Ára: 200,-Ft
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Az elõzõ újságból kimaradt fényképek a
csapatokról (Két ünnep közötti tornák – folytatás)
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RIMÓCI SP

RTHÍREK

Elkezdõdött a felkészülés
a tavaszi szezonra

Profi Rimóc Kupa
5. helyezett Vaszelo

Profi Rimóc Kupa
9. helyezett Cselszövõk

A Rimóci Sport Egyesület felnõtt csapata
2017.01.13-án kezdte meg a felkészülést
a tavaszi bajnokságra
A felkészülés jegyében az alábbi idõpontokban kerül sor edzõmérkõzésekre:
2017.02.05. 11:00 Rimóc SE - Szügy SE
2017.02.12. 15:00 Rimóc SE - Mohora SE
2017.02.18. 17:00
Rimóc SE - Alsósztregova
2017.02.26. 11:00 Rimóc SE - Leszenye
A mérkõzések helyszíne a balassagyarmati Kövi Pál sportközpont mûfüves
pályája.

Ifjúsági csapat felkészülõ mérkõzése

BSE U17 – Rimóc 3-6
Profi Rimóc Kupa
6. helyezett Fekete Vonat

Profi Rimóc Kupa
7. helyezett Ipolytarnóc

Profi Rimóc Kupa
8. helyezett North Force

Profi Rimóc Kupa
10. helyezett Rimóc Ifi

Profi Rimóc Kupa
11. helyezett Varsány Roma SE

Profi Rimóc Kupa
12. helyezett Duracell

Rimóc:Janusek Dániel, Puszta Erik,
Kõmûves Tamás, Sporner Adrián, Oláh
Ákos, Szoldatics Milán, Szoldatics
Dávid, Csík Csaba, Imre Zoltán, Csík
Rómeó, Balázs Gergõ, Rácz Adrián,
Hegedûs Balázs, Bangó Ronald
Segítõk: Golyán István, Holecz Ferenc,
Csizmadia Bálint
Gól: Rácz Adrián 3, Csík Rómeó 2,
Imre Zoltán
Jók: egész csapat
Nagy hideg ellenére 14 fõvel sikerült
megérkeznünk elsõ felkészülési mérkõzésünkre. A mérkõzés elején visszafogottabban játszott a csapat, és így a
hazaiak meg is szerezték a vezetést. A 20.
perctõl viszont már összeszedettebben
játszottunk és egy kiugrás után sikerült is
kiegyenlíteni. Ezt követõen már egyenrangú ellenfelekként mindkét kapunál
alakultak ki helyzetek, de a nagyszerû
kapusteljesítménynek és a védelemnek
köszönhetõen nem kerültünk ismét
hátrányba. A második félidõben már
felszabadultabban játszottunk és egyre
több helyzetet sikerült kialakítanunk,
melynek meg is lett az eredménye.
Gratulálok a csapatomnak a gyõzelemhez
és köszönöm a segítõknek, hogy támogatták a csapatot.
Laczkó Péter

XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

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.

Böjtelõ hava
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,,Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának.
Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg.
Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” Róm 14, 7-9

Február 30.

Aranyosi Ervin:

Most csodálkoznak, ugye? Február 30? Hogy ilyen nincs, nem
létezik. Igazuk van. De a cikk címének is. Mivel a február 30. valóban
nem létezõ naptári nap. Legalább is a mai naptárakban. Az eredeti
Julián -naptár szerint az év utolsó hónapja február volt, ez - 29 napos
volt, a szökõévekben pedig 30. Augustus császárnak köszönhetõ, hogy
a február hónap lerövidült, mert amikor elnevezte magáról az akkori
hatodik hónapot, ugyanolyan hosszúvá - 31 napossá - tette, mint
amilyen július volt, és a hiba korrigálása érdekében a február hónapot
29-rõl 28 napra, szökõévekben 30-ról 29-re rövidítette. A Gergelynaptár követte ezt a számozást. Na de mi van a február 30-ával, kérdik
joggal. Hát annyi, hogy háromszor valóban elõfordult a történelemben
február 30-a. Mégpedig elõször Svédországban, ahol is a 1711-ben
elhatározták, hogy visszatérnek a Julián- naptárhoz. Ennek érdekében
a következõ évben, 1712-ben hozzáadtak egy pótnapot a február hónaphoz, amely így 30 napos lett. 1929-ben a Szovjetunió forradalmi
naptárt vezetett be, melyben a hónapok 30 naposak voltak és a fennmaradó 5 vagy szökõévben 6 pótnap pihenõnap volt, amelyek nem
tartoztak egyik hónaphoz sem. Az 1930. és az 1931. év februárja tehát 30
napos volt, azonban 1932-ben ezt a naptárat részben feladták, és a
hónapok visszanyerték eredeti hosszukat. Tehát jól gondolják meg,
amikor lehetetlen idõponttal kívánnak válaszolni egy kérdésre, mert
lehet, hogy mégis lesz még február 30. Vagy akár eshet piros hó is.
Egyetlen biztos pont van a világunkba: a változás. Hogy ami ma
megvan, holnap már nem biztos. Hogy ami épp rossz, az jóra is
fordulhat. De fordítva is lehetséges. Mindegyikünk szereti a stabilitást,
de mégis úgy kell élnünk, hogy felkészültek legyünk a változásra, az
elfogadásra. Hogy ne legyünk megkeseredett, rosszindulatú
emberekké. Változzunk! Február kínál alkalmat bõven: a farsangot, a
böjtöt, a tavasz közeledtét… Ne féljünk az újtól, mert bizony igaza lehet
az alábbi idézet szerzõjének: ,,A biztonság többnyire csupán egy

Mi lenne?
Mi lenne, ha élnél, mielõtt meghalnál?
Ha nem csak úgy félnél,
s élõn haldokolnál?
Ha nem csak kényszerbõl
hagynád el az ágyad,
hanem tudatosan hajtana a vágyad!
Mi lenne, ha célt is magad elé tûznél?
Ha átmelegednél,
s nem fáznál a tûznél?
Ha mások lelkébe reményt
gyújtogatnál, jó példát mutatva
álmot, hitet adnál.
Mi lenne, ha látnád,
mirõl szól az élet, hogy nem azért
jöttél, mert elbántak véled!
Hanem azért lettél, s születtél
e Földre, örülj és tapasztalj
földi testet öltve.

Mi lenne, ha vágyad,
szárnyad is lehetne?
babonának tekinthetõ, mivel a természetben soha sem fordul elõ, és az Minden gondolatod boldoggá tehetne!
emberek életében sem tapasztalható. Hosszú távon a veszélyt elkerülni Szíved tágra nyitva néznéd a világot,
semmivel sem biztonságosabb, mint szembefordulni vele. Az élet egy s mindannak örülnél,
merész vállalkozás, vagy egy nagy semmi.” (Helen Keller)
Amit szemed látott.
Kaluzsa Mónika

Február 12. (vasárnap) 16
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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 János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,
Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
Az újság megjelenését támogatja Rimóc Község Önkormányzata.

FÜGGETLEN FALUSI LAP

Február 18. (szombat)
00
Február 19. (vasárnap) 15
00
Február 20. (hétfõ)
14
Február 26. (vasárnap)
Március 1. (szerda)
Március 8. (szerda)

Polgármesterjelöltek bemutatkozása
Helye: a Dr. Manga János Közösségi Ház
JÓTÉKONYSÁGI BÁL (a Rimóci Ifjúsági Egyesület szervezésében)
IDÕSEK FARSANGJA
ÓVODAI FARSANG
Idõközi polgármester választás
Hamvazószerda
NEMZETKÖZI NÕNAP
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ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Tisztelt Választópolgárok!
A Rimóci Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 2017. február 26-ra tûzte ki az idõközi polgármester választást. A
szavazás idõtartama: 2017. február 26. 6.00 - 19.00
A jelöltek bejelentési határideje 2017. január 23-án lejárt. Az idõközi polgármester választáson 6 fõ jelölt indul. Közülük 5 fõ
független jelöltként, 1 fõt a Magyar Munkáspárt jelölt. A HVB apolgármester jelöltek szavazólapon szereplõ sorrendjét sorsolás
útján a következõk szerint állapította meg:
1. Szoldatics Jácint Tamás - független jelölt, fõállásban kívánja ellátni a tisztséget
2. Pásztor János - független jelölt, fõállásban kívánja ellátni a tisztséget
3. Beszkid János - független jelölt, fõállásban kívánja ellátni a tisztséget
4. Percze István - Magyar Munkáspártjelöltje, társadalmi megbízásban kívánja ellátni a tisztséget
5. Bablena Ferenc - függetlenjelölt, fõállásban kívánja ellátni a tisztséget
6. Burik-Vincze Ágota - függetlenjelölt, fõállásban kívánja ellátni a tisztséget
Valamennyi jelöltnek lehetõsége van mind a szavazatszámláló, mind a helyi választási bizottságba megbízott tagokat delegálni.
A delegálás határideje 2017. február 10.
Azok a választópolgárok, akik választójoggal rendelkeznek, de mozgásukban gátoltak, mozgóurna iránti kérelmüket 2017. február
24-ig a helyi választási irodához, 2017. február 26-án 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatják be.
Kérelmek a helyi választási irodában igényelhetõek, valamint a település honlapjáról letölthetõek.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet!
A választás napján a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentumok:
¤ magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
¤ magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolván (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel ellátott)
¤ magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyi igazolvány
¤ magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély
¤ magyar hatóság által kiállított útlevél
¤ magyar hatóság által kiállított ideiglenes útlevél
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosítás igazolására!

