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„Tedd meg az els  lépést és higgy. Nem kell látnod az egész lépcs t,

csak tedd meg az els  lépést.” - Marie Forleo
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November   3.  (péntek) Darts- és biliárd verseny a 147-es Kamrában
3November   5.  (vasárnap) 13 Érsekvadkert-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

November   6.  (hétfõ)
November   7.  (kedd)

November 17-18. Lelkigyakorlat férfiaknak
December    1.  (péntek) Jubiláló véradók ünnepsége Szécsényben
December    2.  (szombat) Adventi koszorúkészítés

a Plébánia Közösségi Termében
December    2.  (szombat) Kézmûves vásár a dr. Manga János Közösségi Házban

0

Az elkülönített hulladékok elszállítása
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtási határideje

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

                       Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Közhasznú 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.

Ára: 200,-Ft

RIMÓCI SP   RTHÍREK

A felnõtt bajnokság állása:

Az ifjúsági bajnokság állása:

A serdülõ bajnokság állása:

IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK

6. forduló: Rimóc – Karancslapujtõ 6 – 3 (4-1)

Rimóc: Rácz Tamás, Kõmûves Tamás (Laczkó Máté), Imre 
Zoltán (Bada Krisztián), Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, 
Bangó Ronald, Csuka Zsolt, Beszkid Mátyás, Puszta Erik, 
Balázs Gergõ, Sporner Adrián, (Janusek Dániel)

Jól kezdtük a mérkõzés, már az elsõ félidõben sikerült elõnyre 
szert tennünk, A második félidõben kicsit visszafogottabban 
játszottunk, és szerintem már kicsit el is bíztuk magunkat. 
Ennek ellenére sikerült megszereznünk a gyõzelmet.
Gól: Bangó Ronald2, Balázs Gergõ2, Kõmûves Tamás, Laczkó 
Máté     Sárga lap: Beszkid Mátyás, Puszta Erik   Jók: egész csapat

7. forduló: Rimóc szabadnapos

8. forduló: Rimóc – Pásztó 0 – 1 (0-1)

Rimóc: Janusek Dániel, Imre Zoltán, Szoldatics Dávid 
(Kõmûves Tamás), Szoldatics Milán (Laczkó Máté), Bangó 
Ronald, Csuka Zsolt, Beszkid Mátyás, Puszta Erik, Balázs 
Gergõ, Sporner Adrián, Rácz Adrián

Sajnálatosan a mérkõzés elején kaptunk egy gólt, de ez nem 
vetette vissza a csapat lendületét. Folyamatosan támadtunk és 
harcoltunk, hogy gólt tudjunk rúgni, de sajnos ez már nem 
sikerült. 11-est hibáztunk és a rengeteg helyzetbõl egyet sem 
tudtunk gólra váltani. Az ellenfél egyetlen helyzetével nyerte 
meg a mérkõzést.                                     Sárga lap: Csuka Zsolt

Jók: Puszta Erik, Csuka Zsolt, Beszkid Mátyás, Sporner 
Adrián, Szoldatics Milán

9. forduló: Héhalom – Rimóc 2 – 2 (1-0)

Rimóc: Janusek Dániel, Szoldatics Dávid, Kõmûves Tamás, 
BAda Norber (Rácz Tamás), Szoldatics Milán, Laczkó Máté, 
Csuka Zsolt, Beszkid Mátyás, Puszta Erik, Sporner Adrián, 
Rácz Adrián, (Imre Zoltán, Oláh Bence)

Igazi rangadónak beillõ mérkõzés, hiszen a jelenlegi elsõ 
helyezetthez utaztunk. Mindkét csapat óvatosan kezdte a 
mérkõzést, de talán mi jobban támadtunk és fokozatosabban 
törtünk elõre. Egy kihagyásnak köszönhetõen azonban kaptunk 
egy gól még a félidõ lefújása elõtt. A második félidõ elején egy 
szabadrúgásból sikerült kiegyenlítenünk és innentõl ismét erõre 
kapott a csapat. A feszültségnek köszönhetõen ismét volt egy 
kihagyás és az elõre húzódó védelmet könnyen átrúgva ismét az 
ellenfél szerezte meg a vezetést. Ezt követõen már az 
egyenlítésért harcoltunk, mely a lefújást megelõzõen sikerült is.
Gól: Puszta Erik, Rácz Adrián
Jók: Egész csapat, külön kiemelve Janusek Dániel

