lenti 
József Attilától, Choli Daróczi Józseftõl, Majthényi Flórátó, iskola udvarán volt, ahol a Rimóci Cigány Nemzetiségi 
Branyiczki Ritától. A népdalok betöltötték a termet, néha már talán az Önkormányzat képviselõi adták át a legügyesebbeknek az általuk 
utcán is lehetett hallani egy-egy tanulónk tiszta, csengõ hangját. Innen felajánlott díjakat, valamint gyermeknap alkalmából minden 
küldöm a gratulációmat nekik! Az eredményhirdetést nagy izgalom 

általános iskolás diáknak édességgel kedveskedtek. Köszönjük 
elõzte meg: minden gyerek tekintetében ott bujkált a kíváncsiság: 

szépen a támogatást!
vajon mennyire tetszett a produkcióm a zsûrinek?

Amikor elérkezett a várt pillanat, diákjaink lecsendesedve vára-A sportversenyek díjazottjai:
koztak az eredményhirdetésre. Minden tanulónk Emléklapot vagy Farkas Daniella 1.o, Csemer Éva 4. o., Bangó Ariella 2.o., Bada 
Oklevelet vehetett át Piroska nénitõl. Az Oklevél mellé értékes Jázmin 4.o., Bangó Karolina 1.o., Csemer Szilvia 3.o., Balázs 
könyvjutalmat is kaptak a kiemelkedõen szereplõ tanulóink.Brendon 3.o, Rácz Gábor Leonardó 1.o, Csík Ferenc 1.o, Bada 

Legyen itt a Szavalóverseny gyõzteseinek névsora:  Árpád 2.o.
1-2-3. osztályBada Róbert 5. o., Rácz Szabolcs 5. o., Bada András 6. o., Bada 
I. helyezett:Bangó Ariella 2. osztályKrisztofer 6. o., Balázs Adrián 6. o., Rácz Zsanett 6. o., Bada 
II. helyezett:Rácz Dzsenifer 3. osztályNorbert 8. o., Rácz Katrin 8. o.
III. helyezett:Csemer Szilvia 3. osztály

A rajzverseny eredményei: 4-5. osztály
Felsõ I. helyezett:Bangó Georgina 4. osztály

II. helyezett:Bangó Lili 4. osztályI. Bangó Renátó 5.o.
III. helyezett:Bangó Dorina 4. osztályII. Oláh Angéla 6.o.
6-7-8. osztályIII. Rácz Zsanett 6.o.
I. helyezett:Bangó Viktória 8. osztályKülöndíj:Rácz Bianka 8.o.
II. helyezett:Rácz Bianka 8. osztály

Alsó 3-4.o. III. helyezett:Rácz Katrin 8. Osztály
I. Bada Mirella 3.o. A Népdaléneklés helyezettjei:
II. Bangó Dorina 4.o. 1-4. osztály
III. Kormány  Karolina 3.o. I. helyezett:Bangó Dominik 4. osztály

I. helyezett:Csemer Krisztofer4. osztályAlsó 1-2.o.
II. helyezett:Csemer Leonetta 3. osztály

I. Bada Anna 1.o.
5-8. osztály

II. Bada Tamás 2.o.
I. helyezett: Bada Melissza 5. osztály

III. Oláh Vincencia 1.o. II. helyezett:Rácz Bianka 8. osztály
Különdíjasok: Bada Róbert 5. osztályEbéd után a sportcsarnokban a már hagyományos tanár-diák 

Rácz Zsanett 6. osztálylabdarúgó mérkõzéssel zárultak programjaink.
Minden kedves résztvevõnek köszönöm a produkcióját, és minden Bízunk benne, hogy mindenki számára érdekesek, izgalmasak 

helyezettnek gratulálok! Köszönöm a kollégáimnak, akikkel együtt voltak a rendezvények. A nyerteseknek gratulálunk, a közremûkö-
szerveztük és bonyolítottuk le ezt a számomra izgalmas délelõttöt! dõknek pedig köszönjük a segítséget.                          Bárány Árpád
Köszönöm a gyerekeket felkészítõ pedagógusok áldozatos munkáját!