Az a jelölt leszpolgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Szavazategyenlõség esetén újabb idõközi választást kell tartani.
dr. László Tünde HVI vezetõ

Ajánlja fel adója 1%-át a rimóci civil szervezetek javára!
Tájékoztató a 2016. évben adó 1% támogatásban részesült rimóci civil szervezetekrõl
Adószáma

Címe

RIMÓC KÖZSÉGÉRT ALAPITVÁNY
19162829-2-12 3177 Rimóc, István király u. 15.
RIMÓC POLGÁRÕR EGYESÜLET
18642902-1-12 3177 Rimóc, Madách tér 1.
RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES 18636615-1-12 3177 Rimóc, Nagykert út 1.
RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET
18644928-1-12 3177 Rimóc, Madách tér 1.
RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET
18642139-1-12 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
RIMÓCI SPORT EGYESÜLET
19928502-1-12 3177 Rimóc, István király u. 1.
Technikai szám: 0011
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Felajánlott összeg

935 164 Ft
97 772 Ft
5 757 Ft
28 480 Ft
104 925 Ft
89 240 Ft

Köszönjük, hogy a rimóci civil szervezeteket támogatja!
Forrás: http://nav.gov.hu/nav/szja1 1

"Érték nekem!" - fotó és irodalmi pályázat
A rimóci Dr. Manga János Közösségi Ház fotó és irodalmi pályázatot hirdet
„Érték nekem!” címmel. A pályázat célja a pályázók értékeinek megismerése, megõrzése fotók és irodalmi mûvek formájában is. A beérkezõ alkotások
akár a települési értéktárban is helyet kaphatnak.
Az irodalmi pályázatra olyan mûveket (vers, mese, novella, dalszöveg,
köszöntõ vagy akár SMS, stb.) várunk, amik olyan témáról szólnak, ami a
szerzõnek értéket jelent.
A fotópályázatra érkezõ képeknek szintén a szerzõ által értéknek gondolt
témáról kell szólnia. A fotók beküldésének formai vagy minõségi megkötése
nincs, nem szükséges papír alapon, elég elektronikus formában eljuttatni.
A pályázaton külön kezeljük a 14 év alatti és feletti korosztályt. Várjuk minden
lelkes alkotó mûvét, a pályázat nem professzionális fotósoknak és íróknak van
kiírva, hanem a faluban élõknek, ezzel is lehetõséget adva arra, hogy egymás
értékeit, jó tulajdonságait, tehetségét jobban megismerhessük.
A pályázat kritériumai:
- csak saját alkotással lehet pályázni
- mûfaji besorolás nincs, szabadon válaszható
- egy személy maximum 4 alkotással pályázhat
A pályázat kiírásának idõpontja: 2017. január 22. - a Magyar Kultúra Napja
A pályamûvek beérkezési határideje: 2017. április 9. éjfél
Az eredményhirdetés idõpontja: 2017. április 11. - a Magyar Költészet Napja
A pályamûveket határidõre a Dr. Manga János Közösségi Ház bármely
elérhetõségére kérjük elküldeni:
- papír alapon: 3177 Rimóc, Szécsényi út 6.
- e-mailen: ikszt@rimoc.hu
- facebook-on: https://www.facebook.com/rimoc.ikszt
- sms-ben: 30/284-02-09
A mûvek mellé kérjük a pályamû címét (jeligét), a szerzõ nevét és
elérhetõségét, valamint a születési dátumot megadni!
A zsûri által kiválasztott legjobb pályamûveket
könyvutalvánnyal és megjelenési lehetõséggel (Rimóci
Újság, rimoc.hu, külön kiadvány, kiállítás) díjazzuk.
Eredményhirdetéskor a mûvek, vagy azok egy részlete
a zsûri ajánlása alapján elõadásra, kiállításra kerül.

Kedves rimóciak, ismerõsök, jó akaróim!

Személyi azonosító igazolására alkalmas dokumentumok:
¤ személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya hátoldala)
¤ hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelrõl

Felajánlók száma
(fõ)

350
33
1
17
36
19
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Köszönet

Lakcím igazolására alkalmas dokumentumok:
¤ lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
¤ lakcím bejelentésrõl szóló átvételi elismervény
¤ régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet

Szervezet neve

2017 FEBRUÁR

Hálás szívvel köszönöm a támogatást.
Köszönöm mindenkinek, aki aláírásával
támogatott, hogy a polgármester jelölt listára
felkerülhessek. Külön köszönöm azoknak,
akik engem kerestek fel és felkínálták ajánlásukat.
Elnézést kérek azoktól, akikhez nem jutottam el pedig hívtak. Igyekszem tiszteletemet
tenni náluk, akár az ajánló ív nélkül is. Magam
is meglepõdtem, milyen sokan vannak, akikkel közösek a nézeteink, az elvárásaink.
Tiszta szívbõl mondom, hogy nekem már
ez is hatalmas siker, hogy ennyien támogatnak egy paraszt embert és idáig eljuttattak.
Remélem továbbra is méltó leszek a bizalmukra és támogatásukra, akárhová vigyen a sors.
Köszönettel
Pásztor János

NYÚL ELADÓ!
Tenyésztésre alkalmas nyúlak
(nõstény és bak)

ELADÓ!
A nyúlak kb. 3-4 kg-osak, ára 2.500Ft/db.
Érdeklõdni lehet:

Percze István (Rimóc, Kossuth út 13.)
Telefon: 06 32/790-883

Gólyahír:

Rácz Szilvia Csilla 2017. január 2.

Szülõk: Rácz Szilvia és Farkas Sándor

Bangó Martin Czerovszki Loretta Bada Emiliánó Edvárd
2017. január 2.
2017. január 13.
2017. január 26.
Szülõk:
Szülõk:
Szülõk:
Bangó Erika és Magulya Henrietta és Bada Szimonetta és
Bangó Martin
Czerovszki István
Balázs Alexander

Jusztin Lilien 2017. január 21.
Szülõk: Gonda Nóra és Jusztin Szabolcs

Akiér t a harang szólt...
Holecz János Oláh Béláné Erdélyi Bertalanné Balázs Bertalanné
1947-2017
1940-2017
1942-2017
1927-2017
István k. u. 46. Rákóczi u. 15.
Kossuth u. 19.
Szécsényi u. 18.
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Lépcsõk
Mi hoz össze a legvadabb januári hidegben és hóesésben
évrõl évre közel száz embert? Ki az, akinek kedvéért, ennyien
képesek Rimócra jönni tíz, húsz, sõt majdnem száz kilométerrõl
is? A nem vallásos emberek nyilván nem értik, legjobb esetben
csodálkoznak rajta. Mi pedig, konok, kemény palócok, akiknek
a kereszténység ugyanannyira az életük része, mint az anyanyelv, már nyolcadik éve dacolva az idõjárással összejövünk
egy misztériumot, hittitkot ünnepelni. Miaz a misztérium?
Mitõl titok? Egyáltalán: mi abban a titok, hogy Mária Szent
Józseffel az akkori szokások szerint házasságot kötött? Ha
elfogadjuk, hogy a Szentírás és a hit dolgait nem az elsõ,
betûszerinti értelemben kell vizsgálni, és bátran elrugaszkodunk a
szó szerinti értelmezés elsõ lépcsõjérõl, és a csillagok felé vesszük
az irányt, akkor arra a Tenger Csillagára, Máriára szegezõdik a
szemünk. Miért ez volt az Isten akarata? Miért Máriát választotta?
Miért akarta, hogy Józseffel teljesen szokványos, emberi
módon házasságot kössön? És miért pont Józseffel? Ugye?
Megannyi kérdés. Ha megfogjuk az Egyház kezét, és
kérdéseinket felé irányozzuk, választ is kaphatunk ezekre.
Szent Bertalan apostol szerint Máriára azért esett Isten
választása, merthogy titokban szüzességet fogadott Istennek.
Ilyet eladdig a világ története folyamán senki sem tett rajta
kívül. Nem tudhatta még ekkor, de ez tökéletesen beillett a
Megváltás tervébe. Hogy miért? Elõször is, mert a bûn Éva
elcsábításával sebezte meg elõször a teremtett világot. Illõ volt
tehát, hogy amit egy asszony elrontott, egy másik asszony hozza
helyre. Másodszor – mondja Bertalan apostol – úgy illet, hogy
aki legyõzte ama elsõ szûznek fiát, azt magát is egy másik,
szûztõl származó fiú gyõzze le. Ennek az elsõre talán érthetetlen
mondatnak is elmondja az apostol az értelmét: mikor Ádám a
paradicsomkertben teremtetett, akkor a földbõl vétetett, a föld
volt az õ anyja. A föld pedig akkor még szûz volt, hiszen sem
vérontás, sem holttest nem szennyezte be. Majd õ, ama elsõ
szûznek a fia az ördög hálójába esett, és bûnre csábítva
elvesztette az Istengyermekséget. Az õt – és ezzel az
emberiséget – legyõzõ Sátánt azonban ennek a második,
mindörökké Szûznek a fia gyõzte le, mégpedig abban, amiben
Ádám vétett. Ádám engedetlen volt, Krisztus pedig engedelmes
lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig… Ezzel a
gyõzelemmel eltörte a Sátán bilincseit, kiszabadította Ádámot a
pokol tornácáról, megmentette az emberiséget a gonosz
hatalmától. Azzal, hogy Krisztus Szûztõl lett emberré,
lényegében újraindította az idõt, megismételte a teremtést, és
ahogy az elsõ teremtésben megalkotta az Embert, úgy a
másodikban az Egyház sziklájából a Szentlélek erejével és a
szentségek kegyelmével létrehozta az új, Krisztusi embert.
Miért illett Isten tervébe a házasság? Azért, mert az a
teremtett világ rendje, hogy mindenki családba szülessék, és
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családban nõjön fel. Legyen apja, aki a tekintélye határaival
megszabja a gyermek fejlõdésének az útját, és legyen
bármennyire is tékozló fiú, mindig hazavárja. Legyen anyja, aki
gondoskodó szeretetével körülveszi a gyermeket a kezdetektõl
fogva: táplálja és ápolja õt. Az új, második, Krisztusi teremtés
rendjében Krisztus által maga az Atya lett atyánkká, aki nekünk
törvényt szabott, és minden szigorúsága ellenére szeretetével
hazavár az Örök hazába, anyánkká pedig Krisztus az Egyházat
adta, aki ezen a hosszú földi zarándokúton az elejétõl a végéig
elkísér, és Krisztus testével és vérével táplál, a szentségekkel
pedig mint gyógyszerekkel erõsít, ápol. Ezért, mindennek a
megerõsítésére lett József Jézusnak nevelõatyja, hogy a
családból ne hiányozzék az atyai tekintély sem, amelynek
Krisztus engedelmességgel alávetette magát.
Miért pont József? Mert igaz volt és mértékletes. Oltalma
volt Máriának és nevelõje Jézusnak. Az ószövetségi Józsefrõl
tudjuk, a fáraó háza urául rendelte õt, és egész országának
fejedelmévé. Így tett az Isten Józseffel is: mint ahogy Mária, úgy
az Egyház urául és oltalmául rendelte õt, hogy gondoskodjék
arról, aki az Új Teremtménynek – Krisztusnak, és a hívõ
embernek – életet ad. Isten országának fejedelmévé pedig úgy
vált Szent József, hogy alázatossága és tisztasága jutalmául a
másik Józsefhez hasonlóan megnyerte az álomlátás és álomfejtés kegyelmét, hisz az Úr követe álmában jelentette ki a
számára, hogy ne féljen magához venni Máriát; és szintén
angyal által jelentetett meg számára az Egyiptomba való
menekülés szükségessége, majd az onnan való visszatérés ideje
is. Fejedelem lett, azaz elsõ az egyenlõk között. Egy a szentek
sorában, ugyanakkor az elsõ újszövetségi szent, aki nem csak
megláthatta, de érinthette, sõt: megismerhette Krisztust, a
messiást, együtt tölthette vele az életét. Sõt az ószövetségi
Józseffel párhuzamba állítva, amaz a fáraó gyûrûjét viselte
hatalmának jeleként a választott nép fiai fölött, õ pedig az
Atyaisten képmásásaként atyai hatalmat gyakorolt magának az
Istennek Fia fölött. Ha pedig Krisztus nekünk testvérünkké lett,
akkor József a mi atyánk is. Ha Krisztus a mi Urunk, akkor a
fölötte hatalmat gyakorló Józsefnek mifelettünk is nagy hatalma
van. Ha Krisztust táplálta és nevelte, velünk is ez a célja, hogy
növekedjünk úgy, mint Jézus, kedvességben és bölcsességben.
Íme, csak alig léptünk feljebb az elsõ lépcsõrõl, csak alig
kapargattunk meg három kérdést, és mennyi de mennyi
nyilvánvaló dolog tárult fel. Pedig ezt a három kérdést sem
merítettük ki teljességgel, hiszen az egyház nagy gondolkodói
mindegyikkel több könyvet töltöttek meg, és mégsem
merítették ki teljesen a hittitkok mély tengerét. Nekünk is, az
élet széles és mély tengerén evezõknek, fel kell tekintenünk a
Tenger Csillagára, aki mutatja a haladás irányát, és mint a
tengerészek csomójának, megmerülni a tengerben, azaz újra és
újra elmélyedni a hit titkaiban, hogy minél közelebb jussunk a
célhoz.
Jusztin Péter
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NYULACSKA HÍREK
„Január, január mindig hócsizmában jár;
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jó barátja.”
(Gazdag Erzsi: Január)
Amikor leesett a hó, még nem is gondoltuk volna, hogy ilyen
sokáig megmarad. Azután jöttek a hidegek, a még hidegebb napok,
és láttuk, hogy idén kitartó lesz a tél. Ami a felnõtteknek bosszúság,
az a gyerekeknek öröm. Óvodánk szánkói az elõzõ hetekben bizony
nem pihentek, mert amikor az idõ engedte, kimentünk az udvarra.
A mai gyerekek kevés havat láthattak eddig, hogy milyen a tél, arról
a mesékbõl, és a beszélgetéseinkbõl tudhattak meg többet. Idén
azonban valóban megtapasztalhatták. Bár hóembert nem tudtunk
építeni, de a hóban utat vágva „hóvonatoztunk”, szánkóztunk, a
jéggel és a hóval kísérleteztünk, a nagy hidegben a madarakról is
gondoskodtunk.