10. forduló: Cered – Rimóc idõjárás miatt elhalasztva

Laczkó Péter

FIGYELEM!
2017. október 29-én, kedvezõtlen idõjárási viszonyok

(heves esõzés, szélvihar) miatt a Cered VSE –Rimóc SE
megyei I. osztályú U19 korosztályú és felnõtt bajnoki mérkõzések 
elmaradtak. A mérkõzések új idõpontban és helyszínen kerülnek 

lejátszásra: Rimóc SE – Cered VSE
- helyszíne: Rimóc,
- mérkõzések játéknapja: 2017. november 12. (vasárnap)
- mérkõzések kezdési idõpontja: ifjúsági: 11:30, felnõtt: 13:30.

A Szociális Munka Napja 
alkalmából szeretettel 
köszöntjük a szociális 

ágazatban dolgozó
valamennyi 

közalkalmazottat, 
munkavállalót és önkéntest. 

Köszönjük áldozatos 
munkájukat!

A Rimóci Újság szerkesztõsége

Vers a takarékosságról

Takarékosságra int a magyar kormány,

Na mondhatom, megvan az én formám.

Spórolnék, de mibõl, hogyha nincsen,

Sóherség az egyetlen kincsem.

Megspórolom a reggelit reggel,

Nem kacsintok két szemmel, csak egyel.

Jó példával járok én az élen:

Nem viselek kabátot a télen,

Nadrágom is levette a randi,

Járok alsónadrágban, mint Gandi.

Megkérem én becses nõmet szépen,

Ne kérjen õ új ruhát a télen!

Járjon úgy az asszony, mint a skótok,

Hordjon térdig érõ foltot!

Drága pénzért nem fûtöm ha fázom,

A hidegtõl ingyen citerázom.

Este, mikor lefekszem az ágyba,

Hol várnak már a poloskák vágyva,

De nem csinálok irtási mozgalmat,

Megspórolom így a sok izgalmat.

Ha meghalok, egy szál lepedõbe

Gyalog megyek ki a temetõbe.

De azért engem ne tessék sajnálni,

Mert csak így lehet az országot szanálni.

Írta nagyapám

Bablena Ferenc

40 év szolgálat
40 év munkában eltöltött szolgálati év nagyon 

sok idõ, különösen akkor nem mindennapi, ha 
valaki ugyanazon a helyen tölti le. Az óvoda egy 
kis szelete a falu életének, de az egész csak akkor 
lesz kerek, ha minden apró részlet tökéletesen 
illeszkedik.

Molnár Lászlóné az óvoda megnyitása óta, 
immáron 40 éve részese volt a falu életének és tette 
a dolgát a kisgyermekeket nevelõ intézményünk-
ben. Elõször, mint aktív óvodapedagógus, majd 
pedig, mint óvodavezetõ. Óvodapedagógusi 
munkáját mindig nagy lelkesedéssel végezte. 

Szívén viselte a rábízott gyermekek egyéni fejlesztését és minél több pozitív 
élményhez való juttatását. Nagy türelemmel és odafigyeléssel fordult a 
felzárkóztatásra szoruló gyermekek felé. Az óvodásokon keresztül segítette a 
szülõket a gyereknevelésben, terelgette õket a helyes életvitel és a következe-
tes szülõi magatartás irányába. A mindennapokban elvégzett munkájával, 
sikereivel sosem kérkedett, sosem helyezte magát elõtérbe. Irénke tette a 
dolgát a legkisebbek között szem elõtt tartva a falu felnövekvõ nemzedéke, az 
óvodai közösség és a település javát.

Óvodavezetõként 12 évig irányította az intézmény életét. Több sikeres 
IPR pályázat fûzõdik a nevéhez, melyek segítségével jelentõsen gyarapodott 
az óvoda eszközállománya, tárgyi felszereltsége. Fontos volt számára, hogy 
szakmailag mindig fejlõdjön, megismerje az új pedagógiai irányzatokat, ezért 
rendszeresen tovább képezte magát. Erre biztatta a nevelõtestület tagjait is, 
akik mindig bizalommal fordulhattak hozzá akár szakmai, akár magán 
jellegû problémákkal. Munkatársaival, a külsõ partnerekkel és a szülõkkel 
való kapcsolatában a megértésre, az együttmûködésre törekedett. Mind-
ezekért Rimóc község Képviselõ-testülete Rimóc Községért Oklevéllel 
tüntette ki.

