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,,Vannak pillanatok, amikor cselekedni kell, máskor viszont bele kell tör dni a sorsunkban.

A harcos meg tudja különböztetni a kett t.  (Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve)
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Május   7. (vasárnap) ANYÁK NAPJA

Május 14. (vasárnap) 17 Rimóc-Pásztó bajnoki labdarúgó mérkõzés

Május 20. (szombat) 17 Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Május 22. (hétfõ) Elkülönített hulladékok elszállítása

Május 28. (vasárnap) 17 Rimóc-Karancslapujtõ

bajnoki labdarúgó mérkõzés

Május 28. (vasárnap) HÕSÖK ÜNNEPE, GYEREKNAP

Június   3. (szomabt) 17 Érsekvadkert-Rimóc

bajnoki labdarúgó mérkõzés

Június   4. (vasárnap) PEDAGÓGUSNAP

Június   4. (vasárnap) TRIANONI EMLÉKNAP

Június   4-5. PÜNKÖSD
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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.

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

Anyák napja alkalmából
sok boldogságot kívánnak
a Rimóci Újság szerkesztõi 

minden édesanyának, 
nagymamának!

A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

Dsida Jenõ:

Hálaadás
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!

Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban

- itt e földön senki sem szerethet jobban! -

Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,

Istenem, köszönöm az Édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullását,

áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!

Ígéret hava
Ma se jött. Pedig megígérte. A héten már másodszor mondta, hogy 

itt lesz. Mindig hisz az ígéreteknek. Ott állt a kisbolt elõtt és jobbra-balra 
tekingetett. A cipõje orrával kis köröket rajzolgatott a porba, csakhogy 
elterelje magáról a figyelmet. Nagyon ciki volt itt állni. Újból. Tegnap elõtt 
is itt állt. Holnap biztos nem fog! Akármi is lesz. Bár ezt már annyiszor 
mondta, és az a lány mindig levette a lábáról. A kökényszemeivel. Bár-
meddig vár, csak jöjjön egyszer. Az anyukát figyelte azzal a hisztis kis-
lánnyal, és legszívesebben elnevette volna magát, mert ha a nõ látná a 
helyzetét kívülrõl biztos õ is ezt tenné. Kissé türelmetlen lett, amikor 
sétáló szerelmespárok mentek el elõtte. Megígérte, hogy jön. Még egy 
kicsit vár...  Vagy lehet, hogy tovább is. Vár. Neki kell ez a lány. Olyan 
szerencsétlennek érezte magát, egy baleknak. Egy néni szatyrokat cipelt 
kifele, az eladólány segített neki eljuttatni az autójáig. Egy csomag kávé 
kipotyogott a szatyor tetejérõl. A köröket rajzolgatva a szeme sarkából 
látta meg, ösztönösen cselekedett, leguggolt, hogy fölvegye. Ha eddig 
nem volt ciki mostanra biztos az lett, összefejelt az eladólánnyal. Hall-
hatóan koppantak. Sûrû elnézést, meg bocsánat, és nem tesz semmit, 
dehogy történt!  mondatok közepette, valahogy megoldódott a kínlódás, 
és valahogy a nyelvük is, mert beszédbe keveredtek, és észre se vették, 
hogy közben a néni elhajtott a parkolóból. A kávé! - szólt. - Majd odaadom 
neki! válaszolt a lány. Tegnapelõtt is láttalak. Te voltál ugye? Ha esetleg 
délután is erre lenne dolgod, mondjuk megvárhatnál. A fiú elmosolyo-
dott. Volt már kínos perce a mai nap (is), de ez most más volt. Jólesõ, és 
nem lesújtó. Aztán délután megvárta.

Szóval, így történt fiam. Mást vártam. Más lányt. Így lett a nagyanyád 
az én feleségem, nem a másé. Hogy mást vártam, de nem kapaszkodtam 
megrögzött ígéretekbe, szavakba, lehetõségekbe. Minden perc egy új lehe-
tõség. Ha akkor, félrevonultam volna, hogy várjam azt a másikat, duzzogva, 
sértetten, talán te nem is lennél. Ugye milyen nagy kár lenne? Látod, nem 
szabad megrögzöttnek lenni, és gátat szabni magadnak. Május van. A 
legszebb hónap. A régiek azt mondják, az ígéret hava. Mert nem csak egy 
ígéret létezik, hanem számtalan. Minden ígéret egy lehetõség, hogy 
boldogulj. Csak tudni kell elengedni.  De nekem már nincs idõm mindet 
kivárni, most rajtad a sor. Éljél! Lélegezz! Minden levegõvétellel ez 
ivódjék beléd: a világnak te vagy az ígéret…                        Kaluzsa Mónika

Kis Károly: - ,,Az eredmény azt tükrözi, hogy van különbség a két 
csapat között, ugyanakkor, nem tiszteletkör gyanánt, de meg kell 
dicsérnem a vendégeket, a Rimóc volt idén az elsõ olyan ellenfelünk, 
aki játszani akart ellenünk, nem állt be védekezni, emiatt pedig 
élvezetes játék alakult ki. Bár a mostoha idõjárásban nem voltak 
sokan, el kell mondani, hogy amiatt is volt jó a mérkõzés hangulata, 
mert mind a rimóci, mind pedig a hazai szurkolók kitettek magukért, 
úgyhogy egy igazán élvezetes meccs volt, és ezt nem azért mondom, 
mert ennyire nyertünk, hanem mert jó futballt játszott a Rimóc, voltak 
lehetõségei, de ezekkel nem tudott élni, mi viszont a saját helyzeteink-
kel igen. Úgy gondolom, teljesen megérdemelt gyõzelmet arattunk, 
egy nagyon kulturált, modern focit játszó csapat ellen.’’

21. forduló: Rimóc-Mátranovák 2-0 (0-0)
Vezette: Boda (Gordos Á. M., Gordos Sz.)
Rimóc: Janusek - Molnár M., Benécs, Mohácsi, Laczkó Zs. - Pásztor 
(Kiss P., 65.), Szita L. (Csizmadia, 82.), Rácz I., Laczkó L. 
(Kormány, 86.) - Szita B., Bangó R. (Matyóka, 46.). Vezetõedzõ: 
Mátyás Zsolt.        Sárga lap: Szita L., ill. Balázs M.
Gól: Laczkó L. (53., 76.)  Jók: Laczkó L., Molnár M., ill. László V.
Mátyás Zsolt: - ,,A tavasz leggyengébb teljesítményét nyújtotta a 
csapat, sok hibával akadozott a játékunk, támadásainkban nem volt 
meg a szokásos átütõerõ, így egy nehézkes, de értékes három pontot 
gyûjtöttünk be a mérkõzésen.’’
Oláh Béla: - ,,Nagyon remélem, hogy azok a játékosok, akik nem 
jöttek el a mérkõzésre, jól érezték magukat, mi mondjuk annyira nem, 
mert megint csak tizenegy emberrel tudtunk összejönni. Ettõl 
függetlenül, úgy gondolom, most volt a legnagyobb esély arra, hogy 
pontot szerezzünk, ha nem vétettünk volna két egyéni hibát. Viszont 
így gratulálnom kell a Rimócnak a gyõzelemhez.’’

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK

Rimóc - Berkenye 2 - 0 (0-0)
Janusek Dániel, Sporner Adrián, Puszta Erik, Imre Zoltán (Csuka 
Zsolt),  Oláh Ákos, Szoldatics Dávid (Kõmûves Tamás), Csík Csaba, 
Szoldatics Milán (Bada Norbert), Csík Rómeó, Rácz Adrián, Balázs 
Gergõ, (Oláh Bence, Rácz Tamás)
Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki melybõl nem nagyon tudtunk 
gólt rúgnunk. A félidõbe nyugalomra intettem a csapatot, hogy 
nyugodt fejjel kell visszamennünk. A második félidõben folytattuk a 
helyzetek kialakítását, melybõl csupán a 73. percben sikerült gólt 
szereznünk. Ezt követõen kicsit megnyugodtunk és újabb gólt sikerül 
szereznünk.      Jók: Egész csapat     Gól: Csík Rómeó, Bada Norbert

Héhalom - Rimóc 0 - 2 (0-1)
Janusek Dániel, Sporner Adrián, Puszta Erik, Kõmûves Tamás, Imre 
Zoltán, Oláh Ákos, Szoldatics Dávid (Csuka Zsolt), Csík Csaba, 
Szoldatics Milán (Bada Norbert), Csík Rómeó, Rácz Adrián, Balázs 
Gergõ, (Oláh Bence, Bangó Ronald)
Mivel a 3. ellen léptünk pályára elég feszülten mentünk ki. Egy jó 
kiugrást követõen már a 10. percben sikerült megszereznünk a 
vezetést. Sajnálatosan a 31. percben megfogyatkoztunk, hiszen egy 
forrófejû utána rúgást követõen a középhátvédünket kiállították. A 
nagy gyõzni akarás és a nagy küzdõszellemnek köszönhetõen 10 
emberrel is tudtuk tartani az eredményt és még az utolsó percben 
tovább is növeltük. Jók: Egész csapat Gól: Rácz Adrián, Csík Rómeó  
Sárga: Imre Zoltán  Piros: Puszta Erik

Rimóc - Karancsberény 10 - 1 (5-0)
Rácz Tamás, Sporner Adrián, Kõmûves Tamás (Csuka Zsolt), 
Oláh Ákos, Csík Csaba, Imre Zoltán, Szoldatics Milán (Oláh 
Bence), Szoldatics Dávid (Bada Norbert), Csík Rómeó, Balázs 
Gergõ, Rácz Adrián
Papírforma alapján jobb helyzetben voltunk, de nem vehettük 
félvállról a mérkõzést. Már az elsõ félidõben sikerült tetemes 
elõnyre szert tennünk. A második félidõben folytattuk a gólgyár-
tást, melynek meg lett az eredménye, hiszen fölényes gyõzelmet 
arattunk.
Jók: Egész csapat             Gól: Rácz Adrián3, Balázs Gergõ 3, 
Csík Rómeó 2, Oláh Ákos, Imre Zoltán

Rimóc - Mátranovák 12 - 1 (6-0)
Rácz Tamás, Csík Csaba, Kõmûves Tamás, Csuka Zsolt, 
Szoldatics Milán, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid, Bada Norbert, 
Csík Rómeó, Rácz Adrián, Oláh Bence (Bangó Ronald)
A kevés létszám ellenére, nagy bizalommal vágtunk neki a mérkõ-
zésnek. Már az elsõ félidõben igen csak sok gólt sikerült rúgnunk, 
annak ellenére, hogy az ellenfél kapusa igen csak nagy bravúrokat 
mutatott be. A második félidõben sem kapcsoltunk nagyobb 
fordulatra, de így is sikerült további gólokat szereznünk. Ami fájó 
dolog számomra, hogy a U19-es korosztályban a legmagasabb 
játékosokkal rendelkezünk ennek ellenére szögletbõl kaptunk gólt.
Gól: Rácz Adrián 7, Csík Rómeó 2, Oláh Bence, Imre Zoltán, 
Bada Norbert                                              Sárga lap: Imre Zoltán

A mérkõzésekrõl szóló összefoglalók teljes tartalma megtekinthetõ 
a  www.rimocise.hu oldalon!                                     Péter Fruzsina
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

PALÁNTA
& 

VIRÁG vásár
a szezonban minden

HÉTFÕN
(Május 1-jén, 8-án, 15-én)

7:00 - 7:30 között

(csak fél óráig)

a szociális bolt elõtt!