A ,,hóvonat’’ a kanyargós utakon közlekedik

„Szép a fekete szõlõ sorjába', szép a rimóci lyány
gyolcs ingvállba', híre is van amörre csak járnak,
nincsen párja a rimóci lyánynak!”
Hagyományt ápolni, õrizni és bemutatni kötelesség, mert a
gyökerek nagyon fontosak. Ezért azon felül, hogy az év folyamán
többször is belecsempésszük foglalkozásainkba ezt a témát, egy
teljes hetet szentelünk a rimóci kulturális örökség felelevenítésére.
Örömünkre szolgál, hogy mindig akadnak segítõink. Idén Kiss
Istvánné Irénke néni, és Jusztin Mária vállalták, hogy felöltik
magukra a szép rimóci népviseletet. Az óvoda három fiú és három
lány öltözékkel rendelkezik, ezért a gyerekeket is be tudjuk
öltöztetni. Jó látni, hogy büszkén és örömmel viselik ezeket a
gyönyörû ruhákat. Egy kis táncházat is tartottunk, ahol rimóci
énekekre, zenére forgolódtak, kurjongattak óvodásaink.

A madáretetõk feltöltése felelõsségteljes feladat

Boldog Bernadett

Farsangi Meghívó
Szeretettel várja a

Rimóci Nyulacska Óvoda

Ovis táncház

farsangi mulatságra
2017. február 20-án 14:00 órára a Sportcsarnokba.
Belépni 500 Ft-ért lehet,
300 Ft-ért zsákbamacskát is vehet!
A bevétellel óvodánkat támogatja,ezért pénztárcáját
otthon ne hagyja.

,,Így kell járni, úgy kell járni’’
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Egyébként helyett…

A gyerekek nagy örömére hófehérbe öltözött a táj
januárban. A gyerekházat látogató korosztály most
találkozott elõször a tél szépségével. Ebben a tisztaságot
és nyugalmat árasztó hangulatban várjuk 2017-ben is
programjainkra a faluban élõ pici gyerekeket és
szüleiket. Januárban megsütöttük az omlós hókiflit és
elkezdtük már a farsangi készülõdést. Folyamatosan
van lehetõség jelmezek készítésére, amit a gyerekek
felvehetnek a farsangi bálon. Valentin napra kedves
ajándékokat készíthetnek a szülõk, miközben a
gyerekek mozgás és kognitív képességei fejlõdnek.

A polgármester-jelöltek személyiségét, képességeit és
alkalmasságát sokáig lehetne boncolgatni. Nagyon fontos az
is, hogy mérlegre helyezzük õket: tudásukat, rátermettségüket, terveiket – már ha vannak – elképzeléseiket és azok
megvalósíthatóságát. Választanunk, döntenünk kell. Aki úgy
gondolja, hogy dolgok rendezõdnek aztán majd valamilyen
módon a jól megszokott mederben haladhatnak tovább, az
sajnos téved. Ezerszer elhangzott az elmúlt hónapokban, hogy
az új polgármestert mindenki Beszkid Andorhoz fogja
hasonlítani. Az, hogy ez helyes vagy helytelen, másodlagos
kérdés csupán? Az összehasonlítás elkerülhetetlen, de fontos
belátni, hogy SENKI sem lesz olyan, mint Õ, sõt talán
mindenki teljesen más, mint õ volt, pusztán azért (is), mivel
egyikünknek sincs több évtizedes polgármesteri tapasztalata,
felhalmozott kapcsolati tõkéje és annyi megszerzett ismerete,
mint neki volt. Nincs más lehetõség, a jelöltek közül
VÁLASZTANI kell. Nem szabad álomba ringatni magunkat, és
várni a mesebeli Csaba királyfi visszatértét. A döntéskor nem
szabad a jelölteket Beszkid Andor mellé párhuzamba állítani,
nem egy hozzá hasonló polgármestert, „másik Andort” kell
keresnünk, mert egy ember nem születik, nem születhet
kétszer, mert keresztény hitünk szerint mindenki egyszeri,
egyedi és megismételhetetlen. Nem, a jelölteket egymáshoz és
az elvégzendõ feladathoz kell mérni. Azt kell választani, aki a
település közössége érdekében a legtöbbet tudja tenni és a
legjobb módon képes cselekedni. Bár a mostani ciklus csak két
éves, mondhatni „ideiglenes jelleggel” választunk, de ezzel
csak mintegy elodázzuk a döntést, két éves nyugalmas, mintegy tetszhalott állapotot hozunk létre, hogy addig minden
menjen a maga medrében, ne változtassunk, majd lesz ahogy
lesz. Igen ám, de az élet nem áll meg, a mai változó instabil
világban nap mint nap alkalmazkodni kell a folyton, olykor
percrõl-percre változó helyzethez és a helyzet adta kihívásokhoz. Két év alatt is sok feladatot kell ellátni. Rengeteg olyan
lehetõség adódhat ez idõ alatt, amit ha elszalaszt a falu, akár
évtizedekre szóló negatív hatást gyakorolhat a közösség életére. Ezért csak az lehet sikeres, aki polgármesterként ez alatt a
két év alatt úgy végzi teendõit, hogy nem csak változtathatatlanságára, hatalma és a jelen állapot bebetonozására
törekszik, hanem a rendszer stabilitását, egyensúlyát fenntartva, a közösség érdekeit maximálisan figyelembe véve elõre tekint, és nyitott az új helyzet adta új kihívásokra, lehetõségekre.
Nem két évre kell tehát tervezni, hanem hosszú távra: olyan
értékrend megõrzésére és fejlõdési irány kialakítására, amelyre hosszú távon is lehet építeni, és nem (csak) a polgármester,
hanem az egész faluközösség javát is szolgálja.
Mivel az Újság hasábjai nem elegendõk arra, hogy alaposan
meg lehessen vizsgálni minden szemszögbõl a jelöltek programját, ezért meghívom a jelölteket

A hónap receptje volt a diós hókifli.
Hozzávalók:
33 dkg liszt
8 dkg cukor
25 dkg vaj
12 dkg dió

A tésztát összeállítjuk a fenti alapanyagokból, majd
ujjnyi vastagságúra nyújtjuk 2 cm széles 5 cm hosszú
szeletekre vágjuk, kiflit formázunk a tésztából és
megsütjük. Egy éjszakát a levegõn tarthatjuk, de frissen
fogyasztva is nagyon finom.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!
Szitáné Mócsány Zsuzsa

Polgármesterjelöltek bemutatkozása
elnevezésû rendezvényre, és szeretettel várunk mindenkit

február 12.-én 16.00 órára
a Dr. Manga János Közösségi Házba,
ahol független moderátor vezetésével mindenki kifejtheti
álláspontját, véleményét, terveit a falu közössége elõtt.
Természetesen várunk minden érdeklõdõt! A bemutatkozásokat követõ kérdés-körre várjuk az Önök javaslatait is az IKSzT
elérhetõségein (ikszt@rimoc.hu és facebook) valamint a
Szociális Boltban megtalálható dobozba. Ha a technikai
lehetõségek adottak lesznek, az otthonmaradók a