A közelgõ szünidõre jó pihenést és feltöltõdést kívánok 
TANÁRNAK, TANÍTÓNAK, DIÁKNAK szeretettel:        Fábián Katalin

Katolikus Férfiszövetségek
Országos Találkozója

,,Boldogok az irgalasok, mert irgalmasságot nyernek.”
(Máté 5,7)

Az Irgalmasság évében 2016. április 30-án délelõtt az Isten 
hozta a férfitestvéreket feliratú tábla köszöntötte a Katolikus 
Férfiszövetségek Országos Találkozójára érkezõ férfiakat. A 
Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetséget, mint 
házigazdát megtisztelték jelenlétükkel Vácról, Veszprémbõl, 
Budapestrõl, Zákányszékrõl, Szolnokról, Felsõ-Gödrõl érkezett 
férfiak. De érkeztek vendégeink külföldrõl is, a vajdasági 
Kupuszináról és Ausztriából is.

A délelõtt tíz órakor kezdõdõ találkozón Beszkid János a 
helyi Férfiszövetség tagja, Beszkid Andor településünk 
polgármestere és Czombos József atya templomunk plébánosa 
köszöntötte a résztvevõket.

Közös imádság után Miklós Zalán nógrádmegyeri plébános 
atya adott lelki útravalót: mihez is tartsa magát a mai világban 
egy katolikus keresztény férfiember. A rövid szünet után 
P. Kercza Asztrik ferences atya következett, aki trombita 
szólóval kezdte lelkigyakorlatát az irgalmasság testi és lelki 
cselekedeteirõl, melyet végül furulyaszóval zárt. Mindkét 
atyának hálás szívvel mondunk köszönetet a tartalmas és 
komoly gondolatokért. Ezután sorban bemutatkoztak az ország 
különbözõ részérõl és külföldrõl érkezett szövetségek, röviden 
elmondták tevékenységüket és beszámoltak munkájukról.

Ebéd után egy gyors fényképezkedés a Közösségi Ház 
lépcsõjén és már indultunk is, hogy bemutassuk vendégeinknek 
településünk egy kis darabját. Az idegenvezetésben 
polgármesterünk volt segítségünkre. Rövid séta után hamar 
elérkeztünk a nemrégen felszentelt Szent József szoborhoz, 
majd három órakor, az irgalmasság órájában már a rózsafûzért 
mondtuk közösen a férfitestvérekkel (némely szakaszt az 
osztrák vendégeink miatt németül is). Ezután a templomunkban 
nem régen elhelyezett kivetítõn részletesen is megismerked-
hettek a résztvevõk Rimóc múltjával, jelenével. Mindenki nagy 
örömére a bemutató közben megérkezett Dr. Beer Miklós váci 
püspök atya, aki - bár nagyon zsúfolt volt a programja - mégis 
fontosnak tartotta, hogy idõt szakítson és szavaival bátorítson 
minket. Sok férfitársunkat már jó ismerõsként üdvözöltük.

A délután négy órakor kezdõdõ szentmisén már a rimóci 
hívekkel közösen hallgattuk püspökünket, aki most is a tõle már 
megszokott ,,emberközeli” stílusban - idõnként németül - 
beszélt nekünk: dicsért, vigasztalt és bátorított, hogy sohase 
veszítsük el az Istenbe vetett hitünket, mert az Úr megígérte, 
hogy velünk lesz minden nap a világ végezetéig.

A szentmise után megnéztük a Szent Ezsébet szobrot és 
betértünk a fõkötõ kiállításra is. Mindeközben lehetõség 
adódott egyéni beszélgetésekre, ismerkedésre. Visszatérve a 
Közösségi Házba már az asztalon várt minket a vacsora, ami 
után képvetítéssel színesítve elmondtuk a férfiszövetségeknek a 
helyi Szent József Férfiszövetség három éves történetét. A 
találkozó kötetlen beszélgetésekkel folytatódott majd lassan 
elköszöntek vendégeink (kivéve a Zákányszékiek, õk a rimóci 
Tízpengõs vendégházban éjszakáztak).