Akiér t a harang szólt...
Erdélyi István

1953-2017
István király út 25.V V

Balázs Bertalanné
1949-2017

Rákóczi út 2.

Jusztin István
1956-2017

Szécsényi út 41.

Ülésterembõl Nyilvánosság Napja
Az elmúlt évekhez hasonlóan Rimóc Község Önkormány-2017. április 18-án kedden tartotta a képviselõ-testület a 

zatának Képviselõ-testülete 2017. április 9-én vasárnap tartotta soron következõ ülést. Az ülésen döntés született arról, hogy 
Nyilvánosság Napja Falugyûlés rendezvényét. A rendezvényre vásárolt szolgáltatás formájában biztosítja az önkormányzat 
ellátogató közel 40 fõ polgármesteri beszámolót hallgathatott 

május 1-jétõl az étkeztetést. Ehhez kapcsolódóan a térítési 
meg a 2016-os évben elvégzett feladatokról. 

díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására került Polgármester úr - a teljesség igénye nélkül - szólt az óvo-
sor. dában elvégzett beruházásokról, eszközbeszerzésekrõl, a Mik-

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatába száth utca felújításáról, a közvilágítás korszerûsítésérõl, a hûtõ-
belekerült, hogy a Közszolgálati Tisztviselõk Napját, július kamra kialakításáról, az István király úti pince létrehozásáról, a 

közfoglalkoztatásban elért eredményekrõl és az érte járó mi-1-jét, munkaszüneti nappá nyilvánította a képviselõ-testület.
niszteri kitüntetésrõl, az egyesületi és civil szervezetek támoga-Módosításra került a Rimóci Közös Önkormányzati Hi-
tásáról, a Hepatitis fertõzésrõl, a helyi értéktár bizottság munká-vatal létrehozásáról szóló megállapodás, melynek keretében 
járól, a nógrádikumként elismerést nyert rimóci táncokról és 

az ügyfélfogadási napok, a munkáltatói jogok gyakorlása, 
népviseletrõl, az önkormányzat társulásokban betöltött szerepé-

valamint a költségek viseléséhez való hozzájárulás módosult. rõl, a hivatalba bevezetésre került újgazdálkodási rendszerrõl, az 
Az elmúlt két évhez hasonlóan az idei évben is elrende- önkormányzat által rendeletben biztosított támogatási formákról.

lésre került a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban az A beszámolót követõen a rendezvény résztvevõi kérdése-
ket fogalmaztak meg a vízelvezetési problémákról, a külterületi igazgatási szünet, melynek idõpontja 2017. július 3-július 31-
földeken lévõ-, és a belterületi utak rossz állapotáról, a telepü-ig tart. Ezen idõszakban nem lesz ügyfélfogadás a hivatalban.
lésre érkezõ vállalkozások támogatásáról, valamint az elhanya-Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyûlése évente 
golt ingatlanok bírságolásáról. A Hepatitis fertõzés kapcsán javaslatokat kér az önkormányzat által alapított díjakra, ki-
szóba került, hogy újra körbe kell járni a fertõzéssel sújtott 

tüntetésekre. Az idei évben a képviselõ-testület Nógrád 
területet, és ellenõrizni kell az ÁNTSZ által, a lakosoknak elõ-

Megye Sajtó Díjára terjesztette fel a Rimóci Újságot és annak írtak betartását. A Polgárõrség részérõl jelzés érkezett arra 
szerkesztõségét. Bízunk a pozitív elbírálásban. vonatkozóan, hogy néhány helyen hiányoznak a közlekedési 

A Nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános Iskola táblák, melyeket pótolni kellene. 
igazgatói pályázatának véleményezése során a testület A beszélgetéseket követõen tombolasorsolás zárta a közel 

három órás rendezvényt.támogatta Antal Gyula, igazgató úr pályázatát. Munkájához 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden érdeklõdõ sok sikert kívánunk.

résztvevõnek.                                           dr. Lószló Tünde  jegyzõValamennyi települési önkormányzat jogszabályi 

kötelezettsége, hogy vízkár-elhárítási tervet készítsen. Ezzel 

a feladattal önkormányzatunk a VÍZGYÛJTÕ Tervezõiroda 

Kft.-t bízta meg.

A Rimóci Sport Egyesület TAO támogatásból egy a 

sportöltözõ mellett lévõ területen parkoló kialakítását 

pályázata meg. A szükséges önerõt, 3 millió forintot az ön-

kormányzat biztosítja az egyesület számára, ezzel is támo-

gatva a sportéletet Rimócon.

Ingatlan megvásárlására érkezett felajánlás, mellyel a 

képviselõ-testület nem élt.

Az idei évben a helyi önkormányzatokért felelõs minisz-

ter és az államháztartási miniszter által meghirdetett pályá-

zaton önkormányzatunk az István király úti járda felújításá-

val vesz részt. A pályázati anyag benyújtásra került, bízunk 

annak pozitív elbírálásában.

Az egyebek napirendi pont keretében még polgármester 

úr tájékoztatta a képviselõket, hogy valamennyi önkor-

mányzatnak jogszabályi kötelezettsége lesz egy Település-

kép Arculati Kézikönyv megalkotására, illetve egy ehhez 

kapcsolódó rendelet megalkotására. A dokumentumok lét-

rehozásához állami támogatás  is várható. 

A szemétszállítást régiósítja az állam, melynek eredmé-

nyeként egy régió-egy szolgáltató elv fog érvényesülni. Az 

átalakítás nem érinti a hetenként történõ szemétszállítást.

A képviselõ-testület ülését polgármester úr 20.45-kor 

zárta be.
dr. Lószló Tünde

jegyzõ

Felnõtt csapatunk a 8. helyen
17. forduló: Rimóc SE- Berkenye SE   4-4 (1-1)

Mátyás Zsolt: ,,Egy küzdelmes mérkõzésen igazságos eredmény 
született. Gratulálok a csapatnak, 1:4-rõl döntetlenre hoztuk a 
mérkõzést!”
Bodonyi Béla: ,,Rendkívül élvezetes, jó iramú mérkõzés volt, 
mind a két csapat felvállalta a nyílt sisakos támadó játékot. Úgy 
gondolom, hogy eredmény igazságos lett.”

Sárga lap: Hadrik (21'), Jónás (58'), 
Fekete N. (70'), Fekete R. (87')           

Vezette: Kalmár Petra (Gordos Á., Béres)
Rimóc: Janusek - Molnár M., Benécs, Kuris P. (Mohácsi, 46'), 
Laczkó Zs. - Rácz I. (Szép, 67'), Szita L., Laczkó L. (Pásztor, 78') 
- Kiss P., (Kormány, 62'), Bangó R. (Matyóka, 62'), Szita B.                                  
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt
Sárga lap: Pásztor (91') illetve Kovács (41'), Pápai (92')
Piros lap: Matyóka (93') ill. Sági (93')
Gól: Szita B. (5', 89'), Laczkó Zs. (71'), Szép (78'), ill. Mravik 
(24'), Nagy G. (50'), Fábri (52', 61')

18. forduló: Héhalom-Rimóc 1-5 (0-3)
Vezette: Gordos Sz. (Telek Á., Szederkényi Cs.)
Rimóc: Janusek - Molnár M., Mohácsi, Benécs, Laczkó Zs. - Szita L. 
(Pásztor 54'), Rácz I., Kiss P. (Szép 64'), Bangó R. (Kormány R. 72'), 
Laczkó L. - Szita B. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Gól: Varanyeczki P. (91') ; Szita B. (1', 83'), Bangó R. (11'), Molnár 
M.(16'), Laczkó L. (51') 

Jók: senki, ill. az egész csapat
Károli József: - ,,Gyengén szerepelünk, nagyon szét vagyunk 
esve. Már az elsõ két percben gólt kaptunk, teljesen elment a fiúk 
kedve az egésztõl. Az ellenfél jobban akart, nálunk pedig már ez 
sincs meg. Abban biztos vagyok, hogy a megye egyben szeretne 
maradni a vezetõség, de ezt a csapatot teljesen át kell alakítani, 
mert ez így nagyon karcsú...’’
Mátyás Zsolt: - ,,A mérkõzést végig irányítva és kézben tartva, 
jó játékkal, megérdemelten gyûjtöttük be a három pontot.’’

19. forduló: Rimóc-Karancsberény 4-0 (2-0)
Vezette: Szakal Tamás (Kalmár P., Lukács L.)
Rimóc: Janusek - Mohácsi (Pásztor, 46'), Benécs, Molnár M., 
Laczkó Zs. - Laczkó L., Rácz I., Szita L. (Csizmadia, 81'), Bangó 
R. (Kormány, 76') - Kiss P. (Szép, 65'), Szita B. 
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt    Sárga lap: Kiss P., Molnár M., ill. 
Sólyom, Ferkó, Szõke L.     Gól: Szita L. (20'), Szita B. (34', 90'), 
Laczkó L. (71')                            Jók: az egész csapat ; Simon B.
Mátyás Zsolt: „Közepes iramú teljesítménnyel magabiztos gyõ-
zelmet arattunk. A közönséget kiszolgáltuk, gratulálok a csapatnak.”
Fodor Zsolt: „A gyõzelmet jobban akaró, és ezért többet tevõ 
hazaiak megérdemelten nyertek.”