Rimóci TV-n és az interneten élõben
tudják követni a polgármester jelöltek bemutatkozását.
Bablena Feri
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2017. január 22-én vasárnap József atya vezetésével a Szent József Katolikus
Férfiszövetség hét tagja részt vett az ottani ünnepi szentmisén, elõtte pedig a
Boldog Batthyány - Strattmann Lászlóról megemlékezõ imádkozáson.
Kedves meghívásnak eleget téve utaztunk Lukanényére Dobos Péter plébános
atya korábbi invitálására. A hideg és a hó ellenére jó utakon rövid utazás után
(Balassagyarmattól nem messze van) idõben érkeztünk a régebbi templomba.
A településen két templom is van, mindkettõ katolikus. Az összes iskolás
gyerek jár hittanórára, kötelezõ. A régebbi templomot nem régen újították fel,
mennyezetén láthatóak a magyar szentek és boldogok, illetve azok képei, akik
az úgynevezett „várakozók”, akiknek az avatási eljárásuk folyamatban van.
A templom tele volt hívekkel, még az oldal kápolna is. Sok gyerek és fiatal vett
részt a szentmisén, sokan járultak szentáldozáshoz is. A misén József atya
prédikált, központi téma: Boldog Batthyány- Strattmann László magyar
családapa és szemorvos élete és munkássága volt. A mise végén egy szép
imádsággal búcsúztak a lukanényei hívek a templomuktól, a következõ miséig.
A szentmise után Péter atya néhány mondatban szólt templomaik történetérõl,
építésük körülményeirõl. Az újabb templom modern, a kereszten kívül nem
sok minden utal arra, hogy az épület tulajdonképpen templom lenne. A szentmise után készült néhány fénykép is, a fõoltár elõtt.
Ezt követõen a plébánián egy rövid agapé után, néhányan megnézték Péter atya madarait, ugyanis díszmadarat tart a plébánia kertjében.
Elköszöntünk vendégeinktõl és vasárnap a délutáni órákban értünk haza, tanúságot téve hitünkrõl és magyarságunkról. Reméljük, hogy
Péter atyát nemsokára a rimóci hívek is megismerhetik, mivel nagyböjti lelkigyakorlatra kérte fel õt József atya, amit õ szívesen
elvállalt.
Beszkid János

KEDVES IDÕSEK!
Idõsek napjára (február 19.)
fogadjátok tõlünk szeretettel
Óbecsey István versét:

Február 11-e a betegek világnapja

Ebbõl az alkalomból fogadják szeretettel Úr
Jézus nagy ajándékának, a betegek szentségének
ismertetését. Betegek szentségének ünnepélyes
Szeressétek az öregeket
kiszolgáltatása templomunkban február 12-én,
Nagyon szépen kérlek titeket,
vasárnap a 11 órás szentmise keretén belül lesz.
Szeressétek az öregeket.
A betegek szentsége
A reszketõ kezû õsz apákat,
A betegek szentsége - vagy miként sokan nevezik
A hajlott hátú jó anyákat.
betegek kenete azok teste és lelke számára eszközöl ki különös kegyelmet, akik súlyos
A ráncos és eres kezeket,
betegségben szenvednek.
Az elszürkült, sápadt szemeket.
A beteg szenved, fájdalmakat kell elviselnie, sõt a halál is fenyegeti.
Én nagyon kérlek titeket,
Krisztus
szentséget rendelt a súlyos betegek számára vigasztalásul. Ez a szentség hatékonyan
Szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket, közremûködhet újrafelépülésükben is. De ha a mindenható Atya másképp rendeli, erõt ad nekik
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. a halálban, hogy hozzá készségesen visszatérjenek.
A szentség korántsem kizárólag a haldoklók szentsége, mint ezt sok tévesen tájékozott
Öleljétek meg az öregeket,
katolikus véli. Nem azok szentsége, akik haláltusájukban eszméletüket vesztve már valószínû
Adjatok nekik szeretet.
nem tudják, mi történik velük.
Szenvedtek õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Az a beteg, aki a végsõ órákig halogatja e szentség felvételét, annál fennforog a veszély, hogy
Én nagyon kérlek titeket,
számára már hatástalan marad.
Szeressétek az öregeket!
Ha megtudod valakirõl, hogy súlyos beteg (különösen rokonságban), és ajánlatos volna, ha
Ne tegyétek õket szûkodúkba
fölvenné a betegek szentségét, ne mulaszd el erre tapintatosan felhívni a figyelmet!
Ne rakjátok õket otthonokba.
Mindenesetre igyekezz eloszlatni azt az elõítéletet, mintha ez a szentség már az utolsó dolog
Hallgassátok meg a panaszukat,
lenne földi életében. Hívass tehát még idejében papot!

Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Õk is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet
Elhívja õket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!

A betegek szentsége lényegében a szent olajjal való megkenés. Elõtte a pap szentírási részt
olvas föl, imákat és egyetemes könyörgéseket mond. Ezt követõen azt kéri Istentõl, hogy akit a
betegek olajával megken, annak adja vissza egészségét, adjon erõt a szenvedés elviselésére.
Magát a szentséget e szavakkal szolgáltatja ki:
E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek
kegyelmével;
Felelet: Ámen.
A pap pedig folytatja, megkenve a beteg homlokát és két kezét:
Szabadítson meg bûneidtõl, üdvözítsen téged, és erõsítsen meg jóságosan!
Felelet: Ámen.
A betegek szentségének kiszolgálása a Miatyánk elimádkozásával és a pap áldásával ér véget.
Imádság betegségben
Istenem, Atyám, nehezemre esik most azt mondanom: "Legyen meg a te akaratod." Letört
vagyok, és már bátorságom sincs. Fájdalmaim szinte elviselhetetlenek. Minden, ami oly
bõven kitöltötte életemet, most olyan messzinek tûnõ számomra. Az emberek, akikhez
kötõdött életem, a munkám, barátaim, mindennapi tevékenységem. Magam vagyok, egészen
egyedül, de veled szeretnék lenni életemnek ezekben a nehéz óráiban. Bármennyire is erõtlen
vagyok, mégis megkísérlem, hogy igent mondjak arra, ami most velem történik. Ámen.
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József atya: EGYHÁZI HÍREK
Az elmúlt hónapban a keresztények egységéért imádkozott a keresztény világ. Mi is ezt tettük. Imaórát végeztünk Galgagután és nálunk a
rimóci templomban.
Jézus az Utolsó vacsorán így imádkozik apostolaiért: „Szent Atyám tartsd meg õket nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek,
mint mi.”
De nemcsak az apostolokért imádkozik, hanem mindazokért, akik benne hisznek, a hívek közösségéért.
„De nemcsak értük az apostolokért imádkozom, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint
te Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek õk is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”
Jézus ezen óhajára 1966 óta hazánkban is rendszeresen összegyûlnek a különféle keresztény felekezetek hívõi, hogy együtt imádkozzanak
a közös egy Atyához.
Amikor még Bercelen voltam, a hozzátartozó faluban, Galgagután 1984-tõl, mintegy 33 évvel ezelõtt kezdtük. Vass Ferenc baptista
lelkész testvérem kezdeményezésére, evangélikusok, baptisták és katolikusok, szabadegyháziak csatlakoztak. Ha jól emlékszem a
baptista imaházban. Ez olyan jó hatással lett ránk, hogy akkor még a berceli templomba járó galgagutai hívek, akiknek nem volt templomuk, helyet kaptak a baptista imaházban, ahol a katolikus istentiszteletet végezhettünk híveinknek vasárnaponként. Evangélikusok is
felajánlották, ha szükséges õk is szívesen adnak helyet. Azóta is tartanak összejöveteleket.
Galgaguta hívõ közössége meghívott bennünket, rimóciakat, hogy csütörtök (január 25.) este tartsunk egy imaórát. Idén az imahét
programját a német keresztények állították össze. Általuk készített imaórát végeztük el. Õk az egyházszakadást a berlini falhoz
hasonlították. Az Úr Jézus a szakadás okozta sok fájdalmat, és bûnöket felvitte a keresztre és kiengesztelõdést adott az Atyának. Jézus kéri
híveitõl, hogy folytassák a kiengesztelõdés, a megbékélés munkáját ott, ahol élnek. Ezt jelképezte a képeken látható fal és a kereszt,
melyen a föltámadt, gyõzelmes Jézus gyertyái égtek. A jelenlévõ hívek is kaptak gyertyákat, Jézus küldetésével.

Ima az ökumenikus hétre:
Jussanak egymással egyre testvéribb közösségre azok, akik Krisztust Istenüknek és Megváltónknak vallják.
Add meg nekünk a valódi közösség ajándékát a másokkal való
kiengesztelõdésben…
Halld meg a háborúk áldozatainak, a társadalom peremére szorultaknak, minden szenvedõnek jajkiáltását…
Tégy szabaddá bennünket arra, hogy felismerjük nagy szereteted,
és megosszuk azokkal, akik utánad kiáltanak…
Könyörögjünk!
Adj nekünk erõt, türelmet és szeretetet, Atyánk, hogy dolgozzunk az
egyházak közti egységért, munkálkodjuk az egyes emberek közti
kiengesztelõdésért, és fáradozzunk a népek és nemzetiségek megbékéléséért. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szeretettel: József atya
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ISKOLAI HÍREK
Magyar Kultúra Napja!

Az ökumenikus imahét alkalmából (2017. január 15.-22.)

Mindenható, örök Isten, aki egyedül vagy képes olyan mértékben
adakozni, amely meghaladja minden képzeletünket és várakozásunkat, hallgasd meg szívbõl fakadó kéréseinket.
Tégy minket a Te új néped jelévé! Add nekünk és egyházainknak
Szentlelked kegyelmét, hogy áldássá váljuk egymás számára…
Egyesíts bennünket egyetlen szeretetben, hogy együtt véghez tudjuk vinni azt a munkát, amelyet reánk bíztál…
Szüntesd meg a megosztottságot a keresztények között, bontsd le
az általunk emelt sok korlátot…
Segítsd, hogy szétoszlassuk gyanakvásainkat, s meglássuk a jó
szándékot azokban, akikkel találkozunk…