Úgy gondoljuk szép és tartalmas napot töltöttünk el együtt 
és mindenki hitben és élményekben gazdagodva térhetett haza. 
Hála és köszönet mindenkinek, aki bármiben segítségünkre volt 
a nap folyamán hisz írva vagyon ,,amit a legkisebbnek tesztek, 
nekem teszitek”.                                                     

Beszkid János

A férfitalálkozó résztvevõi

A Rimóci Férfiszövetség tagjai dr. Beer Miklós püspök atyával

A vendégváró rimóci férfiak

Az ünnepi szentmisén
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„Érték – Itthon II.”
A Dr. Manga János Közösségi Ház január 22.-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából irodalmi pályázatot hirdetett „Érték – 
Itthon” címmel. Április 10-ig vártuk a beérkezõ mûveket, amelyekbõl 11.-én, a Magyar Költészet Napján felolvasó estet rendeztünk 
a könyvtárban. A pályázat szinte egyetlen kritériuma az volt, hogy a mûvek témája kapcsolódjon a szülõföldhöz, családhoz, 
hagyományokhoz, szokásokhoz. Hat szerzõ küldte be mûvét, összesen kilencet. Az irodalmi felolvasó esten a résztvevõknek 
kiosztottuk az alkotásokat, amiket sorban felolvastunk és a beküldõknek jutalmat és emléklapot adtunk át. Az Újság hasábjain most 
az olvasóknak is szeretnénk megmutatni ezeket a darabokat. Olvassák el õket, és ha kedvet éreznek ragadjanak Önök is tollat!
A felolvasó esten résztvevõknek és a pályázatra nevezõknek köszönjük a munkájukat!                                                    Bablena Feri

Kiss János

Igaz mese, Kolumbusz után 480 ével történt Rimócon

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túlvolt, tehát itt vót Rimócon.
Élt akkoriban, annyi, de annyi, rossz gyerek, hogy csak no, mert, hogy jó gyerek nem igen vót, ha vót is az, az 

iskolába vót. No ezeknek vót is anyjuk, meg apjuk meg nem is, nem igen tõtötték otthon a drága jó napot, állandóan 

úton vótak, mint az a bizonyos, nem mondom ki, mert felszedték a padot mázolni. Hol a cseresznyefán lógtak, hol 

éppen a nádast gyútogatták, vagy a szarkafészket kutatták, még tán lucernát is sarlóztak, igaz az se az övéké vót. 

Jártak ezek még misére is, ha felébredtek. Ez vót ám az igazán veszélyes hely, meg-meg nyúllott némelyikük füle a 

mise végére. De megérte, megbeszélték az aznapi bitangolást. Megtanultak még focizni is, igaz, hogy ennek is ára 

vót, dõlt palánták, tépett virágok, néha még az ablaküveg is megcsörrent, a porta tulajdonosának kötélidegzetének 

köszönhetõ, hogy nem történt nagyobb baj. Amikor jók voltak aludtak, de ha egyszer felébredtek, nem igen ment le a 

nap éjfél elõtt. Hazudok, mert néha jók is vótak, kiváltképp amikor a marhánál vótak. Úgy jó lakatták a teheneket, 

hogy mindig velük hajtatták vóna. No de, hogy hol legelt az a tehén, még a Római pápának is módot adott vóna 

kideríteni. Ludas  Matyi igen jámbor legény volt hozzájuk képest. Õrizték õk libát is igen becsületesen, háromszor 

lakatták jól az idegenben. Egy pár dorcó volt a fizetség a nyár végére. Mivel a Balaton igen messze vót, a patak meg 

közel vót, így hát maguk fogták el a patakvizét, hogy maguk is élvezhessék a fürdõzést. Igen sok só fogyott 

akkoriban,  mert a piócák is szerették a langymeleg vizet. Akkoriban medve nem igen, vót, még Veresegyházán sem, 

de õk tudták, hogy hol a málna. A kerülõnek résen kellett lenni, hogy a másnapi szedõknek is jusson. Azok is õk 

vótak, mert néha-néha dolgoztak is az ebadták, némi apró pénzért. Elszegõdtek a Tsz-csébe még víz hordónak is, 

szomjazott is a nép elég rendesen, mert a fácánt is megkellett fogni. De hát eljött  az iskola idõ is, találgatták is az úton 

járók,  látván a hátizsákos  megszeppent libapásztorokat, kibõl mi lesz? Ebbõl a gyerekbõl tanácselnök lesz, ebbõl 

meg orvos, amabból meg tanító és még sorolhatnám. Hogy oszt kijárták-e az iskolát, vagy nem-e, ezt már csak a 

tõlem okosabb tudná megmondani. A mesének itt még nem vóna vége, de majd máskor.