20. forduló: Balassagyarmat-Rimóc 6-0 (2-0)
Vezette: Nagy Bálint (Kalmár Petra, Urbán Viktor)
Rimóc: Janusek - Laczkó Zs., Benécs, Molnár M., Pásztor - 
Szita L., Mohácsi, Laczkó L. (Csizmadia, 78') - Bangó R. 
(Matyóka, 46'), Kiss, Szita B. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Ficzere (84'), ill. Bangó R. (29'), Laczkó L. (68')
Gól: Bonivárt (33'), Illés T. (43'), Langó (50'), Mboussi (73'), 
Popovics (87'), Fülöp A. (89’     Jók: Illés T., Bonivárt, Popovics, 
Langó, ill. Janusek, Molnár M., Laczkó Zs., Benécs
Mátyás Zsolt: - ,,Sokszor elhangzott már, hogy a BSE jó 
csapat és NB III-as kerettel rendelkezik, ezt pedig a mai 
mérkõzésen bizonyították a hazaiak, gyõzelmük teljesen 
megérdemelt. Csapatom felvállalta a nyílt sisakos játékot, de 
erõnlétben és sebességben nem tudtuk felvenni a versenyt. 
Mindent körülményt figyelembe véve, az eredménytõl 
függetlenül, nincs szégyenkeznivalónk, legközelebb 
megpróbálunk javítani!’’

A hónap képe:

Polc csere a Szociális Boltban

Gólyahír: Bada Léna - 2017. április. 8.

Szülõk:  Bada Anasztázia és Bada Erik

Tajti Balázs - 2017. május. 2.

Szülõk:  Virág Viktória és Tajti Barna
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RIMÓC KÖZSÉGÉRT ALAPITVÁNY

RIMÓC POLGÁR R EGYESÜLETÕ

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

RIMÓCI SPORT EGYESÜLET

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Szervezet neve Adószáma Címe Felajánlott összeg

3177 Rimóc, István király u. 15.

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc, Nagykert út 1.

3177 Rimóc, Madách tér 1.

3177 Rimóc, Szécsényi út 6.

3177 Rimóc, István király u. 1.

19162829-2-12

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

19928502-1-12

Technikai szám: 0011

Felajánlók száma
(fõ)

935 164 Ft

97 772 Ft

5 757 Ft

28 480 Ft

104 925 Ft

89 240 Ft

350

33

1

17

36

19

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

Forrás: http://nav.gov.hu/nav/szja1 1

Köszönjük, hogy a rimóci civil szervezeteket támogatja!

A harmadik alkalommal megrendezett torna Vincze Barna Emléktorna végeredménye:
1. Fülekpüspöki (Tóth F., Csúz, Sándor, Tóth L., Ali, Tóth T., Hagyományainkhoz híven 
Kardács, Molnár, Kalocsai, Nagy, Bednár, Jacmenik, Czene, harmadik alkalommal rendez-
Gáspár R.)tük meg a Vincze Barna Emlék-
2. Rimóc (Horváth, Vaskor, Várszögi, Rigó, Szitás, Olaj, tornát 2017. április 8-án. 
Vincze, Puruczki, Hodur, Virág, Árva, Géczi, Jusztin, Tisztelettel adóztunk neki a 
Kurucz,  Kómár,  Vankó,  Holecz)több évtizedes közösségért, 
3. SKSE öregfiúk (Babják, Papanitz, Juhász, Pintér, Bozó, sportért végzett munkájáért. 
Chován, Jambrik, Ács, Kiss, Kiska, Tábori, Fekete, Huszár, Elsõ évben a Rimóci Ifi, második 
Nagy R.)évben Lukanénye, ez évben 
Különdíjak: Legjobb kapus: Babják Csaba (SKSE öregfiúk). pedig Fülekpüspöki csapata 
Legjobb mezõnyjátékos: Kómár Gábor (Rimóc).nyerte el a vándorserleget.
Gólkirály:  StanoJacmenik (Fülekpüspöki).A rendezvény megnyitóval, 

Forrás: Nógrád megyei Hírlap 2017. április 13.majd Beszkid János polgár-
mester megemlékezésével kezdõdött. Az emléktornán SKSE 
Salgótarján, Fülekpüspöki és Rimóc Senior csapatai 
körmérkõzéseken, színvonalas, küzdelmes játékkal döntöt-
ték el a helyezéseket. A rendezvény színvonalát, hangulatát 
növelte Gizike, Mártika, Ágota részünkre hozott finom 
süteményei, valamint Hédikének a szervezésében és le-
bonyolításában végzett korrekt, segítõ munkája. Mind-
ezeken túl Rozika jól elkészített pogácsája és babgulyása is 
hozzájárultak a résztvevõk elégedettségéhez és elismerésé-
hez.                                                                           Holecz Ferenc

Eredmények:
SKSE öregfiúk - PITE-Fülekpüspöki 0-1, góllövõ: Jacmenik
PITE-Fülekpüspöki - Rimóc 2-2, góllövõ: Jacmenik (2) ill. 
Vaskor (2), (tizenegyesekkel 3-2)
Rimóc - SKSE öregfiúk 1-1, góllövõ: Vincze ill. Nagy R., 
tizenegyesekkel 3-2. Rimóc Öregfiúk csapata a Vincze Barna emléktornán

Ezúton szeretnénk megköszönni a Vincze Barna Emléktorna szervezõjének Holecz Ferencnek, a szervezésben és 
lebonyolításban segítõknek, a csapatoknak, csapattagoknak és mindenkinek, aki valamivel is hozzájárult ahhoz, 

hogy ebben az évben is megemlékezzünk a három évvel ezelõtt elhunyt Vincze Barnáról. Köszönjük!
a család nevében: Burik-Vincze Ágota

Rimóc - SKSE öregfiúk 3 - 3 (2 - 2)Antal József nemzetközi labdarúgó 
Játékvezetõ: Pin

kupasorozat

Április 22-én, az ötödik alkalommal kiírt Antal József 
nemzetközi labdarúgó kupasorozat keretében szenior 
mérkõzést játszottak Rimócon. A Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által támogatott rendezvé-
nyen a csapatok nagy közönségsikert arattak. A végig jó 
iramú, változatos, gólokkal tarkított, parázs hangulatú 
mérkõzésen igazságos eredmény született. Forrás: Nógrád megyei Hírlap 2017. április 27.

droch, Ludányi.

Góllövõ: Fábián (2), Vaskor illetve Kiska (2), Jambrik

Rimóc: Horváth - Virág, Rigó, Várszögi, Puruczki, Vaskor, 
Géczi, Hodur, Árva, Jusztin, Vankó. Csere: Szitás, Olaj, Laczkó, 
Kurucz, Fábián.                                Csapatvezetõ: Holecz Ferenc

SKSE öregfiúk: Babják - Horváth, Juhász, Bozó, Rigó, Chován, 

Pintér, Jambrik, Fejes, Kiss, Kiska. Csere: Fekete, Gaál, Papanitz, 
Nagy R., Szabó.                                  Menedzser: Pünkösdi József.

Folytatódtak a viseletfilmek…
Már Újságunkban is beszámoltunk róla, hogy Székely Orsolya 
filmeket készített a rimóci népviseletrõl Élõ népviseletek Rimóc 
címmel.

Az elsõ 5 részes filmsorozatban a nõi fejfedõket, azok készítését 
mutatta be. A sorozat részei:
Élõ népviseletek  Rimóc  A fésülés
Élõ népviseletek  Rimóc  A gyöngyös fékötõ
Élõ népviseletek  Rimóc  A menyecske kötése
Élõ népviseletek  Rimóc  A koszorú
Élõ népviseletek  Rimóc  A máriás lányok

Tavaly õsszel végül elkészült öt újabb rész is a dokumentum-
filmekbõl. Ezek:
Élõ népviseletek  Rimóc  A babamúzeum
Élõ népviseletek  Rimóc  A fehér szoknya
Élõ népviseletek  Rimóc  A vasaltszoknya
Élõ népviseletek  Rimóc  A húzósszoknya
Élõ népviseletek  Rimóc  Aráncoltszoknya

Az összes eddigi film megtekinthetõ az interneten, az IKON 
STÚDIÓ honlapján, az alábbi linken:

Http://ikonstudio.hu/category/itt-es-most/viselettortenet/
Ezúton is köszönjük Székely Orsolya községünk érdekében 
végzett ismeretterjesztõ és megörökítõ munkáját! Reméljük, a 
viseletfilmeknek lesz még folytatása!