2017 FEBRUÁR

1989. január 22-e óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját,
mégpedig arra az eseményre emlékezve, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
A nap megrendezésének ötlete Fasang Árpád zongoramûvészhez köthetõ, aki 1985-ben vetette ezt fel. 1989. januárjában
szervezték meg az elsõ évfordulós rendezvénysorozatot és azóta
rendre évente ünneplik meg ezt a napot.
A Rimóci Szent István Általános Iskola alsó és felsõ tagozatos
diákjai a hagyományokhoz híven minden évben részt vesznek a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett Nemzetközi Versmondó-és Népdaléneklõ Versenyen. A megyei szintû rendezvényt Szécsényben immáron 26. alkalommal rendezték meg
2017. január 21-én. Versmondásban iskolánkat a harmadik
évfolyamból Bangó Ariella, a negyedikesek közül Bangó Mirella, ötödikbõl Bangó Lili, hatodikból Bangó Mónika, hetedikbõl
Rácz Zsanett, nyolcadikból Bangó Viktória, népdaléneklésben a
hatodikos Rácz Viola képviselte.
A fagyos, zord idõ ellenére a 10 órakor kezdõdõ megnyitóra
közel 150 tanuló és az õket kísérõ felkészítõ pedagógusok,
valamint a gyermekeik produkciójára kíváncsi szülõk megtöltötték a színháztermet. A Nógrád megyei diákokon kívül
Fülekrõl és Székelyudvarhelyrõl is érkeztek versenyzõk.
A Himnusz közös eléneklése után a rendezvényt Stayer
László polgármester úr köszöntõje nyitotta meg, majd az Iglice
Táncegyüttes fergeteges mûsora következett.
A versenyzõk korcsoportonként alsó tagozat, felsõ tagozat
és középiskolások - foglalták el kijelölt termeiket.A verseny
mezõnye nagyon erõsnek bizonyult. Kicsi színpadi növendékeket láthattunk és hallhattunk. Az életkoruknak megfelelõen
választott vidám, derûs versek, dalok mosolyt csaltak a nézõközönség arcára. Persze nem maradhatott el a jutalmuk sem: a
taps és az Emléklap, melyet minden versenyzõ megkapott. Õk is
tudták, hogy nem állhat mindenki a képzelt dobogóra, ám a
részvétel is ugyanolyan fontos. Iskoláikat képviselni mindig
megtiszteltetés.
A versengés végeztével szerény vendéglátásban volt
részünk, a zsûri ez idõ alatt kialakította a gyõztesek rangsorát.
Az eredményhirdetésen büszkék lehettünk, hiszen Bangó Lili
teljesítményét harmadik helyezéssel jutalmazta a zsûri, melynek
Varga Bálint igazgató bácsi is tagja volt. Gratulálunk Lilinek!
A rendezvény zárásaként a Szózatot énekeltük el közösen.
Köszönjük a versenyzõk és a felkészítõk (Versegi Zoltánné,
Nagyné Mákos Izolda, Huszkó Marianna, Kovács Norbert)
fáradozásait. Jó volt ezen a napon magyarnak, rimócinak lenni,

Aztaaa!
2017. január 19. napja ugyanolyan hideg, szomorú csütörtöknek
indult, mint a korábbi napok. Az izgalom iskolánkban 10 óra körül
kezdõdött, amikor kopogtak az ablakon és Vincze Dezsõ bácsi
(Hársfa út) egy baglyot akart beadni nekünk, mert „szegénykém nem
tud elrepülni és azt mondták, hogy itt talán meg tudják menteni” mondta. Kollégáinkkal álltunk az ablak elõtt egy pillanatig a megdöbbenéstõl, majd jött az ötlet… Egy gyors egyeztetés az igazgató
úrral, engedély megadva, így a bagoly néhány másodperc múlva már
nálunk is volt egy dobozban…
A madár átvétele után gyors eseménysorozat következett. Jeleztük a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának, hogy iskolánkban sérült madár
van és segítségüket kértük a bagoly elszállításához. Szakemberük
perceken belül jelentkezett telefonon és egyeztettük a teendõket.
Két óra körül érkezett iskolánkba Harmos Krisztián, aki ötletünkre
nagyon nyitott volt, így az iskola diákjai szakavatott személy közvetítésében ismerkedhettek meg madarunkkal mert ezt a meglepetést
találtuk ki a gyerekeknek. Krisztián a bagollyal bement az osztálytermekbe, ahol bemutatta a madarat. Megnézhettük a madár szárnyainak fesztávolságát, a karmait, a csõrét, megismertük életmódját,
táplálkozását és mindent, amit az erdei fülesbagolyról tudni kell,
lehet és illik. E mellet szó esett még más állatokról, a környezetvédelemrõl, az állatok védelmérõl és a madarak téli etetésérõl is.
Ennek segítése érdekében jókora mennyiségû napraforgóval lett
gazdagabb iskolánk, így mi is aktív madáretetõkké váltunk.
És hogy hogyan fogadták gyermekeink a meglepetést? Aztaaa! mondták mindannyian, tátott szájjal és kerekre nyitott szemmel,
amikor meglátták a terembe belépõ bácsi kezében a madarat.
Csendben hallgatták végig az elõadást, majd rengeteg kérdéssel
bombázták alkalmi elõadónkat, aki néha kis mosollyal a szája
sarkában állta a sarat és minden kérdést megválaszolt. Igazi meglepetés és élmény volt diákjainknak ez a kis elõadás és még napokig
beszéltek a történtekrõl.
Harmos Krisztián az NTP-RHTP-16-0119 azonosító számú
tehetséggondozó program önkénteseként mutatta be a madarat az
iskola diákjainak. Iskolánk nevében ezúton is nagyon szépen
köszönjük segítségét, együttmûködését és bízunk benne, hogy a
kicsit hozzánk is tartozó bagoly hamarosan felépül és ismét
szabadon engedhetõ lesz.

UTÓÉLET…

Az iskola pedagógusai kihasználva az adandó alkalmat - a pályázat
keretében madáretetõket készítettek üres PET palackokból és tejes
dobozokból. A tejes dobozokat a Gondozási Központ konyhája
biztosította, melyet köszönünk. A téli madáretetés rejtelmeit séta
keretében tanulmányozhattunk is a faluban. A kézmûves foglalkozáson a gyerekek az újrahasznosítás mellett megismerkedhettek a téli
madáretetés módjával, szokásaival, melyet a következõkben otthon,
mindennapjaiban is alkalmazhatnak, hiszen az elkészült madáretetõket napraforgómaggal megtöltve vihették haza.
2017. február 1. A bagoly néhány napi etetés és ápolás után önként
reméljük jövõre hasonlóan ünnepelhetjük nemzeti imádságunk és egészségesen megkezdte szabad életét és azóta is boldog, jó
Nagyné Mákos Izolda
születésnapját.
Versegi Zoltánné, Bárány Árpád egészségnek örvend!

Galgagután

A kereszt

A Nemzeti Gyásznap alkalmából
Rimócon is szentmisét végeztünk
az autóbusz szerencsétlenség
áldozataiért, sebesültjeiért
és hozzátartozóikért.

Rimócon

Szentmisék rendje és ünnepeink:
Csütörtök, péntek, szombat: este 6 óra szentmise
Vasárnap: délelõtt 11 órakor szentmise
Február 2. Urunk bemutatása
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepek
Este 6 órakor szentmise: Boldogasszony ünnepe
Február 11. Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária ünnepe
Betegek világnapja
Február 12. Vasárnap délelõtt a 11 órás szentmisén
betegek szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása
Szeretettel várunk mindenkit!
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Milyen polgármesterre van szükségünk?
Február 26-a fontos nap Rimóc történelmében: polgármestert kell választanunk. Az elmúlt idõszakban
felröppent hírek, pletykák arra késztettek, hogy a több mint hat éves jegyzõi tapasztalatom birtokában ezen
cikkben megpróbáljam összefoglalni, mi is a polgármester feladata, milyen pozícióba választunk hamarosan
faluvezetõt. Mivel ma egy vezetõnek, fõként egy települést irányító vezetõnek a napi munkáját jogszabályok
száza határozza meg, ténylegesen nem is lehetne összefoglalni, hogy mennyi hatáskör, kötelezettség, feladat
vár egy polgármesterre, ezért írásom csak egy kivonata a polgármesteri feladatoknak. Cikkemmel nem
kívánok egy polgármester jelölt mellett vagy ellen sem állást foglalni. Tárgyilagosan szeretném felvázolni azokata dolgokat, amelyekkel
nem árt, ha tisztában vagyunk, mikor teljesítjük állampolgári kötelezettségünket és elmegyünk szavazni.
Eskü:
A polgármester megválasztását követõen esküt tesz a képviselõtestület elõtt és errõl okmányt ír alá. Az eskü szövege: „Én,
(eskütevõ neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri
tisztségembõl eredõ feladataimat Rimóc fejlõdésének elõmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü szövege hûen tükrözi, hogy a polgármester a település
egészéért vállal felelõsséget, neki mindig a település érdekét és
nem egy-egy ember, vagy embercsoport érdekét kell szem elõtt
tartania. Ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy sokszor bizonyos
emberekre vonatkozóan negatív döntést is meg kell hozni és fel kell
vállalnia a település egészéért.
Idõtartam:
A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszûnésével szûnnek meg. Mivel
most idõközi választás van, és 2014-ben 5 évre választottunk, az új
polgármester tisztsége 2019-ig tart, kivéve,ha más okból (pl.:
lemondás) nem szûnik meg tisztsége idõközben.
Fõállású vagy tiszteletdíjas?
Egy polgármester lehet fõállású, ezen esetben nincs máshol állása,
vagy lehet társadalmi megbízatású, amikor csak tiszteletdíjért látja
el feladatait. A mai felgyorsult világban és a felvázolt feladatok
sokaságában azt hiszem kijelenthetõ, hogy egy 1800 fõ feletti
településnek fõállású polgármesterre van szüksége, aki elérhetõ az
intézményeknek, el tud járni társulási ülésekre, pályázati megbeszélésekre, stb. Gondoljunk bele, hogy ha a polgármester 8-16
óráig máshol látja el feladatát, akkor hogy tudna részt venni a
település életében, az üléseken, a hivatal irányításában?
Fizetés:
A fõállású polgármestert más összegû tiszteletdíj illeti meg, mint a
társadalmi megbízatású polgármestert. A polgármester fizetését
törvény határozza meg, azaz attól eltérni sem lefelé, sem felfelé
nem lehet, összegét bárki kiszámolhatja. Az új polgármesternek
olyan fizetése lesz, mely elõdjének nem adatott meg, mivel 2017.
január 1-tõl szabályozták újra a számítását. A polgármesteri fizetés
az államtitkárilletményének (997.170 Ft) meghatározott részével
egyenlõ. Egy 1501-2000 fõ lakosságszámú település polgármestere esetében ez 50%, azaz illetménye bruttó 498.600 Ft/hó.
A fõállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegû költségtérítésre is jogosult, melynek mértéke
bruttó 74.800 Ft/hó.
Egy társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a fõállású
polgármester illetményének 50%-a, azaz adott esetben 249.300
Ft/hó, költségtérítés pedig 37.400 Ft/hó.
Átadás-átvétel:
Az új polgármester elsõ nagy feladata az átadás-átvétel lesz, amely
különösen nehéz úgy, hogy az átadó már nincs közöttünk.
Folyamatban lévõ ügyek:
Az átvevõ polgármesternek át kell tekintenie a volt polgármesternél lévõ folyamatban lévõ ügyeket (sok esetben egy-egy ügyhöz,
pályázathoz határidõk vannak, melyeket tartani kell).