Mata Gergõ

A kékkõ

Az ékszerész a pultnál üldögélve, szórakozottan 

figyelte az utcát elegáns üzletének kirakatán 

keresztül. A bejárathoz egy kislány közeledett. Orrát 

a kirakat üvegéhez nyomta. Meglátott valamit, és 

égszínkék szemei hirtelen felragyogtak. Nagy el-

szántsággal belépett az üzletbe és egy csodálatos 

türkizkék nyakékre mutatott ujjával. 

-A nõvéremnek lesz. Tudna nekem egy szép 

díszcsomagolást készíteni? Az üzletvezetõ csodál-

kozva mérte végig a kislányt, majd megkérdezte:

-Mennyi pénzed van?

A kislány lábujjhegyre állt és habozás nélkül letett 

a pultra egy bádogdobozt. Majd kinyitotta és 

kiürítette: néhány kiscímletû papírpénz, egy marék 

aprópénz, kagylók és néhány  játékfigura volt benne. 

-Ennyi elég?-kérdezte büszkén.

–Az idõsebb nõvéremnek szeretnék ajándékot 

venni. Mióta az anyukánk meghalt, õ gondoskodik 

rólunk; egy másodpercnyi ideje sincs magára. Ma 

van a születésnapja, és egész biztos, hogy ezzel az 

ajándékkal nagyon boldoggá teszem õt. Az 

ékszerész becsomagolta az ékszerdobozt. A kislány 

büszkén távozott. Otthon átnyújtotta a nõvérének. 

Nagyon megörült kishúgának. Hiszen, egy kis 

odafigyeléssel rengeteg örömet okozunk és tudunk 

is.

Mata Gergõ

A Gombaszedés

Egy gyönyörû és pompás erdõ volt a falu határában. 

Tölgyesek, bükkösök, akácok minden mennyiségben. 

Szép, tiszta gondozott erdõ. Rigók, pacsirták költöttek 

benne és öröm volt ott lenni –az embert szinte lenyûgözi 

a természet gazdagsága és szépsége. Szinte feltöltõdik, 

és új életre kap az ember.  Pista bácsiék háza nem messze 

volt innen az erdõtõl, ott laktak az erdõ aljában-Pista 

bácsi és Kati néni. Kati néni ellátta a ház körüli munkát, 

Pista bácsi pedig az erdei munkát: gazt irtott, 

metszegetett és nagyon szeretett volna gombázni. De ez 

valahogy soha nem jött össze. Vagy olyan nyarat fogott 

ki, hogy nem nõtt vagy késõbb ment ki mikor össze-

szedték már addigra. Szegény Pista bácsi egy kicsit 

szomorú volt, de a madárének, a fák illata, a mezõ virágai 

mindig kárpótolta õt. A feleségének is szedett egy kis 

búzavirágot vagy pipacsot.  Felesége pedig úgy örült 

ezeknek, hogy sírt örömében. Mondta is a férjének: a nem 

baj drágám ez kárpótol mindenért, minden szép 

ajándékért, hiszen te vagy az ajándék.  Mindig szépen 

együtt megvacsoráztak és beszélgettek, gondozták a 

kertet. Egy szép májusi napon reggel kiment az erdõbe 

Pista bácsi, hogy egy kis csokorral kedveskedjen a 

feleségének. Hát ment és látta rengeteg gomba volt, telis-

tele mindenütt, szebbnél-szebbek. Ment is haza gyorsan 

és hívta a feleségét. Nagyon örültek mind a ketten ennek 

a csodának. Aztán finom gombalevest fõztek belõle. 

Innentõl mindig nõtt gomba azon a tájon. Együtt örültek 

ennek.  

Vagy talán én mindig én voltam, s vagyok?Kiss János
Ha nem én volnék, aki én vagyok,Én vagyok-e
akkor mindent másképp tennék?

Én vagyok-e, aki én vagyok? Ha másképp  cselekszem mint eddig,
Tudhatom-e , hogy én vagyok, aki én vagyok? akkor már nem én vagyok?
Egy biztos, hogy én, vagyok!

Bármit teszem, mégiscsak én vagyok?
Én élek-e magamban, tehát én vagyok-e én?