Orsolya április 11-én töltötte be 70. születésnapját és tele van tervekkel. Az elmúlt idõszakban meghívást kaptunk tõle. 2017. április 
26-án Budapesten a Filmesházban egy beszélgetésre invitált meg minket, amelyben jobban megismerhettük õt, hogy hogyan 
kezdte pályáját, hol tanult, hol tevékenykedett és megnézhettük néhány filmjét is. A rendezvényen a családtagjai, kollégái, 
osztálytársai, filmjeinek szereplõi mellett Rimócról is részt vettünk néhányan. Az esemény végén Beszkid János polgármetser 
köszöntötte õt és kívánt neki további sok sikert.                            Vincze Nikolett

Terka néni ,,A ráncoltszoknya’’ címû filmben

fogva kilökõdött a fészekbõl. Április vége felé újabb két gólya Gólya hírek jelent meg, melyek közül az egyik hím. A  ,,Magyar gólya 
webkamerák’’ facebook oldalon olvasható, hogy a szakértõk Bizonyára sokaknak feltûnt, hogy csak egy gólya érkezett 
szerint ez az a hím, amelyik idõrõl-idõre megjelenik, és amelyik meg Rimócra március 23-án. Akik a webkamerán vagy a 
a tojó összes tojását kidobálta a fészekbõl. Sajnos nem tudni, facebookon keresztül nyomon tudják követni a gólyát, azok 

hogy a tojó pár-láthatták, hogy hány tojást tojt ebben a szezonban. A ,,Magyar 
ja miért nem gólya webkamerák’’ és az ,,Északi gólyahír’’ facebook oldalak 
jött vissza vele, folyamatosan figyelemmel kísérik a rimóci gólya sorsának 
és hogy mi lesz alakulását, amely ebben az idõszakban elég szokatlanul alakul.
a sorsa a másik Valószínûleg nem okozott egyik magyarországi gólyának 
két gólyának és sem nagy örömet az április 19-én leesett nagy hó. Szerencsére 
a mi magányos az ,,egynapi’’ tél, hamar elmúlt, de más is aggodalmat okozott 
tojónknak.(és okoz most is) a rimóci fészek körül. Ebben a költési 

szezonban a magányos tojó 11 tojást tojt már, sajnos ebbõl (05. 
BVÁ04-én) már csak kettõ maradt meg, a több valamilyen oknál 
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból
           

A tavaszi programok, és a hozzájuk kapcsolódó 
készülõdések a kicsi gyerekek számára is emlékezetes 
pillanatokat szereznek. Húsvétra nyuszi formákat 
varrtak a szülõk, amit a gyerekházban csokival 
töltöttünk meg. Hímestojások, gyerekszoba díszek és 
tavaszi mondókák segítették megélni a tavasz 
érkezését. A jó idõ eljövetelét a kis locsolkodók a 
hagyomány szerint a gyerekházban is megünnepel-
ték. A locsolkodóknak  hímes tojás járt cserébe. Egy 
anyuka húsvéti sütemény receptjét osztotta meg 
velünk, amit a gyerekekkel közösen fogyasztottunk 
el.  

Adomány ebben a hónapban is érkezett ezúttal a 
Vöröskereszt részérõl amit a kisgyermeket nevelõ 
családok számára osztottunk szét. A következõ 
tavaszi ünnep az anyák napja. Ebbõl az alkalomból    
kedves ajándékok készülnek az édesanyák és 
nagymamák számára.

 Boldog anyák napját kívánunk minden kedves 
édesanyának!

              Szitáné Mócsány Zsuzsa

volt, mivel beleképzel-Tisztelt Olvasók, kedves Rimóciak!
hettem magam az akkor 

Az elmúlt napok élményeit szeretném Önökkel élõ leányok és asszonyok 
megosztani! életébe. Nagyon kedves 

Sass Éva vagyok a Tápiószelei Blaskovich János embereket ismerhettem 
Általános Iskola 3. osztályos tanulója. Nagyon meg ezen a településen, 
szeretem a népzenét és a népdalokat, ezért számos akik szeretettel hallgatták 
népdaléneklési versenyen vettem már részt. az általam énekelt rimóci 

Egy hétköznap délután Terék József által ismer- népdalokat. Jó volt látni 
hettük meg Paluch Norbertet és kedves családját az összetartó közösséget, 
Rimócon. Egy népdaléneklési versenyre készülvén melyben sok viseletbe 
jutott a tudomásunkra, hogy rimóci viseletet öltözött lány és asszony 
kérhetünk tõlük. A család szeretettel fogadott egyaránt mutatkozott 
bennünket, és Paluchné Percze Piroska örömmel meg ezen a vasárnapon. 
mutatta a szebbnél-szebb viseleteket. A gyönyörû Kedves tekintetükkel bíz-
viseletnek is köszönhetõen a versenyen arany tató mosolyukkal kaptam 
minõsítést vehettem át Vakler Annától és zsûri- kedvet a további népdal-
társaitól. Vasárnap vittük vissza a ruhát és a család éneklésre, melyet legna-
meghívására részt vettünk a Virágvasárnapi barka- gyobb örömömbõl teszek.
szentelõ misén. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Köszönöm a segítséget a 
rimóci viseletben sétálhattunk végig a falun és családnak, és ezt a felejt-
hallgathattuk végig a misét ezen a szép napon. Azzal hetetlen napot, amiben 
koronáztuk meg a  vasárnapot, hogy az úton hazafelé rengeteg gyönyörû tájat láthattam a Palócföldön.
Kiss Bertalanné Rozi néni megmutatta saját 

SASS ÉVAbabamúzeumát. Ez is nagyon felejthetetlen élmény 

Egy délután Rimócon
A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum szervezésében 

rendezett ,,Hegyet hágék, lõtõt lépék…” címû szakrális 

néprajzi államközi konferencia résztvevõi április 6.-án 
csütörtökön nálunk tettek látogatást.

A szeles, hideg idõ ellenére gyalogsétát tettünk a 
településen. Megnéztük a szobrokat, kereszteket, 
emlékmûveket. Hosszabb idõt töltöttünk a fõkötõ 
kiállításon. A vendéginknek nagyon tetszettek a 
fõkötõk, sokat kérdeztek mindenféle palóc és Rimóci 
dolgokat. Aztán a templom következett, amelynek a 
történetét Jusztin Péter mondta el a látogatóinknak. 

Innen elsétáltunk a Babamúzeumba, ahol Rozi néni a 
tõle megszokott módon, kedvesen és lelkesen beszélt a 
kiállított tárgyakról és ruhákról. Aztán a Falumúzeum 
következett, ahol sok érdekes látnivalóval ismerked-
hettek meg a résztvevõk.

A vacsora a Közösségi Házban várta vendégeinket, 
melyet a Szent József Katolikus Férfiszövetség készített 
számukra. A vacsora után néhány szóban és képben 
megismerkedhettek a Férfiszövetség életével. Majd egy 
nagyon régi passió felvételt néztünk meg közösen, 
amely valamikor Rimócon készült, még Varga János 
kántor úr vezetésével.

Vendégeink véleményét hallva bízunk benne, hogy 
szép élményekkel és emlékekkel tértek haza.

Beszkid János 

Gratulálunk Grétinek az 1. helyezéshez!

Véradás volt községünkben 2017. április 23-án.
       A véradáson megjelent 36 fõ, melybõl 4 fõt kiszûrtek, így vért adhatott 32 fõ.

Új véradó nem volt.

BÛNMEGELÕZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Áprilsi 27-én bûnmegelõzési tájékoztató napot tartott a 

Szécsényi Rendõrkapitányság a Közösségi Ház elõtt, ahol az 
általuk felállított sátorban szórólapokkal, információkkal 
várták az érdeklõdõket. A Nagyteremben délután fél 5-tõl 
bûnmegelõzési elõadás vette kezdetét, ahol Sztréminé Szita 
Julianna rendõr törzszászlós elmondta a jelenlévõknek, 
milyen lépéseket tehetnek, ha valamilyen bûncselekményt 
észlelnek, milyen törvényi szabályozás vonatkozik az 
elkövetõkre, hogyan tudnak odafigyelni a környezetünkre, 
hogy közös erõvel, mindenki hozzá tudjon járuljunk a 
bûnesetek csökkenéséhez.                                                      BVÁ

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Rimóc-i lakosok!
Ezúton is szeretném tájékoztatni az érintetteket, Rimóc 

Község Önkormányzati konyhájának átszervezésérõl.
Minden településen a gyermek- (óvodai/iskolai), és a 

szociális étkeztetés kötelezõ önkormányzati feladat. Ezt a 
szolgáltatást önkormányzatunk eddig is, és továbbra is 
biztosítani fogja.

A konyha, a benne található konyhai felszerelésekkel 
(eszközök, gépek, tárgyak) továbbra is önkormányzati 
tulajdonban maradnak. Településünknek az épület 
egészére fenntartási kötelezettsége van, a felújításra 
fordított pályázati pénzek felhasználása miatt. Ugyancsak 
fenntartási kötelezettség vonatkozik az épület tetején 
elhelyezett napkollektor-, és napelem rendszer, valamint a 
pincében található, közfoglalkoztatási program keretében 
megépített hûtõkamra tekintetében.

Az ebédet a gondozottak részére továbbra is a meg-
szokott módon, mennyiségben és minõségben szállítjuk. A 
konyhán dolgozó személyzet esetében változás nem törté-
nik. A ételekhez szükséges nyersanyagok beszerzésében 
ezután is az önkormányzati nyersanyagforrásokat kell 
kihasználni, erre a Szolgáltatási Szerzõdésben az intéz-
ményt üzemeltetõ fél kötelezettséget vállalt.

Mivel épületen belül két intézmény fog mûködni, a fel-
merülõ (rezsi) költségek tekintetében a felek között írásbeli 
megállapodás született. A szerzõdést a megállapodó felek 
8 hónap idõtartamra, azaz 2017. december  31. napjáig írták 
alá.

Településünk Képviselõtestülete, a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények dolgozói -  ahogyan eddig is - 
ezután is mindent megtesznek községünk zavartalan 
mûködése érdekében. 

Beszkid János polgármester
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

,,…mert a lányok szép virágok, 
illatos víz illik rájok …

Az év során a számos jeles nap közül nemrég a HÚSVÉT 
következett a sorban.

,,Ünnepre való készülés nélkül nincs ünnep!
Mint sok minden mást, természetesen az óvodában ezt az 

ünnepet is mindig éltetjük, készülünk rá, felelevenítjük a 
szokásokat. A  tojásfestés mindig minden gyermeknek nagyon 
nagy élmény, ez a mai gyermek számára is fontos. Ebben a 
szülõk is támogatnak, hiszen biztosítják gyermekük számára a 
tojásokat. Az elkészítés  technikája többféle lehet, az eredmény 
mindig vitathatatlan, gyönyörûek lesznek a kész hímes tojások. 
Na és a nyuszi simogatás még milyen nagy élmény! Ugyanis a 
dajka Terike nénink jóvoltából még arra is volt lehetõségünk. Az 
ünnepre verssel is készülünk. A fiúk azért, hogy el tudják 
mondani a locsolóverset, a lányok pedig azért, hogy le tudják 
ellenõrizni a fiúkat. Bár az a gyakorlat, hogy a mai  internetes, 
,,vagány  versek népszerûbbek az általunk tanított verseknél. 
De hát sebaj, a lényeg az, hogy a gyermeknek élményt adjon. A 
készülõdés során  gyakoroljuk a locsolkodás szokását, valamint 
a hozzátartozó etikettet. Lehet, hogy nekünk felnõtteknek már 
megszokott, elcsépelt egy-egy ünnep szokása, de gondoljunk 
bele, hogy a gyereknek NEM! A gyerek az elsõ élményeit éli át az 
ünneppel kapcsolatosan, ezért fontos, hogy vegyük elõ a 
gyermeki énünket és ugyanazzal az odaadással, beleéléssel 
éljük át az ünnep értékét! Adjunk a gyerekeknek igazi értékeket,  
mint például az egymásra való odafigyelés, a vendégszeretet, a 
figyelmesség, a jókedv, az összetartozás élménye. Az óvodában 
a tevõleges készülõdés mellett igyekszünk ilyen értékeket is 
közvetíteni és arra biztatjuk a szülõket, hogy legyen életünk egy 
igazi fénysugár a gyermek lelkében! 