Molnár Lászlónénak nyugdíjazása alkalmából Balog Zoltán az Emberi 
Erõforrások minisztere a rimóci képviselõ-testület javaslatára Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet adományozott, melyet Berkenyén Nógrád megye 
ünnepi Közgyûlésén vehetett át.

Irénkének sok szeretettel gratulálunk, jó egészséget és hosszú, tartalmas nyug-
díjas éveket kívánunk!                                                                           Beszkid János

Molnár Lászlóné
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
második félidõben kicsit visszavettünk, ezért az már nem volt olyan 

élvezhetõ, mint az elsõ. További sok sikert kívánok a Rimóc 

csapatának!
2017. 09. 24. 16:00 Megye I. osztály 5. forduló Mátyás Zsolt: Osztálykülönbség volt a két csapat között, ami 

Rimóc SE- Berkenye SE 0-1 leginkább játékban és sebességben jött ki, ezt pedig hûen tükrözi az 
Vezette: Varga Gábor (Gordos Szabolcs, Fehér Martin) eredmény is, a hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert. 
Rimóc: Janusek – Laczkó Zs., Mócsány, Mohácsi, Kuris 

2017.10. 15. 15:00 Megye I. osztály 8. forduló(Szmolnik, 77’) –  Laczkó L., Bangó R., Rácz I., Pásztor – 
Rimóc SE- Pásztó SK 1-1Kormány, Kiss P. (Szép, 69’). Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.

Sárga lap: Rácz I., Laczkó Zs., ill. Sági Vezette: Balázs Zoltán ( Bakos Tamás, Gecse Zoltán)

Gól: Mravik (18’) Rimóc: Janusek – Csizmadia, Mócsány, Mohácsi, Benécs – 

Jók: Janusek, Mohácsi, Laczkó Zs., Rácz I., ill. Doman, Kántor, Pásztor, Bangó R., Laczkó L., Laczkó Zs. – Kormány (Szép, 69.), 

Kovács Á., André Kiss P. Megbízott edzõ: Jusztin Bertalan.

Mátyás Zsolt: Az elsõ játékrészben mindkét csapat elõtt voltak Sárga lap: Laczkó L., Mohácsi, Laczkó Zs., ill. Csépe R., Farkas, 

lehetõségek a gólszerzésre, ebbõl a vendégek értékesítettek egyet. A Somkúti

második félidõben már kevésbé forogtak veszélyben a kapuk, ekkor Piros lap: Pásztor (84., Rimóc)

inkább mezõnyjáték volt a jellemzõ. A múlt heti mérkõzéshez képest Gól: Kiss P. (38.), ill. Csépe I. (45.)

óriásit javult a játékunk és a hozzáállásunk, így a vereség ellenére Jók: az egész csapat, ill. Farkas, Csépe R., Békési

emelt fõvel hagyhattuk el a pályát a jó erõkbõl álló Berkenyével Jusztin Bertalan: Az elsõ félidõben a vendégek, míg a másodikban 

szemben. inkább mi iparkodtunk jobban, így annak függvényében, hogy két 

tizenegyest is kaptak a pásztóiak, az eredmény jónak mondható. Mohácsi László: Nem játszott színvonalas mérkõzést egymással a 

Gratulálok a csapatnak és további sok sikert kívánok az ellenfélnek.két csapat, megnehezítettük egymás dolgát, mi talán a meccs elsõ 

harmadában teljesítettünk úgy, ahogy elvárhatnánk magunktól, és Vallus Ferenc:  Létszámilag végre csapatként néztünk ki, igaz, 

mivel ekkor nem döntöttük el a találkozót, a késõbbiekben ki-ki csak ezért nem adnak három pontot. Védekezésünk összességében 

összecsapás kerekedett ki. De pozitívum, hogy ma az elsõ idegenbeli rendben volt, de az ötlettelen támadójátékunknak köszönhetõen, 

gyõzelmünkkel sikerült lezárni egy régi rossz rimóci sorozatot. nem érdemeltünk gyõzelmet. Örülök, hogy hosszú kihagyás után 

Több sikert kívánunk a hazaiaknak a továbbiakban. Farkas Alex és Zohó Zsolt is a csapat segítségére volt.