Munkáltatói jogok:
A polgármesternek tisztában kell lennie azzal, hogy kik fölött
rendelkezik munkáltatói jogkörrel, kiket utasíthat, irányíthat. A
polgármester rendelkezik például az intézményvezetõk egyéb
munkáltatói jogaival - mint például szabadságkiadás - azonban egy
intézményvezetõ alkalmazottjai tekintetében már nem. A
polgármester viszont nem küldheti el az intézményvezetõt, hiszen a
kinevezés, felmentés a képviselõ-testület joga. A jegyzõ kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek
lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérõ megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.
Pénzügyi helyzet:
Az elsõ feladatok között kell sort kerítenie majd arra a
megválasztott polgármesternek, hogy áttekintse az önkormányzat
aktuális pénzügyi helyzetét. Meg kell ismernie az önkormányzat
tavalyi költségvetését, hiszen azzal a zárszámadás keretében még
el kell számolnia május 31-ig, illetve mivel február 15-ig a
képviselõ-testületnek már be kell nyújtani a 2017. évi költségvetést, azt is át kell tekintenie, hiszen ez alapján gazdálkodhat
egész évben. Az önkormányzatok az állam által adott
normatívából, azaz központi támogatásból, adóbevételekbõl és
esetlegesen saját bevételbõl gazdálkodhatnak. Minden önkormányzat nagyságától az általa ellátott feladatoktól és különbözõ
tulajdonságaitól függõen kap állami támogatást, amely kizárólag
arra fordítható, amilyen feladatra kapta. A közvilágításra kapott
pénzt például nem lehet segélyekre fordítani, mint ahogy a
gyermekétkeztetési feladatra kapott pénzt sem lehet utakra
fordítani. Pédául: Amennyiben 100 gyermek szünidei étkezésére
kap az önkormányzat pénzt, de nem étkezik belõle csak 50
gyermek, a maradék pénzt vissza kell fizetni, az nem fordítható más
célra, feladatra.
Pályázatok:
Egy önkormányzat mindig csak arra a fejlesztésre nyújthat be
pályázatot, amelyet kiírnak. Hiába rosszak az utak, ha egy
megjelenõ pályázat a közbiztonság erõsítését szolgáló kamerarendszer kiépítésére, fejlesztésére nyújt lehetõséget. Ebben azesetben
az önkormányzat eldöntheti, hogy él-e a pályázat lehetõségével és
akarja-e a kamerarendszer fejlesztését megpályázni, vagy nem.
Fontos egy-egy ilyen döntésnél az is, hogy a támogatásnál az
önkormányzatnak mennyi önrészt, azaz saját forrást kell
biztosítania és azt honnan teremti elõ. Például ha egy 10.000.000
Ft-os útfelújításhoz 1.000.000 Ft saját erõt is biztosítania kell az
önkormányzatnak, akkor el kell dönteni, hogy mibõl tudja ezt
kigazdálkodni.
A polgármesternek meg kell ismernie a beadott, folyamatban lévõ
pályázatokat is, melyeknél van hiánypótlás, melyekkel kell
elszámolni, melyik hol tart. Számos beruházásvolt településünkön
az elmúlt idõszakban. Egy-egy pályázat esetén 3-5 év fenntartási
kötelezettség van az önkormányzatnál. Ez azt jelenti, hogy évente
fenntartási jelentést kell készíteni, amelyben számot kell adni arról,
hogy a pályázati támogatás érdekében vállalt kötelezettséget az
önkormányzat valóban teljesíti.
Sajnos sok esetben visszafizetést von maga után, ha egy-egy
fenntartási jelentés nem kerül benyújtásra, vagy a pályázatban
vállalt feladat nem teljesül. Például ha az állam arra ad támogatást,
hogy csökkentsük egy intézmény rezsiköltségeit, akkor a felújítás
után évente jelenteni kell a rezsiköltségeket, hogy kimutatható
legyen az intézményi megtakarítás.
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Sokáig gondolkodtam rajta, hogy jelöltessem-e magam polgármesternek, volt
mikor az „igen”, volt mikor a „nem” kerekedett felül attól függõen, hogy számba
vettem azokat a feladatokat és kötelességeket, amelyeket egy polgármesternek el
kell látnia a települése érdekében, és amelyek miatt alkalmanként a családi élet is
háttérbe szorulhat. Nem volt szándékomban félrevezetni senkit, egyszerûen csak
nem született meg a döntés, csak az utolsó napokban. Igaz, többen már az
„elejétõl” számításba vettek, mint lehetséges jelöltet és sokan kérdeztek,
bátorítottak, végül a családi támogatás és elfogadás után igényeltem az
ajánlóíveket és gyûjtöttem össze a nyilvántartásba vételhez szükséges aláírásokat.
Ezúton is köszönöm a támogatást akár írásban, akár szóban tette azt valaki!
Miért is jelentkeztem polgármesternek? Azért, mert szeretném, ha Rimóc egy
olyan hely lenne, ahol jó élni, ahol az emberek jól érzik magukat, ahol szívesen
felnõnek a gyerekek és utána itt is telepednek le. Úgy gondolom, ez nem
lehetetlen, hiszen az alapok már le vannak fektetve. Az eltelt 26 év alatt olyan
minõségi javulás ment végbe az infrastruktúra területén a településen, amelyek biztosítják az itt élés
alapfeltételeit. A többi már rajtunk, rimóciakon múlik. Igaz, vannak még javításra váró utak, korszerûsítésre váró
épületek, mert mindig van mit fejleszteni, mint a saját házunk táján, de ugyanolyan fontos vagy még fontosabb az
itt élõk „jó” közössége. A falu lakossága egységet alkotó közösség, melybe mindenki beletartozik, így
mindenkinek ugyanolyan a felelõssége. Igaz, hogy sokfélék vagyunk, sokféle gondolkodással, de már az is
sokszor megmutatkozott, hogy ha baj van, összefogásban mégis erõsek vagyunk. Azt szeretném, ha a település
jövõje érdekében meghatározott irányok mentén, a már elkezdett munkálatokat folytatni tudnám, de nem csak
az infrastruktúra, hanem közösségi területeken is. Valamihez pénz kell, valamihez összefogás, valamihez
mindkettõ. Szinte mindenki tudja a településen, hogy a legtöbb beruházás, felújítás pályázatnak köszönhetõen
valósult meg. Az sem titok, hogy Önkormányzatunk arra nyújt be pályázatot, ami éppen ki van írva, és nem arra,
amire mi gondoljuk, hogy szükséges volna, mivel arra a legtöbb esetben nincs forrás biztosítva. Ezért nincs
például minden út felújítva a településen, ami önerõbõl sajnos nem tud megvalósulni. Én is úgy gondolom, hogy
a település gyarapodása érdekében, a lehetõségekhez mérten a jövõben is ki kell használnunk a rendelkezésre
álló pályázati forrásokat. Magam is többször részt vettem már ilyen jellegû folyamatokban. Továbbá szükséges
az is, hogy az egyéb forrásokkal felelõsségteljesen tudjunk gazdálkodjunk úgy, hogy az biztosítsa az
Önkormányzat folyamatos mûködését, hogy ne adósodjunk el, valamint a lakosság igényeinek megfelelõen
végezzük el a szükséges felújítási, karbantartási és beruházási feladatokat. Nem teszek felelõtlen ígéreteket,
hiszen saját magam nem dönthetek egy egész közösség anyagi javai felett.
Mindig is érdekelt Rimóc sorsának alakulása. Az évek alatt több civil szervezet tagja lettem, a Kobak
Egyesületnek a vezetõjévé váltam. A civil élet rendkívül fontos a településen, ezért azok mûködése a jövõben is
meghatározó és támogatandó. 2013-tól a rimóci Közösségi Házban látok el szervezõi feladatokat. Az ottani
csapattal folyamatosan azért dolgozunk, hogy a településen élõk számára kulturális szórakozási- és
kikapcsolódási lehetõséget biztosítsunk, nemzeti ünnepeinkre méltó módon megemlékezzünk, valamint
lehetõségeinkhez mérten segítsünk mindenkit az ügyes-bajos dolgainak megoldásában. Egy település kultúrája,
kulturális élete meghatározó az egész közösségre nézve. 2014-ben megválasztottak az Önkormányzat
Képviselõ-testületének tagjává, azóta a testületen keresztül részt veszek a település életét érintõ
döntéshozatalban, ahol képviselõ társaimmal együtt felelõsségteljesen, a település javát szolgálva, és jövõjét
figyelembe véve hozzuk meg döntéseinket.
Igaz, hogy a legfiatalabbak közé tartozom a polgármester-jelöltek között, de úgy gondolom, ez nem jelent
hátrányt. Bízom benne, hogy a fiatalos lendület és tenni akarás viszi majd elõre a települést. Úgy gondolom, hogy
nekünk, itt élõknek kell tenni azért, hogy ez a település egy élhetõ falu legyen. Most is arra bátorítok mindenkit,
fiatalokat és idõsebbeket egyaránt, hogy vegyen részt a közösség életében. A közösség tagjainak nem csak
kötelességeik vannak, hanem jogaik is. Ezért fõként arra kérek mindenkit, éljen a szavazati jogával és vegyen
részt a választáson, hogy mindenki véleménye érvényesüljön.
Sajnos, ez a választás igen szomorú ok miatt vált szükségessé, amely kétség kívül lezár egy korszakot. A
következõ polgármester, bárki is lesz ezután a település elsõ embere, biztosan „másféle” lesz, mint az elõdje, ezt
mindenkinek el kell fogadnia. Úgy gondolom, ha lehetõséget kapok Rimóc polgármestereként a közösség
irányítására, akkor azt szolgálatként fogom ellátni, ahogy ezt láttam elõdömtõl és a szüleimtõl is.
Kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassanak a választáson!
Köszönettel: Burik-Vincze Ágota
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Miért akarok polgármester lenni? - Mert úgy gondolom, hogy képes
vagyok az elért szinten tartani a falut, és idõvel fejleszteni azt.
Polgármester:
Ez a feladat és pozíció megkövetel az embertõl bizonyos tulajdonságokat és
képességeket. Rendkívül nagy türelemmel, nyitottsággal kell rendelkeznie
ahhoz, hogy a különbözõ emberek közül mindenkivel szót értsen. Jól
informáltnak kell lennie és jó tájékozódó képességgel kell rendelkeznie, hogy a
meglévõ tudását kihasználhassa, a szükségeset pedig megszerezhesse. Többek
véleménye szerint rendelkezem ezekkel az erõsségekkel, megvannak azok a
képességeim, amiket a közösség szolgálatába tudok állítani. Nyitott vagyok új
megoldások és vélemények felé, így könnyen megtalálom a közös hangot
másokkal. Kiigazodom a pályázati, hivatali vagy akár jogi dokumentumokban,
szövegekben, kiírásokban is, nem jelent gondot az informatika és az angol nyelv
használata. Munkám során folyamatosan tájékozódom hazám és a világ
dolgaiban, hiszen az embernek napra késznek kell lenni, hogy a problémák és a lehetõségek ne érjék váratlanul.