’’

’’

’’

           Pásztorné  P.  Gyöngyi

,,GYÚJTS EGY  GYERTYÁT A FÖLDÉRT!
Olvastuk a „Jobb Veled a Világ alapítvány  Énekelj a Földért kezdeménye-

zését. Az esemény lényege az volt, hogy a Föld napja alkalmából énekléssel 
hívjuk fel a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható életmód, 
gondolkodásmód mellett való elkötelez désre. Bagdi Bella az Oscar-díjat 
nyert Mindenki cím  kisfilmben szerepl  kórussal egy dalt énekelt, mellyel 
sokunkat arra biztattak, hogy énekeljük ezt a dalt  április 21-22-én.

Százezrek között a Rimóci Nyulacska Óvoda  is csatlakozott a felhíváshoz, mi 
is énekeltük  ezt a csodálatos dalt. A FÖLD cím  projekt hetünkön a földünk meg-
védésének fontosságát próbáltuk tudatosítani a gyermekekben, ismerkedtünk a 
földgömbbel, ültettünk növényeket, rajzoltunk, festettünk földgömböt, fákat, be-
szélgettünk arról, hogy mit tehetünk a mindennapokban a földünk megóvása 
érdekében. Igyekeztünk olyan élményeket adni, amelyek támogatják földünk 
fenntarthatóságára való elkötelez désüket.

Az ének által a dalban megfogalmazott információk remélhet en tartósabban 
rögzülnek,  bízunk abban, hogy egy  tisztességes világkép követésére irányítja a 
figyelmet. „LEGYÜNK A JEL, A REMÉNYSÉG, KIK  VÁLTOZÁST  HOZUNK!”

’’
’’

õ
û õ

û

õ
õ

ISKOLA, ISKOLA, KI A CSODA JÁR ODA?
A nagycsoportosokban ilyenkor már nagyon sokszor fel-

vetõdik ez a kérdés. Lelkesen  készülnek az évzáróra, izgalommal 
várják az iskolát. Azért, hogy az átmenet minél akadálymentesebb 
legyen, többször ellátogat hozzánk a tanító néni és mi is ellátogat-
tunk az iskolába azokkal a gyerekekkel, akik õsztõl iskolások 
lesznek. Az itt szerzett élmények meghatározóak lehetnek a gyere-
kek életében, ezért a tanító nénik igyekeznek minél több ízelítõt 
adni az iskolában tapasztalható élményekbõl.

Örömmel találkoznak egykori ovistársaikkal, kis meglepetés-
sel készülnek  kölcsönösen a gyerekek  egymásnak.

Errõl a délelõttrõl mindig nagyon lelkesen és sok élménnyel 
térnek vissza az oviba nagycsoportosaink. A Gergely-járás hagyo-
mányát követve minden évben megtesszük ezt a látogatást, idén a 
„KÖRTE ” csoportosokon volt a sor.               P sztorn   P.  Gy ngyiá é ö

Készülnek a hímes tojások

Nagy élmény volt a nyuszi símogatás

Együtt vigyázunk a Földünkre!

Az iskolai órán nagyon figyeltünk

szervezetnél lévõ közösségi munkás végzi el a feladatok 
egy részét.IKSZT

A Cserhát Natúrpark Cserháti Csatangoló néven 

vetélkedõsorozatot hirdetett, melyre a Közösségi Ház is Hírek
nevezett Rimóc-IKSZT néven. A vetélkedõ több forduló-
ból és feladatból állt, az IKSZT csapata végül a negyedik 

Február 28-án befejezõdött a 
helyen végzett, de külön öröm volt számunkra, hogy 

Nemzeti Mûvelõdési Intézet 
Rimócot  2  csapat  is  képviselte.

Nonprofit Kft. IV. Kulturális 
Május 8–14. között Közösségek Hete elnevezéssel Közfoglalkoztatási Programja, 

hagyományteremtõ, országos rendezvényt indít el a amelynek keretében 4 rimóci szervezet 7 közösségi 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Mûvelõdési munkása látott el feladatokat a TELEPÜLÉSNEK úgy 
Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos hogy ez egyik szervezetnek sem került költségébe. 
Széchényi Könyvtár konzorciuma a Cselekvõ közösségek Mindezeken túl 7 embernek volt ez idõ alatt munkahelye 
– aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-és jövedelme. Szécsény után a környéken a legtöbb 
00001 kiemelt projekt keretében. A Közösségek Hete közösségi munkást fogadó település voltunk! Többször is 
központi gondolata a közösségi kezdeményezés, a elõfordult, hogy szinte mindegyik közösségi munkás a 
társadalmi együttmûködés, az aktív szerepvállalás, a Közösségi Házban dolgozott, mivel helyileg ott voltak az 
nyitott, befogadó társadalom eszményének népszerûsíté-elvégzendõ feladataik, melyekkel a szervezetüknek és a 
se.településnek hoztak hasznot. A Program V. köre végül is 

áprilistól folytatódik egészen 2018. február 28-ig, de az 
Az IKSZT is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez 

országos létszámcsökkentés miatt idén csak három 
ezért május 8–12. között minden nap nyílt napot 

szervezet (Önkormányzat, Kobak-, Ifjúsági Egyesület) 
tartunk a Közösségi Házban 10:00-18:00-ig, ahová 

kapott 1-1 embert, az egyházakat már nem is tudták 
mindenkit várunk egyénileg vagy csoportosan, szórakozni 

támogatni erre az idõszakra.
(társasjátékozni, kártyázni, pingpongozni, filmezni) vagy 

A Közösségi Házban több éve dolgozó Bablena Feri tanulni (informatikai készségeket fejleszteni) esetleg be-
áprilistól Szécsényben vállalt munkát. A Közösségi Ház tekinteni a Közösségi Ház munkafolyamataiba.
mûködtetéséért felelõs, címbirtokos szervezet elnökekét 

Május 12-én, pénteken 16:30-tól közösségi estet köszönöm neki azt a munkát, amelyet a Közösségi Ház 
tartunk, Kvíz vetélkedõvel és (jó idõ esetén) nyársalással, mûködtetéséért és a települési programok és események 
ahová nem csak civil szervezeteket és csoportokat, de színvonalas megvalósulásáért végzett hosszú éveken 
MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!keresztül! Azért, hogy az IKSZT pályázatban vállalt 

feladatainknak továbbra is megfeleljünk, szükségessé A Közösségi Ház ily módon szeretné felhívni a 
vált egy ember felvétele a Közösségi Házba, ezért április figyelmet a közösség fontosságára!
végétõl Laczkó Kristóf, mint az önkormányzati partner- BVÁ

„(Újjá)Születésnap” vagy „Mert úgy szerettelek...”

(Újjá)Születésnap címû 
novellája is gazdagít. Szerencsére nem kell várnunk a könyv megjelenésééig, mert már most is olvasható a címben 
szereplõ két novella a Magyar Irodalmi Ház ) internetes oldalán, ahol további kortárs 
alkotásokkal is megismerkedhetnek az érdeklõdõk. Sõt! Arra is van lehetõség, hogy aki kedvet érez hozzá, saját maga 
alkotásait is feltölthesse a felületre akár több mûfajban is. Aki érdeklõdik az alkotás ezen formája iránt, bátran keresse 
fel ezt a honlapot.

Mónikának gratulálunk az eddig elért eredményeihez, a továbbiakra pedig újabb alkotásokat és újabb sikereket 
kívánunk neki! Reméljük, a Rimóci Újságban is minél többet tudunk ezekbõl bemutatni Önöknek!

...és még sorolhatnánk azokat a novellákat, amelyeket a Rimóci Újság szerkesztõje, Kaluzsa  Mónika tollából 
olvashattak az elmúlt idõszakban a mûfaj iránt érdeklõdõk. Mónikának már hosszú évek óta jelennek meg írásai az 
Újság hasábjain keresztül, az utóbbi idõben azonban több versenyen, pályázaton is sikeresen szerepelt.