2017. 10. 22. Megye I. osztály 9. forduló
2017. 10. 01. 16:00 Megye I. osztály 6. forduló

Héhalom SE- Rimóc SE 2-3
Rimóc SE- Karancslapujtõ KSE 1-2

Vezette: Nagy Bálint ( Szakal Tamás, Kalmár Petra)Vezette: Gordos Szabolcs (Kurinka Béla, Nagy Sándor)
Rimóc: Janusek – Csizmadia, Mócsány, Szmolnik (Kuris, 86.), Rimóc: Janusek – Laczkó Zs., Kuris, Mohácsi, Szmolnik 
Benécs – Laczkó L., Bangó R., Mohácsi, Laczkó Zs. – Kiss P., (Csizmadia, 46’) – Laczkó L., Bangó R., Rácz I., Pásztor – 
Kormány (Gyenes, 68.). Csapatvezetõ: Jusztin Bertalan.Kormány, Kiss P. (Matyóka, 46’). Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Somkúti, Tóth G., Makó, Lõrincz, Franka, ill. Vezetõedzõ: Tõzsér Zsolt.
Mócsány, SzmolnikSárga lap: Pásztor, Csizmadia
Gól: Makó (7.), Lõrincz (49.), ill. Laczkó L. (23., 67.), Gyenes (78.)Gól: Laczkló L. (8’), ill. Oláh Á. (16’), Nyerges (45’)
Jók: az egész csapat, ill. Szmolnik, Laczkó L., GyenesJók: Rácz I., ill. az egész csapat
Károly József: Vezettünk, majd egyenlített az ellenfél, de a Mátyás Zsolt: A mai mérkõzésen statikusan sablont futballoztunk, 
második félidõben újra vissza tudtuk venni a vezetést, de végül hiányzott játékunkból az ötlet és a kreativitás, így nehezen tudtuk 
fordítottak a vendégek. Sajnos azonban hiányzott a rutin. Viszont feltörni a vendégek védelmét, mikor ez sikerült, hat méterrõl fölé 
el kell mondanom, ahhoz képest, ami volt, egészen jól futballoztunk! rúgtuk a labdát, vagy két esetben is az ellenfél kapusa, Oláh Tibor 
Legközelebb megyünk Salgótarjánba, így, hogy az ifi nem fog védett ziccer helyzetben, így sajnos ezúttal is pont nélkül 
játszani, próbálok még több fiatalnak lehetõséget adni, hogy azért maradtunk. Nem lógatjuk azonban az orrunkat, próbálunk 
lejátsszuk a mérkõzést. Csináljuk tovább, nem fogunk visszalépni, javítani, és bizakodunk a szebb jövõben.
csak megpróbálunk majd másképpen dolgozni a jövõben!Tõzsér Zsolt: Sokáig tíz emberrel játszottunk, de a csapat akarata 
Jusztin Bertalan: Küzdelmes mérkõzésen, részünkrõl sok meghozta a gyõzelmet.
pontatlanságot bemutatva, végül, ha nehezen is, de megszereztük a 

három pontot.2017. 10. 07. 15:00 Megye I. osztály 7. forduló
Péter Fruzsina

SBTC KFT- Rimóc SE 8-1

Vezette: Chikán Péter (Szigetvári Zoltán, Telek Ákos)

Rimóc: Janusek – Csizmadia, Kuris, Mohácsi, Benécs – Laczkó 

Zs., Rácz I. (Gyenes, 13’), Bangó R., Lackó L. – Kiss P., Kormány. 

Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.

Sárga lap: Benécs, Mohácsi Gól: Tarlósi (4., 39., 69., 82.), Sárközi 

(13., 21., 27.), Bata (36.), ill. Kiss P. (45.)

Jók: Czutor, Tarlósi, Sárközi, ill. senki

Csatlós Tamás: Ismét csak gratulálni szeretnék a csapatnak! 

Hamar eldöntöttük a mérkõzést, szép gólokat szereztünk. A 

Ülésterembõl

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 

2017. október 5-én tartotta soron következõ ülését.

A testület elsõ napirendként a Rimóci Nyulacska Óvoda 

Pedagógiai programját tárgyalta meg és fogadta el.

Következõ napirend keretében a Helyi Esélyegyenlõségi 

program felülvizsgálatát végezte el és döntött úgy, hogy a 

programban foglaltakat nem kívánja változtatni.