Ennek a felkészültségnek a megszerzéséhez nagyban hozzájárult az, hogy eddig is aktívan részt vettem a
település életében, annak alakításában. Idén lesz tíz éve, hogy elkezdtem dolgozni a Közösségi Házban. Ez alatt
az idõ alatt sok rendezvény megszervezésében és lebonyolításában vettem részt, másokkal együttmûködve.
Gyakran 10-20 ember dolgozott összehangoltan a kezeim alatt. Emellett részt vettem a falugyûléseken, olykor a
testületi üléseken is, hiszen mindig is érdekelt a faluközösség sorsa. Épp ezért, hogy a feladatoknak és
elvárásoknak meg tudjak felelni, több képzésen, tréningen is részt vettem, amiken a közösség problémáinak
megoldására, a község fejlesztésére készítettek fel. Ezek során nagyon sokat tanultam és ezt már eddig is
kamatoztattam a falu érdekében. A közösségi házban is folyamatosan a településen, a településért dolgoztam, ez
alatt rengeteget tanultam a faluról, az Önkormányzat mûködésérõl, a problémákról, azok megoldási
lehetõségeirõl.
Nyolc éve alapítottuk az Ifjúsági Egyesületet, amit azóta tisztességgel és eredményesen vezetek. Az ifjúsági
civil szektorban, mint települési szinten mûködõ egyesület kiemelkedõ eredményeket értünk el. Rengeteget
dolgoztam azért, hogy ez így legyen. Talán ezeknek egy eredménye, hogy 2015 decemberében országos önkéntes
kitüntetésben részesültem. Az önkéntes tevékenységem ideje alatt sajátítottam el a kapcsolatépítés, kapcsolatok
kihasználásának és a lobbitevékenység képességét, amik egy falu vezetésében is kiemelkedõen fontosak hiszen,
mint ahogy azt Beszkid Andor számtalanszor bizonyította, egységben az erõ, bizonyos dolgokat a térség hasonló
helyzetben lévõ polgármestereivel együttmûködve, együttesen lehet csak megoldani. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy ez idõ alatt nagyon sokat beszélhettem, így nagyon sokat tanulhattam Beszkid Andortól, aki a
három évvel ezelõtti választások ideje alatt is többször szívesen fogadott. Megbeszéltük a helyzetet, megértette
és elfogadta, hogy azért indulok, hogy mindenki tudomására hozzam, van bennem akarat arra, hogy idõvel ezt a
szolgálatot lássam el. Nagyon szomorú, hogy úgy alakult, erre hamarabb kerülhet sor, mint bárki gondolta
volna.
Magánéletemrõl: vallásos ember vagyok, ennek megfelelõen is élek. A ministrálás után a Máriás csoport aktív
tagja voltam. Idén lesz tizenegy éve, hogy Zagyvapálfalván és Vizsláson kántorkodom, és rendszeresen
besegítek más településeken is. Szabadidõmben is szívesen zongorázom, orgonálok, harmonikázok. A
hagyományõrzés fontos számomra, amíg idõm engedte, aktív tagja voltam a csoportnak is, mostanában már csak
egyes fellépésekre jutok el táncolni. A feleségemmel, Ginával boldog házasságban élünk, van egy kétéves
kislányunk, Emília, és most várjuk második gyermekünket.
A fentebb leírtak alapján merem azt állítani, hogy alkalmas vagyok a posztra. A képviselõtestülettel és a
jegyzõvel együttmûködve képes vagyok irányítani a településen dolgozókat, jól szeretném népszerûsíteni,
mondhatni menedzselni majd a települést, és a megvalósítható célokra fordítom a rendelkezésemre álló idõt és
energiát. Nem ígérhetek autópályát és ezer új munkahelyet Rimócnak, csak azt, hogy a falu érdekében minden
adódó lehetõséget kihasználok!
Kérem, ha Ön is alkalmasnak tart, és szeretné, hogy a falu a megkezdett úton haladva tovább kamatoztassa
meglévõ értékeit, és fejlõdéssel a jövõ irányába tartson, akkor feltétlen menjen el február 26.-án, és szavazzon
rám!
Köszönöm!
Bablena Ferenc
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Önkormányzat vagyona:
Az új tisztségviselõnek át kell tekintenie az önkormányzat aktuális
vagyonmérlegét és a vagyonkataszterét, azaz, milyen önkormányzati tulajdonok, ingatlanok, eszközök vannak. Ezekbõl melyek
azok, amelyek a törzsvagyonhoz tartoznak, azaz nem lehet õket
sem eladni, sem bérbeadni, melyek azok, amelyek korlátozottan
forgalomképesek és melyek azok, amelyek az üzleti vagyonhoz
tartoznak, azaz akár el is adhatóak.
Önkormányzat feladatai:
Az önkormányzatoknak vannak kötelezõ és szabadon választott
feladatai, meg kell ismernie, melyeknem szüntethetõek meg,
mivel minden települési önkormányzatnak el kell látnia. Az ellátás
módja azonban már többféleképpen történhet. Mi a jó Rimóc
településnek egy-egy feladat ellátása során? Munkát adni helyi
embereknek? Kiszervezni és megbízni egy céget, hogy lássa el az
önkormányzat helyett? Esetleg más önkormányzattal társulni és
együtt ellátni? A hivatali feladatra például kötelezõ volt társulni,
mivel 2000 fõ lakosságszám alatt nem lehet önállóan hivatalt
fenntartani. Erre Nógrádmegyerrel társultunk. Az óvodát például
önállóan mû-ködtetjük, azaz az óvoda költségvetése az
önkormányzat költségvetésének része. A Gondozási Központ
mûködtetésére már szabadon társultunk Nógrádmegyerrel, majd
Endrefalvával, hogy több állami támogatásra legyünk jogosultak.
Végül vannak olyan társulások, amelyeknek a szécsényi járási
önkormányzatok mind tagjai, de van olyan társulás is, amelynek
Rimóc mellett még kb. 50 másik önkormányzat is tagja.
Mindezeket meg kell ismerni, át kell látni, hogy melyik társulásnak
mi a célja, feladata, abból kiválni például lehet-e, érdemes-e, hozzá
kell-e járulni pénzzel a mûködte-téséhez, ad-e rimóci embernek
munkát, stb. Sajnos azt is be kell látni, hogy sok feladatra, nincs
ráhatása egy önkormányzatnak. Jó példa erre az iskola, mely a
településen mûködik, azonban mivel állami mûködésben van, az
önkormányzatnak, polgármesternek nincs semmilyen joga az
iskolát illetõen..
Elektronikus közigazgatás:
Ahogy a mindennapjainkban része az informatika az életünknek,
úgy szövõdik be az a közigazgatásba is. Egy-egy önkormányzatnak
számos elektronikus rendszere van, mely kihat a polgármester
munkájára is. Számos meghívó, ügy, elõterjesztés, szerzõdés, stb.
interneten, e-mailben érkezik, melyekre reagálni kell, azaz nem árt,
ha a polgármester jól kezeli a számítógépet. Hogy csak példaként
említsek párat, elektronikus rendszerben érhetõ ma már el az
iktatórendszer, a vagyonkataszter, a népeség-nyilvántartó, az adórendszer, a költségvetés, számos pályázat, de már a közfoglalkoztatási programot is elektronikus felületen kell megtervezni. Ezeket
sok esetben persze hivatali ügyintézõ kezeli, azonban ha a
polgármester nem látja át ezek mûködését, nem tudja, milyen
adatokat lehet ezekbõl kikérnie, vagy milyen határidõk vannak
egy-egy rendszer kezelése során.
Jogszabályok, alapvetõ dokumentumok:
Ahogy azt már említettem, nem árt, ha képben van a polgármester
az alapvetõ jogszabályokkal is, melyek a mindennapi munkáját
szabályozzák. Például milyen szerzõdéseket írhat alá, melyhez kell
már a testület felhatalmazása, mennyi pénz felett rendelkezhet
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szabadon, milyen összeg fölött kell közbeszerzést lefolytatni, stb. A
számos jogszabály, törvény mellett persze vannak Rimócra vonatkozóan is olyan dokumentumok, melyeket meg kell ismernie,
hiszen elengedhetetlen a munkájához. Ilyen például a képviselõtestület munkaterve, szervezeti és mûködési szabályzata, az
önkormányzat hatályos rendeletei, gazdasági programja, helyi
esélyegyenlõségi programja, szabályzatai, az éves közfoglalkoztatási programja. A polgármester például nem adhat bárkinek
bármilyen segélyt, ezek mindig le vannak szabályozva, kinek,
milyen kérelemre, milyen jövedelmi feltételek fennállása esetén mi
adható.
A képviselõ-testület:
A képviselõ-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti,
akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.
Meg kell határoznia a testületi ülések idõpontját, napirendjét és
számos képviselõ-testületi döntés, önkormányzati feladat,
pályázati lehetõség elõterjesztõje a polgármester.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint:
Apolgármester
a) a képviselõ-testület döntései szerint és saját hatáskörében
irányítja a közös önkormányzati hivatalt;
b) a jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a
közösönkormányzat hivatalfeladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elõkészítésében és végrehajtásában;
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási
ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzõre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézõjére;
d) a jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a képviselõtestületnek a hivatal belsõ szervezeti tagozódásának, létszámának,
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás
rendjét;
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzõ tekintetében;
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az
önkormányzati intézményvezetõk tekintetében.
A polgármester a képviselõ-testület utólagos tájékoztatása mellett,
a törvényben meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés
közötti idõszakban felmerülõ, halaszthatatlan - a szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott - a képviselõ-testület
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
Kapcsolatok:
Egy jó polgármester átlátja a közigazgatás folyamatosan változó
szervezetét. Tudja, milyen üggyel, hová forduljon, tisztában van
azzal, hogy egy-egy ellenõrzésen, megbeszélésen, ülésen mit tehet,
milyen lehetõségei vannak. Jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ képességgel megáldott polgármester sok mindent el tud
érni a településének. Ne legyen hirtelen, egy-egy döntését fontolja
meg, ha kell, kérje ki többek véleményét.
Mindezek mellett persze legyen elérhetõ a lakosoknak is, hallgassa
meg õket, szakítson idõt arra, hogy egy-egy problémát megismerjen, utánajárjon, segítse annak megoldását. Ne felejtse el,
hogy a lakosok választották õt, azaz õ van a lakosokért és nem a
lakosok érte.