Az egy évvel ezelõtti Terézanyu pályázat után, ahol fõdíjas lett azzal a „levéllel”, amit önmagának írt saját 
lelkiismerete nevében, idén a Bonts szárnyat! - Irodalmi pályázaton választották be alkotását a legjobbak közé. A 
kifejezetten kezdõ írók mûveibõl álló novelláskötet megálmodói lehetõséget szeretnének teremteni amatõr írók 
mûveinek a megjelentetésére és széles körû megismertetésére is. Ahogy megfogalmazták: „Megvan a társadalom-
ban az olvasói igény az ismeretlen szerzõk mûvei iránt, csak a lehetõség kevés. Mi most mindent megteszünk a közös 
sikerért. Nem a raktáraknak dolgozunk - profi szakemberek segítségével hívogató kiállású könyvet alakítunk ki, nem 
sajnáljuk majd a promóciót, és beszállítjuk minden nagy könyvesboltba.” A Születés címet viselõ, nyomtatásban 
megjelenõ novelláskötetet a tervek szerint a sorozat elsõ része, s melyet Kaluzsa Mónika 

(www.irodalmihaz.hu

BVÁ
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ISKOLAI HÍREK
Az egyházat Péterre és apostolaira bízta az Úr, a család kis Imádkozzunk…
egyházának papjai az édesapák. Így kellene lenni, de hány az édesanyákért és édesapákért, hogy emberi és szülõi 
helyen nincsen így. Imádkozzunk hát értük, hogy „szavukkal, hivatásuknak egyaránt megfelelhessenek.
példájukkal a hit elsõ tanúi lehessenek gyermekeik számára.” - Jézus anyja, Mária, könyörögj érettük!
kereszteléskor tett fogadalom- Hogy az édesanyák Istentõl kapott feladatuknak tekintsék 
Istenünk, az élet és a munka sok édesapát elszólít mindennap anyaságukat, az életnek, az emberségnek és a szeretetnek 
családja körébõl. Így tud számunkra szebb és boldogabb életet továbbadását...
teremteni, de ne engedd, hogy az idõ és a távolság elszakítsa - Hogy egyetlen anya se vesse el magzatát, hanem hozza világra, 
szívüket hitvestársuktól és gyermekeiktõl. és szeretettel gondoskodjék nevelésérõl…
Add, hogy becsületes munkával mindegyikük becsületet - Hogy az édesapák feleségükkel együtt szívesen vállalják el 
hozzon nevére és családjára. Segítsd õket úgy élni a sok-sok gyermekeik nevelését, s váljanak igazi szülõkké…
kísértés között is, hogy tiszta szemmel nézhessenek - Hogy a társadalom segítse a szép családok boldogulását, és 
hitvestársuk és gyermekeik szemébe, és nyugodt lélekkel vegyen példát róluk…
ölelhessék szívükre mindannyiukat.- Hogy megismerhessék az igazi emberséget azok is, akik 
Istenünk, te áldottad meg a hitvestársak szerelmét, õrizd meg gyermekkorukban nem részesülhettek megfelelõ nevelésben…
bennük a szeretetet és a hûséget, õrizd meg életüket, és Könyörögjünk!
egészségüket. Õrizd meg hitüket, hogy a nagy kenyérhajszában Urunk, Jézus, Te földi édesanyádtól akartál a világra születni. 
se feledjék soha: „Mit használ az embernek, ha az egész világot Add kegyelmedet minden édesanyának, hogy gyermekeit 
megszerzi is, de elvész a lelke.” Inkább legyen családjainak Istentõl kapott ajándéknak tekintse, s a Szentlélektõl kapott 
élete szerényebb, de õrizd meg az édesapákat családjuk feladatként gondoskodjék nevelésérõl, családjának földi és 
örömére. túlvilági boldogságáról. Aki élsz és uralkodol, mindörökké.
Segítsd a család tagjait úgy élni, hogy munkájukból fáradtan Ámen.
hazatérve, otthon erõt merítsenek a további munkához, 
küzdelemhez, hûséghez és helytálláshoz.
Legyen minden édesapa pártfogója és segítõje Szent Fiad 
nevelõatyja, a szent Család õre, és minden család védõszentje, 
Szent József. És legyen segítõje és pártfogója a Szentcsalád 
szíve, Jézusunk szent Anyja, a boldogságos Szûz Mária. Ámen. 

Ünnepeink  Szentmisék rendje:

Minden héten csütörtök, péntek, szombat este 7 órakor 
szentmise, vasárnap délelõtt  11 órakor. 
Május 1. (hétfõ): Szent József a munkások és családok 
védõszentje 
- Elsõ májusi litánia, este fél 7-kor Mária litánia, szentmise, 
Szent József litánia
- Májusban minden este fél 7- kor májusi litánia. Május 1. - Szent József,
Május 7. (vasárnap): Egyházi hivatásokért, anyák napjaa munkások és a családok védõszentje
-Május vasárnapjain folytatódik a feltámadt Jézus köszöntése

Ezt az emléknapot XII. Piusz pápa Május 28. (vasárnap): Urunk mennybe menetele.
vezette be 1955. május 1-én. Szent Áldást osztó mennybe emelkedõ Jézus küldi apostolait igehir-
Józsefnek, a munkásnak, a Boldogsá- detésére, tanúságtételre és biztosítja õket, hogy „Én veletek va-
gos Szûz Mária jegyesének, hitvallónak gyok minden nap.” Ez a nap egyben hõsök napja és gyermeknap.
és a munkások védõszentjének ünnepe. 

HúsvétvasárnapA József név jelentése: Isten magához 
fûz. József Máriának, Jézus anyjának 
volt a jegyese. Foglalkozására nézve 
pedig ács volt. Igaz ember volt: 
igazságos és irgalmas. Az egyszerû 

munkás és nevelõapa. Egyházunk azért tekint rá úgy, mint a 
munkások védõszentjére, mivel õ is kétkezi munkával 
teremtette elõ a mindennapi kenyeret. Józsefben tiszteljük a 
megbízható munkás példaképét és a családok védõszentjét.

Ima Édesapákért

Az Úr Jézus földi életének elindulásakor, fejlõdésében nagy 
segítséget jelentett a család: az édesanya, Szûz Mária, és Szent 
József, a nevelõatya.  Igaz ember lévén, az ácsmunkára is, de 
imádságra, a templomban az istentiszteleten való részvételre is 
saját példájával nevelte.

A diákok nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek erre a 
napra.  A versenyzõk nagy létszámának köszönhetõen, három 
kategóriát alakított ki a zsûri, akiknek ezúton is szeretném meg-
köszönni, hogy részvételükkel és munkájukkal megtisztelték „A csoda nem a vers, hanem az õt befogadó gyerek.
rendezvényünket.A csoda a kapcsolat. A csoda az adomány,

A zsûri tagjai: Jusztin Józsefné Erzsike tanító néni, Kiss ami a költészet.” (I. Békési Júlia)
Renáta óvó néni, a zsûri elnöke Beszkid János polgármester úr.

A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 
Eredmények:

1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. 1-2. osztályosok eredményei:
Szécsényben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 1. helyezett Balázs Gyula Dzsasztin 2.o.

Gimnázium és Szakközépiskola ebbõl az alkalomból rendezte 2. helyezett Csemer Margaréta 1. o.
meg a költészet napi szavalóversenyt. Iskolánkat a következõ 3. helyezett Oláh Vincencia 2. o.
tanulók képviselték: 3-4. osztályosok eredményei:

· Balázs Gyula Dzsasztin 2. o 1. helyezett Balázs Virgínia 3. o.
· Bangó Tifani 4.o. 2. helyezett Bangó Ariella 3. o.
· Bada Mirella 4. o. 3. helyezett Rácz Dzsenifer 4. o.
· Bangó Lili 5. o. 3. helyezett Bada Dorina 4. o.
· Bangó Mónika 6. o. 5-8. osztályosok eredményei:
· Rácz Zsanett 7.o. 4. helyezett Rácz Zsanett 7. o.
· Bangó Viktória 8. o. 5. helyezett Bangó Lili 5. o.
A diákok négy, korosztály szerinti kategóriában szavalták 6. Helyezett Bangó Mónika 6. o.

el a természetrõl szóló verseket. A nyerteseknek gratulálunk, és reméljük a következõ 
Az eredményhirdetés elõtt a gyerekeket megvendégelték években is hasonló lelkesedéssel és létszámmal készülnek 

süteménnyel és innivalóval. A fennmaradó idõt különbözõ diákjaink erre az alkalomra.                   Fedelinné Kanyó Adrienn
táblajátékok kipróbálásával töltötték.

Bangó Lili 5. osztályos tanuló elsõ helyezést ért el 
kategóriájában. Mindannyian nagyon büszkék vagyunk a 
szavalóversenyen részt vett tanulókra. Iskolánk gyerkõcei 
személyre szóló oklevelet és egy, 10.000,-Ft értékû pizza 
utalványt vehettek át Rimóc Önkormányzata felajánlása képen. 
A pizzákat a verseny jól megérdemelt jutalmaként hazafelé el is 
fogyasztották a gyerekek. Ezúton is köszönjük a felajánlást. 

Huszkó Marianna

Költészet Napi Versmondó Verseny
Jeles költõnk József Attila születésnapjára emlékezünk min-

den év április 11-én. De emlékezünk minden költõre is, mert õk 
azok, akik anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel helyettünk is 
megfogalmazzák, amit mindannyian el szeretnénk mondani.

A kicsi gyermekek is versikékkel, mondókákkal kezdik 
elsajátítani az anyanyelvet, s felnõttként pedig szintén a versek, 
irodalmi mûvek segítségével dolgozzák fel az életben szerzett 
tapasztalatokat, legyen az öröm, bánat, szerelem, barátság….

A Rimóci Szent István Általános Iskola tanulói a már 
hagyománnyá vált szavalóverseny keretében emlékeztek meg a 
magyar irodalom nagyjairól. Az alsó tagozatosok 10 órától, a 
felsõ tagozatosok 11 órától hallgathatták meg versenyzõ diák-
társaikat a Dr. Manga János Közösségi Házban. 
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
az ördög is. Belebújik a „kisemberbe”, aki ki tudja, miért Májusi Litánia
megrángatja Ágika copfját. A gyertya tovább ég, de a mécses 

Májusban a fák még inkább színesebbek, mint zöldek. A eltörik. Ágika visít, mint akit nyúznak. Nagyi vigasztalná 
rétekre fényûzõ, tarka szõnyeget terít a tavasz. Az ág ringatta kedves „rózsaszálát”. Így becézte unokáját, de az még 
fészekben már új generációt költ a vadmadár, és dús orgona illat hangosabban zokog. Nagymama villámló szemekkel fordul 
köszönti reggel a felkelõ Napot. Krisztus népe pedig Szûz Lackó felé: „Legalább anyák napján hagyjatok békét 
Máriának ajánlja a legszebb hónap minden alkonyát. egymásnak!”

E májusi estéken a hívogató harangszó, a Máriát dicsérõ A kis bûnösnek nem tetszik a feddõ szó. Összerántja a 
énekeink felejthetetlen dallamai, a litánia könyörgései kitöröl- szemöldökét, és hangosan sziszegi: meddig tart még ez az anyák 
hetetlen szép gondolatokat ébresztenek a Máriát tisztelõ lélek- napja? Sohasem lesz vége? A vázából kirántja a rózsát, és dühösen 
ben. Ezért nem hiányozhatunk mi sem a világ szerte sok ezernyi, kivágja az ablakon. Döbbent csend. Egy nagy csattanás. Egy 
milliónyi hívõk közül, akiknek ajkáról esengve száll szívünk rettenetes atyai pofon. Az elsõ. Apa soha nem ütötte meg egyik 
dala: „Ó Üdvözlégy Mária!” gyermekét sem, de most elragadta az indulat. Anya és nagyi 

egyszerre kéri az apát: ne bántsd, ne bántsd! (Az anyaszív már Néked ajánljuk Szûzanyánk, 
ilyen!) Apa kimegy az udvarra. Felveszi a letört fejû rózsát. A legszebb hónap alkonyát.
Behozza. Megcsókolja. Megcsókolja felesége kezét is. (Milyen Ezer nép híve zengi ma:
szép; közel 20 év után!) Átadja a virágot. A fiad helyett én kérek Ó, üdvöz légy Mária!
bocsánatot… A bûnös magába roskadtan, de dacosan ül. 