Ha rosszat teszek, mondhatom-e,
Vagy csak vagyok, de nem én?

hogy ez nem én vagyok?Mitõl leszek én, magamtól?
Ha megbánom amit tettem az már én vagyok?A világ dolgaira adott válaszaim vagyok én?
Én elvállalom, hogy én,  én vagyok!De kiformálja gondolataimat, ami után én vagyok én?
De ki vagyok én?Mikortól vagyok én, attól kezdve, hogy én nem te vagyok?

egyik házikó tetejére ugrott a nagy hókupacról. Hirtelen a Barna Krisztina
nyuszika alatt a már elázott zsúptetõ beszakadt, és pár Pislog, mint a rimóci nyúl
pillanat múlva a padláson találta magát. Itt sem lelt egyebet, 

Az Északi-középhegységben, Palócföld szívében csak a füstlyukat. Bele is mászott az Isten adta, s hamarosan 
fekszik egy kis falu, aminek a neve: Rimóc. egy tompa puffanással megérkezett a kemencébe, amelyben  

Már a Honfoglalás idejében is lakott település volt, szerencséjére  a tûz már kialudt. De azért még langyosak 
hegyekkel körülvéve. A kis medencét a Körtvélyes- voltak a falai, így a jó idõben õ sem békétlenkedett, s nem-
patak szeli ketté, ami már évszázadok óta biztosította okára el is nyomta az álom. 
az emberek vízszükségleteit kristálytiszta vize által. Reggel, az elsõ kakaskukorékolással egyszerre ébredt a 

A kezdetben csekély számú lakosság egyre gazdasszony is. Elimádkozott egy rövid kis zsolozsmát, 
növekedett a falu biztonságos fekvése, és a jó majd felkelt az ágyból, és a kemencéhez sietett begyújtani, 
termõföldeknek köszönhetõen. hogy mire a gyermekek ébrednek, legalább sült krumpli 

Pár száz éve történhetett egy farkasordító, hideg legyen az asztalon.
télen az az esemény, amelyre az emberek a mai napig De mekkora meglepetés érte, mikor kinyitott annak 
is emlékeznek. ajtaját, s belülrõl két ijedt, pislákoló szempár meredt rá! Az 

Ezen a télen annyi hó hullott, hogy már a kis házak asszony felsikoltott ijedtében, majd a férjéhez szaladt, aki 
tornácáig ért. Ekkor az emberek utakat kezdtek még mindig az ágyban feküdt, s csak felesége kiabálására 
lapátolni a nagy hóban, hogy el tudják végezni riadt fel.
mindennapi dolgaikat. Már azt hitték, ettõl rosszabb - Keljen föl kend, Jano! - mondta az asszony - Mer' valaki 
nem jöhet, de a hó egyre csak hullott szakadatlan, és van a kemencébe'. 
kezdte elérni a zsúpfedeles házak tetejét, amiket - Hát hogyne lenne, Örzse - bólogatott az ember, de azért õ 
folyamatosan takarítani kellett, nehogy beszakadja- is bekukkantott a sötétbe. A nyúl még akkor is csak pislogott 
nak. a világosság felé.

Amikor aztán a hóesés elállt, olyan hideg lett, hogy - A kutya fáját! - vakarta meg a férj a fejét - Oszt' tényleg 
az már szinte csontig hatolt. Emberre és állatra van benn valami…
egyaránt sanyarú idõ köszöntött. Az erdei vadak sem Õ már nem mert senkinek szólni - nehogy még gyávának 
találtak élelmet, ezért bemerészkedtek a házakhoz, és tartsák-, hanem óvatosan benyúlt, és fülénél fogva elõhúzta 
kezdték megdézsmálni a nyáron nagy gonddal össze- a rémült nyulat.
gyûjtött takarmányt a szérûkrõl. Bár nem tudták, honnét került oda, de nagyon örültek neki, 

A családoknak fogyni kezdett a napi betevõ falatjuk, s jó ebédet készítettek belõle.
csakúgy, mint a tûzifájuk, de az erdõbe nem tudtak, és A kis faluban és környékén hamar híre ment az égbõl 
nem is mertek kimenni a hatalmas hó miatt. pottyant nyúlnak, s azóta szokássá vált, hogy megkérdezik a 

Az egyik derült, hideg éjjelen, mikor csak a Hold és a rimóciakat: ,,Pislog-e még a rimóci nyúl?”
csillagok fénye ragyogta be a fehér tájat, az állatok Pár éve erre a szájhagyományra alapozva a községtábla 
ismét a falu felé vették útjukat. alá került egy répát tartó nyúl.

Egy nagy, barna mezei nyúl elemózsiát remélve, az Aki nem hiszi, jöjjön el és nézze meg.
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