A fentiek valóban csak szemezgetések voltak a mindennapi munkából, ettõl egy jó polgármester „több is lehet” a faluja számára.
Van olyan polgármester, aki szívvel-lélekkel végzi munkáját, hivatásának érzi a polgármesterséget és van olyan, aki munkalehetõségnek, vagy feladatnak tartja a tisztséget.
Önkormányzatunkat a polgármester elmúlt 26 év munkájának köszönhetõen - gazdaságilag stabil, jó útra állították. Errõl az
útról azonban egy költségvetési év során is hamar eltéríthetõ, mert egy rossz gazdálkodás, vagy egy visszafizetési kötelezettség
komoly problémát okozhat a település számára. Fontos tehát, hogy kinek szavazunk bizalmat és megválasztása után, hogyan
támogatjuk, segítjük majd munkáját! Igen, fontos ez utóbbi is, hiszen támaszra mindenképpen szüksége lesz, mert a feladat nem
kevés, az elvárás nagy, a tanulnivaló pedig mindenki számára hatalmas és napról-napra növekszik!
Viszont tudjuk, hogy „lehetetlen feladat nincs, csak gyenge akarat!”
És végül Beszkid Andor polgármester gondolatát felelevenítve - József Attila szavaival zárom

„Vegyetek erõt magatokon / És legelõször is / A legegyszerûbb dologhoz lássatok - / Adódjatok össze, /
Hogy roppant módon felnövekedvén, / Az Istent is, aki végtelenség, / Valahogyan megközelítsétek./”

V.N.
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
2017. február 26-án Rimócon polgármester választás lesz. Az interneten
elérhetõek az eddigi települési önkormányzati választások adatai, így
elmondható, hogy az elmúlt 27 év alatt nem volt soha ennyi jelölt, mint most.
Az okot tudjuk, az eredményeket ismerjük. Mindannyian érezzük, hogy ez
most más…
Ezért is tartottuk fontosnak, hogy - a hagyományainknak megfelelõen minden polgármesterjelöltet megkeressünk és felkérjünk egy rövid
bemutatkozásra, illetve feltettük számukra a kérdést, miért indult a
választáson, miért szeretne polgármester lenni. Szerkesztõségünk mind a 6
jelöltet megkereste, öten éltek is a lehetõséggel. Az általuk küldött írásokat
változtatás nélkül, szó szerint közöljük, hiszen ez által is még teljesebb képet
kaphatunk a jelöltekrõl.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (...)
Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit tehet,
amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség
hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.”
(Clara Sánchez)
Ahhoz, hogy valóban az legyen községünk vezetõje, akit a közösség támogat, az kell, hogy a közösség tagjai kinyilvánítsák
szándékukat. Ehhez pedig el kell mennünk február 26-án és bizalmat kell szavaznunk a legalkalmasabbnak tartott jelöltnek.
Kérjük, hogy minél többen tegyék ezt meg, hiszen minden szavazat számít!
V.N.

SZOLDATICS JÁCINT
Elõször is köszönetet kívánok mondani azoknak, akik aláírásukkal lehetõvé
tették a jelölésem. Köszönöm, hogy sokan bizalmukba fogadtak és biztosítottak
támogatásukról.
Magamról annyit, hogy 1976-ban születtem, Salgótarjánban autószerelõ
technikusként végeztem, majd késõbb még a vasbetonszerelõ szakmát is ott
szereztem meg. A katonaév letelte után úgy alakult az életem, hogy nem a
szakmámban helyezkedtem el. Dolgoztam a BRG-ben gépkezelõként, az
építõiparban vasszerelõként, ácsként stb. és Balassagyarmaton CNC gépbeállító technikusként. Közben családot alapítottam és szeretett nejemmel két
gyermeket nevelünk: Karolinát, aki 10 éves és Márkot, aki 3 éves. 2009-ben ért el
egy súlyos betegség, amibõl szerencsésen felépültem. Aztán mindkét lábam
mûteni kellett és most, hogy ebbõl is kilábaltam, készen állok a munkára.
Ha jellemezni kellene magam, azt mondanám, hogy nincs káros
szenvedélyem, gyorsan tanulok, tisztelem az embereket, nyílt és õszinte
vagyok, azaz nem hazudok. Szeretek megfelelni, és ezért elkövetek mindent.
Elég okosnak és tapasztaltnak tartom magam, hogy belevágjak ebbe a feladatba.
Megválasztásom esetén folytatni szeretném az Andor által végzett munkát, szorosan együttmûködve a
képviselõ-testülettel és a rimóci emberekkel. Jól kijövök mindenkivel, ezért nem szeretnék jelentõs
változtatásokat eszközölni, mivel egy jól mûködõ rendszert butaság lenne felforgatni. A legfontosabb dolog,
hogy a falu mûködése akadálymentesen menjen tovább. Ismerem a falu hiányosságait és annyit ígérhetek, hogy
mindent elkövetek Rimóc további fejlõdéséért és a rimóciak jobb életkörülményeiért.

BESZKID JÁNOS
Úgy érzem, hasonló gondolatokat mondhatnék, mint 2014-ben, amikor az
önkormányzati választások elõtt független képviselõjelöltként - már hetedszer indultam a választáson. Az elmúlt idõszak eseményei még inkább erõsítik
bennem az a gondolatot, hogy egyre nagyobb szükség van szülõföldjét szeretõ,
annak fejlõdését, gyarapodását minden erejével és tehetségével elõsegítõ
elkötelezett, felelõsen gondolkodó és jó szándékú emberekre, az ilyen emberek
összefogására.
A következõkben is azon szeretnék dolgozni, hogy lakóhelyünk épüljön,
szépüljön, a rimóciak jobban, boldogabban és fõleg békében éljenek önmagukkal, egymással, és környezetükkel egyaránt. Ehhez adjon mindnyájunknak az
Isten erõt, egészséget, áldást és békességet!
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RIMÓCI ÚJSÁG
PÁSZTOR JÁNOS vagyok 44 éves rimóci lakos. 44 évemet rimócon éltem,

élem. Önálló, döntésképes, kétgyermekes családapa vagyok. Mindenek elõtt
megköszönöm azok bizalmát akik aláírásukkal támogattak és általuk felkerülhettem a jelöltek listájára.
Folytatva bemutatkozásomat, azt is elmondhatom, hogy egyszerû paraszt
ember vagyok és az is maradok, akár lesz a fenekem alatt bársonyszék, akár
nem. Egyszerû gépkezelõként dolgoztam míg utol nem ért a sors és a gerincbetegségem. Azóta otthonomban tevékenykedem, földet mûvelek, állatokat
tartok. Szóval paraszt ember vagyok és NEM SZÉGYENLEM!!! Milyen iskolát
végeztem...? Az élet iskoláját, ahol ugyan nem nyomtatnak névre szóló
diplomát de az az iskola amelyikbe én jártam, járok, nagyon sok mindenre
megtanított. Becsületre, önállóságra, tiszteletre, de megtanultam mindig
mindennek a jó oldalát is látni.
Miért szeretnék polgármester lenni? Mint minden jelöltnek nekem is vannak
terveim, ötleteim amit most lehetõségem van itt is elmondani.
- mert szeretnék járható utakat a faluba, mert sok olyan út van településünkön, ahol télen hóban, nyáron tóban
járunk
- mert szeretnék olyan megoldást az iskolát, óvodát illetõen, ami mindegyikünk gyermekének jó és kivitelezhetõ.
Itt nem a származással van a probléma, hanem, hogy azokat a gyerekeket kiemelni és külön foglalkozni velük
akiknek képessége nem azon a szinten van mint kortársaiké. Ez azoknak is jó akik kicsit lassabban fejlõdnek,
mert lehetõséget kapnának a felzárkózáshoz, valamint azoknak is jó akik haladhatnak az elõírt tempóban.
Származástól függetlenül!!!
- mert szeretném ha helyben lenne munkalehetõség, pl. nagyobb pékség, hentes üzlet Rimócon nevelt sertés
húsával.
- mert szeretném ha sármentes parkolókban állhatnánk meg akár a Szociális bolt elött, akár a Coop üzlet elött.
- mert szeretném ha a falusi élet nem merülne ki a népviseletnél, és a hagyományok õrzésénél, nem félnénk állatot
tartani, sertéstelepet létesíteni.
Mi az amin változtatni kéne?
- változtatni szeretnék azon, hogy Rimóc elsõdleges munkalehetõsége ne a közmunka legyen. Vannak
lehetõségek arra, hogy szakmunkát végezzenek a helyiek szakmunkás bérért.
- pénznyelõ források kiküszöbölése (Üzemanyag fogyasztás. Éveken keresztül foglalkoztatni valakit, valakiket
akik csak a bérüket veszik fel. Hónapokig fizetni annak a munkabért aki már az országban sincs.)
- hogy iparûzési adó miatt ne kerülhessenek a helyi vállalkozások az adóslistára.
- ne szítsuk ennyire a széthúzást a falu lakosai között, mindenki jó valamiben, mindenkibõl a legjobbat kell
kihozni és mindenkinek lehetõséget adni, mert lehet, hogy jobb munkát végez az aki felelõséggel és bizonyítani
akarással teszi a dolgát, mint az aki úgy áll hozzá, hogy minek erõlködjön, úgyis megmarad a helyén.
Én nem szeretném irányítani a falut! Én szeretnék olyan lehetõségeket kihasználni és nem elszalasztani, ami a
falu fejlõdését, érdekeit és gazdagodását szolgálja. Én olyanokkal együtt szeretnék dolgozni a faluért, akik
engem is tudnak irányítani, tanáccsal ellátni, akik elkezdték építeni a falut, a keményen dolgozó falusi
emberekkel. Mert mindenkit lehet és kell irányítani, de ez nem azt jelenti, hogy megmondják, hogy jobbra vagy
balra menjünk. Mert mindig csak elõre kell haladni.
Nem vagyok politikus, nem akarok ígérni semmit, mert lehet, hogy akadályok gördülnek elém ami miatt tolódik,
vagy meghiúsúl egy egy elképzelés.
Még egy szót arról, hogy tudok e kapcsolatokat teremteni. Hála az égnek egészen kicsi koromban megtanultam
beszélni, majd írni, olvasni. Használom a kommunikációs eszközöket, mert én olyan világban élek, hogy én
keresem azokat az embereket akikkel szeretném a kapcsolatot felvenni. Ha szeretném valaki támogatását
megnyerni, soha nem engem várnak, hanem nekem kell megkeresni a lehetõséget.
Köszönöm az eddigi biztató szavakat is és a támogatást is. Kérem mindenkitõl aki elmegy február 26-án
szavazni, hogy tegye azt legjobb belátása szerint.
ÚGY MÉG SOSEM VOLT, HOGY VALAHOGY NE LETT VOLNA!!!

Percze István polgármesterjelölt a Magyar Munkáspárt jelöltje, aki társadalmi megbízatásban
kívánja ellátni a tisztséget. A lehetõséget a jelölõ szervezet útján ajánlottuk fel, de lapunk
megjelenéséig nem juttatták el hozzánk írásukat.