Énekli tiszta gyermekajk, Gyermekként talán nehezebb beismerni, hogy hibáztunk…
S kik érzik a sok földi bajt, Sötét lesz a szobában. Felhõ vonul a nap elé. Az arcokról 
Esengve száll szívünk dala: lehervadt a mosoly. Elhallgat a madár is. A futó felhõbõl néhány 
Ó, üdvöz légy, Mária! csepp esõ hull a kerti virágokra. Mintha valaki sírna az égbõl… 

Az ebédnek és a jó hangulatnak vége. Az asszonyok rendet Hallja a bûnös és zokog,
teremtenek. Valamiféle rend teremtõdik a „kisember” lelkében Hogy  elhagyta a hajlokot,
is, aki most már nem annyira dacosan, inkább valami bûnbánat-Melyben legszentebb ima:
félét érezve ül az asztal mellett. Apa megérinti a vállát: Ó, üdvöz légy, Mária!
- Gyere ki a kertbe!

Ó, tudjuk: május estelén A rózsák között kispad. A szülõk kedvenc tartózkodási helye. A 
Az égben is több lesz a fény, szoba ablakán át éppen „arra” a rózsára lehet látni. Lackó 
S zengõbb az angyalok dala: elfordítja a fejét. Hosszú, hosszú csend után apa szólal meg.
Ó, üdvöz légy, Mária! - Látod mit tettél?

A „kisember” szemét elfutja a könny. Most oldódik benne 
minden. Anyák napja
- Sajnálom apuka. Bocsánatot kérek.

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat Apa magához öleli a kis bûnöst. 
köszöntjük. - Én is sajnálom azt a pofont. De ne feledd: anyák napja 
A világon a legnagyobb hivatás az addig tart, amíg él az édesanyád… Fújd ki magad, és menj be 
édesanyáké. Köszönjük hát meg nekik, anyukádhoz. Vigyél neki egy másik szál rózsát. De nem pirosat. 
mindazt, amit kaptunk tõlük. A fiatal Fehéret… Igen, fehéret, mert ez a békének és a szelídségnek a 
anyák pedig törekedjenek olyan édes- színe...

anyává válni, amilyennek lányaikat szeretnék, hogy váljanak: Sok-sok tavasz múlt el azóta. Sok rózsa hullatta el szirmait. 
Istenszeretõ, imádkozó, türelmes és biztonságot sugárzó. Apukából dédapa lett, aki unokáinak és a rózsáknak szenteli 
Hiszen egy anya legnagyobb öröme, egy Istenhívõ, boldog élni életét. Anyuka elment. Sírjáról soha nem hiányoznak a rózsák.
tudó, gyermekember szárnyra bocsátása. Az egykori „kisemberbõl” nagy ember lett. Fõmérnök. Ritkán 

tud haza menni, de évente legalább kétszer kimegy édesanyja 
Megható szép történet Csépány Lászlótól, egy édesapától: sírjához. Mindenszentekkor és anyák napján.

Anyák napi rózsaszál Most anyák napja van. A fõmérnök úr kocsiját a temetõn kívül 
hagyja. Odasétál a sírhoz. Egyedül. Csak az emlékek kísérik. Nyílik a tavasz. Nyílik az ég. Nyílnak a rózsák és 
Annak a régi, fájó anyák napjának az emléke.nyílnak a szívek. Anyák napja van. A köszöntõk már 
Kezében egyetlen piros rózsa. A sírnál csendben imádkozik. Az elhangoztak. Felszáradtak a meghatódottság könnyei. A 
égen felhõk szállnak. Szállnak, mint az évek, szinte észre-szívekben még visszhangoznak Mécs versének gyönyörû sorai:

„Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, vétlenül. Éppen negyven éve volt „az az anyák napja”. A 
s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, deresedõ hajú férfi megcsókolta a rózsát, megsimogatta a 

az én köszönetem úgy is kevés volna. keresztet, amelyen egyetlen szó áll: Édesanyánk. (Egyszer majd 
Hogyha a föld minden színmézét átadom oda kerül a másik szó is: Édesapánk.) Megcsókolja az 
az õ kedvességét meg nem hálálhatom, aranybetûket is. Ezek a csókok persze édesanyának szólnak, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom.” mint ahogy az a néhány forró könnycsepp is, ami a rózsára 

perdülve gyémántként ragyog az égõ szirmokon. Elhelyezi a Ünnepi ebéd. Kint madárdal, bent kanálcsörgés, halk 
rózsaszálat. Még egyszer megsimogatja a síremléket. Körülnéz. beszélgetés. Az asztalon párolgó étel, égõ gyertya, és egyetlen 
Egyedül van. Szinte csak maga elé suttogja:szál piros rózsa. A kis kert legszebb rózsaszála. Rajta gyöngy-
- Anyuka! Apuka tévedett, amikor azt mondta „akkor”, hogy az szemek. A köszöntõ „kisember” és a megköszöntött édesanya 
anyák napja addig tart, amíg édesanyánk él. Tovább tart. Addig, könnyei. Olyan szép minden. Együtt a család. Együtt az 
amíg mi, gyermekek élünk és odaát mindörökké…asztalnál. Ott leng közöttük a béke angyala. De ott settenkedik 

vadászatot” indítottunk. Miután lejárt a játékra szánt idõ, DÖK Sportnap megszámoltuk melyik csapat gyûjtötte össze a legtöbb 
„rókát” és kihirdettük a gyõztest.Iskolánk hagyományaihoz híven az idén április 12-én 

A délelõtt további részében a tanulók 6 állomáson forgó-tartottuk meg a DÖK Sportnapot.
színpad szerûen voltak foglalkoztatva. Az állomásokon Az alsó tagozatosaknál a napot Józsa Alexandra tanító 
különféle sportos tevékenységeket kellett ûzni. Volt itt célba néni kezdte egy kis mozgásos gyakorlattal. Ezután osztá-
dobás, biciklis és egyéb akadálypálya, különféle sportjáté-lyonként lefutottuk 1 km távot.

kok és népi játékok. Miután beérkeztek az osztályok, 4 területet alakítottunk 

Miután minden csapat minden állomáson részt vett és ki (ugróiskola, célba dobás, ugrókötelezés, hulla-hopp 
karikázás), amely forgószínpad szerûen mûködött. Egy teljesítette az adott feladatot a gyerekek az egyéni teljesít-
helyszínen 20 percig tartózkodott egy csapat. A feladatok ményükre pontot kaptak. Ezek után floorball és labdarúgó 
nem versenyszerûen zajlottak, csak kimondottan a játék és mérkõzések vették kezdetüket. A sportnap zárásaként, pe-
mozgás öröméért. A napot egy kis kiütõcskével zártuk. dig az eredményhirdetés és az egyéni díjak átadása követke-

A diákok kissé fáradtan, de örömteli hangulatban zett. Tartalmas, mozgásban bõvelkedõ sportnapot tud-
távoztak az iskolából.                                          Kuris Rudolfné hatunk magunk mögött, melyet jó hangulat jellemzett.

Kovács NorbertReggel miután a gyerekek megérkeztek az iskolába és 
„Legyünk a jel a reménységelfogyasztották a tízórait, „vegyes” csapatokat alakítottunk 

kik változást hozunk”az osztályok tanulóiból, majd az iskola udvarán „róka-

kapott az országos versenyen való részvételre, melyet 2017. Ki a mester két keréken? vetélkedõ
május 30-31-én rendeznek meg Visegrádon. Kívánunk neki 

A Magyar Autóklub és a Rendõrség szervezésében írták eredményes felkészülést és sok sikert!
ki ezt a versenyt felmenõ rendszerben a 10-12 éves diákok Az eredményhirdetés elõtt malomkõ méretû pizzákkal 
részére kerékpáros közlekedési ismeretekbõl. Iskolánk is kedveskedtek a szervezõk a gyerekeknek, búcsúzóul pedig 
nevezett 3 tanulót a megmérettetésre. A területi selejtezõt apró ajándékokkal jutalmazták a versenyzõk kitartását. 
2017. április 10-én rendezték meg Salgótarjánban. Itt tesztlap Gratulálunk tanulóinknak a teljesítményükhöz!   Bárány Árpád
kitöltésével bizonyíthatták a résztvevõk elméleti ismeretei-
ket. Sajnos nem volt túl nagy érdeklõdés a körzet általános 
iskoláiból, de nekünk ez elõnyünkre vált, mert mindhárom 
tanulónk bejutott a megyei döntõbe.

A verseny második fordulója 2017. április 29-én volt, 
szintén Salgótarjánban, a Nógrád Megyei Rendõr Fõkapi-
tányság épületében. Itt a tesztlapon túl már a gyakorlati 
tudásról is számot kellett adni egy kerékpáros akadálypálya 
leküzdésével. Mivel itt sem volt említésre méltó ellenfelünk, 
a lányaink végeztek a dobogó elsõ három fokán. 

Rácz Dzsenifer bronz-, Bada Mirella ezüst-, Bangó 
Dorina pedig aranyérmet nyert. Dorina ezzel lehetõséget 

Föld napja a Rimóci Szent István Általános Iskolában
Bagdi Bella a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke közös éneklést hirdetett, a Föld napja alkalmából. Iskolánk mivel 

tagja a Boldogságóra programnak, csatlakozott a rendezvényhez így 2017. április 21-én délelõtt fél 10-kor két helyszínen 
közösen énekeltek iskolánk tanulói a Földért.

A kezdeményezéshez 27 országból 119115 magyar ember csatlakozott.
A Boldogságóra Program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötletet és mód-

szertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. A program célkitûzéseihez 
szorosan kapcsolódik a környezettudatos magatartás kialakítása.                                                                     Huszkó Marianna
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„Hegyet hágék, lõtõt lépék…” 

A népmûvészeti Európa-díjjal, a Nemzet Mûvésze 

címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar néprajz-

tudós, Erdélyi Zsuzsanna gyûjtötte archaikus népi 

imádság részletével címzett államközi konferencia 

valósult meg a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban, 

a szakrális néprajzban iskolateremtõ tudósok emlékére 

április 5. és 8. között. Paluch Norbert néptánc-

pedagógus, néprajzkutató, a népmûvészet ifjú mestere 

elõadásában megismerhettük a rimóci Máriás közösség 

elmúlt 60 esztendejét és Boldogasszonyból táplálkozó 

lelkületét. A Kárpátaljáról, Erdélybõl, Moldvából és 

hazánk Szerbiához, Horvátországhoz csatolt részébõl 

is érkezett tudományos kutatók, köztük egyetemi 

tanszékvezetõk, professzorok, tanulmányi kirándulá-

son vettek részt Rimócon. A község vezetése és a Szent 

József Férfiszövetség kitett magáért. A konferencia 

résztvevõi igazi keresztény, palóc vendégszeretetben 

részesültek. Megtekintettük a település nevezetessé-

geit, Beszkid János polgármester úrtól és Jusztin Péter 

levéltárostól hallhattunk Rimóc hagyományos érté-

keirõl, a települési közösség jelenérõl és jövõbeli 

törekvéseirõl. A Férfiszövetség jóvoltából igen hangu-

latos vacsorán is részt vettünk, amit ezúton is hálásan 

köszönünk! Többen, így a kolozsvári Tánczos Vilmos 

egyetemi tanár rácsodálkozott Rimócra: nem gondolta 

volna, hogy az átalakult települési kép mögött a 

megismert lakosok milyen nagyszerû, sok elemében 

még archaikus kultúrát éltetnek. Az is megfogalmazó-

dott, hogy a Kárpát-medence más területein ilyen 

szívbõl jövõ, keresztény vendégszeretetet már nem 

találni ilyen elevenségben. Többet ér ez mindennél, ami 

megvásárolható. A szívjóság a rimóci palócok ereden-

dõ saját kincse. 
Dr Limbacher Gábor

néprajzkutató, múzeumigazgató

Határon innen
és túl

Évek óta a budapesti Tavaszi Fesztivál keretében 

húsvét környékén kerül megrendezésre a Táncház-

találkozó és kirakodóvásár nagyszabású, két napos 

rendezvénye a Papp László Arénában. A néptáncosok, 

népzenészek, népmûvészek jeles találkozóján számtalan 

programtól nyüzsög az arénába özönlött több ezres 

tömeg. Az események közt kiemelt helyet kapnak az 

amatõr és hagyományõrzõ táncosokat tömörítõ egyesü-

letek szerkesztett mûsorai. Utóbbiak egyike a Muharay 

Elemér Népmûvészeti Szövetség is, mely idén is kitett 

magáért egyórás szombat esti mûsorával.

A 32 magyar település 210 hagyományõrzõ táncosát 

megmozgató monumentális produkcióban Nógrád 

megyét Kazár mellett Rimóc is képviselte. Felemelõ ér-

zés volt a több ezres nézõsereg elõtt családommal fel-

vonulni, táncolni.

Az április 22-én szombaton lezajlott mûsoron való 

szereplésünket alig néhány nap múlva egy újabb 

megtisztelõ felkérés követte. A Pozsonyban évtizedek 

óta mûködõ Szõttes Kamara táncegyüttes felkérésére 

felvidéki magyar és szlovák táncosokkal és tánckedvelõ 

fiatalokkal kóstoltathattuk meg falunk táncos motívu-

mait s mutathattuk be viseletünket. A népes táncházi 

rendezvényt a Bazseva zenekar kiváló muzsikája kísérte.
pn

lezártuk, a támogatások révén így összesen 100.000,-Ft Rimóci Ifjúsági Egyesület többletbevételre tettünk szert.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 

hírei és a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség – MHVISZ 
által kiírt „A legjobb falusi ifjúsági közösség” pályázattal a 

2009. április 27.-én hoztuk létre az Egyesületet, így idén két szervezet célja, hogy felkutassa, bemutassa és elismerje a 
nyolcadik születésnapunkat ünnepelhettük. Április 30.-án kistelepüléseken mûködõ, példaértékû falusi ifjúsági 
vasárnap közgyûlést tartottunk, melynek tartalmáról most közösségeket. Egyesületünk is pályázott, és bejutottunk a 
tömören beszámolok. döntõbe, ami annyit jelent, hogy készítenünk kell egy két 

A közgyûlést rendhagyó módon a tortával és némi perces kisfilmet magunkról, majd ezt a pályázat facebook 
pezsgõvel kezdtük, és csak eztán beszéltünk az Egyesület oldalára feltöltve a közösségi oldal használói fogják 
mûködésével kapcsolatos témákról. lájkjaikkal (Tetszik gombra való kattintással) sorrendbe 

Április 24.-étõl az V. kulturális közfoglalkoztatási állítani. Szeretnénk minél jobb helyezést elérni a pályázaton, 
programban, a Nemzeti Mûvelõdési Intézettel kötött ezért már most kérünk minden kedves olvasót, hogy a 
megállapodás értelmében az Egyesületünk egy fõt fogad várhatóan június elején közzétételre kerülõ videót minél 
2018. február 28.-ig. Idén pályázaton hirdettük meg a többen osszák meg és lájkolják. Természetesen a linket a 
munkalehetõséget, és így került felvételre Oláh Bence, aki az Rimóci Újságban is közöljük majd. A pályázaton maximum 
Ifjúsági Egyesület életének eddig is részese volt. Az õ fel- 500.000 forintot lehet nyerni.
adata nem különbözik a korábbi kulturális közfoglalkoztatás Az Egyesület által júliusban megszervezésre kerülõ 
keretében alkalmazott fiatalokétól: elsõsorban a 147-es nemzetközi táborra már jelentkezett 6 külföldi fiatal, hama-
Kamra hétköznap esténként nyitva tartása, fiatalok számára rosan a részletekrõl is többet tudunk mondani.
programok szervezése és a települési programok ifjúsági Az adójuk 1%-ról ne felejtkezzenek el rendelkezni, ha 
programelemeiben való közremûködés lesz a feladata. Egyesületünket kívánják így támogatni, akkor ezt a 
Bízunk benne, hogy jól érzi magát majd munkakörében, és az 18644928-1-12 adószámon tehetik meg.                Bablena Feri
Újság sorain keresztül is sok sikert kívánunk 
neki!

Az Egyesület a báli bevétel felhasználásáról 
is beszélgetett, több eszköz beszerzését tervez-
zük, amik még jobb hellyé tehetik a Kamrát a 
fiatalok számára. Fontos feladat a fûtés kor-
szerûsítése, de legsürgetõbb a mosdó és a hátsó 
kijárat megépítése. Szeretnénk ha még a nyár 
elején sikerülne ezt megoldani.

Természetesen szó esett az Egyesület 
tavalyi mérlegérõl, ami még teljesen nem készült 
el, így arról majd csak késõbb közlünk pontos 
információkat.

A bakelit-projektünk, melynek keretében 
támogatóinkat bakelit-órával ajándékoztuk meg 

Nem azért, hogy ott legyünk. Részt kell venni a cselek-Egyébként… ményben, térdelni, állni, imádkozni, könyörögni, sõt 
énekelni kell. Mert a legteljesebb 100%-nak, az Istennek 

négy nem egyenlõ öttel. nem elég a 70, 80, 90%, de még a 99% sem. Sokan kifordítva 
gondolkodnak ezekrõl: a nagymamától az ajándék csak a 

Kilenc nem egyenlõ tízzel, 0,9 nem egyenlõ 1-gyel, a 
bérmálkozáskor van, tehát bérmálkozni kell, ahhoz meg az 

90% az nem 100%. Minek valamit „félig” csinálni? Aki így 
a fránya pap nem elõ írja a hittant? Ez fordítva van. Aki úgy 

áll hozzá, annak tulajdonképp idõpocsékolás, aki meg min-
gondolja, hogy léte nem egy marék hamu mozgó verziója 

dent belead, annak a lelkesedését veszik el.
életében, hanem mindennek oka és értelme van, az hisz, aki 

„Vagy rendesen vagy sehogy!” – remélem még sokan 
hisz, az kíváncsi a hit rejtelmeire, aki felnõ ezek megértésé-

vannak, akik így gondolkodnak a munkájukról. Bár sokat 
re, az részesülhet szentségekben, és akkor jöhet az ajándék a 

tapasztalom, mennyien fogják meg könnyebb végénél a 
nagyitól, meg jöhet a templomi esküvõ. Só nélkül nincs 

dolgokat, legyen meg a minimum, a 90 vagy inkább 80, 70%, 
leves, hit nélkül nem kell a templomi díszletre áhítozni. Aki 

a fizetés megjön így is. Hosszabb távon viszont nem 
hisz, az pedig 100%-on hisz, fél a következményektõl, 

kifizetõdõ így gondolkodni. Ha meg a magunk számára 
imádkozik.

csinálunk valamit, nem hiszem ha valaki belegondol 
Aki imádkozik, az pedig nem azért teszi össze a kezét, elfogadja azt, hogy ne tökéletes munka legyen letéve az 

mert az van mondva, hanem mert könyörög és mert ezzel asztalra. Ha kihagyjuk a sót meg a borsot, attól az étel még 
fejezi ki Isten felé, hogy amíg vele beszél, addig nem mással elkészül, de ki fogja megenni?
babrál, nem mással foglalkozik, hanem 100%-ig a lényegre Ki gondolhatja, hogy következetlen gondolkodással 
figyel. A Himnuszunk egy szép ima: összetett kézzel kell következetes eredményre lehet jutni? A nem teljes munkát 
mondani, nem vigyázzállásban.végzõ hogyan várhatja el a teljes munka érdemét? A temp-

Bablena Ferilomba eljárni egy dolog, de vajon minek kell oda menni? 
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