Ezt követõen a Vízkár-elhárítási Tervben szereplõ személyi 

változtatásokról döntött.

2018. január 1-jétõl az egészségügyi alapellátás körében, 

ingyenes fogorvosi ügyeletet lát el a Budapesti Semmelweis 

Egyetem Fogorvos-tudományi Kara (1085 Budapest, Üllõi út 

26.). A feladat-ellátási szerzõdést a testület jóváhagyta.

Rimóc Községért Elismerõ Oklevél odaítélésérõl döntöt-

tek a képviselõk Molnár László Istvánné részére, akinek ezúton 

is gratulálunk.

Folyamatosan történik az önkormányzati rendeletek felül-

vizsgálata. A hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések-

nek megfelelõen a talajterhelési rendelet, valamint a helyi 

adókról szóló rendeletek felülvizsgálatát végezte el a testület.

Következõ napirendek keretében a Rimóc Jó Tanulója, 

valamint Az év aktív fiatalja pályázatra érkezett és javasolt 

személyekrõl hozott döntést a képviselõ-testület.

A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenn-

tartó Társulás által történõ-, az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi 

gyermekprogram, pályázat benyújtásának támogatásáról 

tárgyalt a képviselõ-testület. Nyertes pályázat esetén, Rimóc 

településre 8. 240. 228.- Ft támogatási összeg jut. Bízunk a 

pályázat sikeres elbírálásában!

Civil szervezetek támogatásáról is döntött a testület, 

melynek értelmében 100. 000.- Ft/év összeget ítélt meg 

részükre.

A képviselõ-testület jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelõen a község teljes közigazgatási területére kiterjedõ 

településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 

megalkotásáról döntött. A településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet célja a település jellegzetes és értékes 

arculatának megóvása, kialakítása, illetve az épített és természe-

ti környezet egységes védelme.

Utolsó napirend keretében a Rimóci Biztos Kezdet 

„Napraforgó” Gyerekház vezetõi megbízására érkezett pá-

lyázatot tárgyalta meg a testület. Bár a pályázó személyét 

támogatta a testület, a pályázó a döntést követõen visszavonta 

pályázatát, így újra kiírásra került a vezetõi megbízás. Várjuk 

ambiciózus személyek jelentkezését!

A képviselõ-testületi ülés végén jelzés érkezett, hogy a Bem 

apó utcában több autó tulajdonos is szabálytalanul, a járdán 

parkol, akadályozva ezzel a gyalogosok járdán történõ közleke-

dését. A probléma kezelése érdekében az illetékes hatósággal 

felvettük a kapcsolatot, ugyanakkor ezen a fórumon keresztül is 

kérjük az autó tulajdonosokat, hogy szíveskedjenek betartani a 

közlekedési szabályokat!                                         dr. László Tünde

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Rimóc Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház
vezetõi munkakörébe.

A munkavégzés helye:
 Nógrád megye, 3177 Rimóc, Akácos utca 1/B.

A munkaviszony idõtartama:
határozott idejû, 2018. december 31-ig

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõs, a Munkatörvénykönyve alapján

A munkakör betöltésének feltételei:
•   magyar állampolgárság
•  büntetlen elõélet
•  a jelentkezõ személynek rendelkeznie kell a 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet 5/B. § (2) bekezdésében 
felsorolt, az alábbiakban rögzített képesítések vala-
melyikével:

-  felsõfokú pedagógiai végzettség,
-  felsõfokú egészségügyi végzettség,
-  pszichológusi végzettség,
-  szociálpedagógiai végzettség,
- a bölcsõde magasabb vezetõjére/vezetõjére 

meghatározott képesítési elõírások valamelyike,
- egyéb felsõfokú végzettség mellett Biztos 

Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább két-
éves szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• 1- 3 év vezetõi tapasztalat, illetve gyermekek részére 

szervezett csoportos foglalkozások, fejlesztõ tevé-
kenységek terén szerzett gyakorlat, tapasztalat

• Biztos Kezdet Gyerekházban szerzett szakmai gyakor-
lat, tapasztalat

• felhasználói szintû számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintû empátia, megbízhatóság, érzelmek és 
indulatok kezelése, jó helyzetfelismerõ képesség, ru-
galmasság, döntési képesség, jogszabályok naprakész 
ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ 
kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 30.

Személyesen Beszkid János polgármester részére, 3177 
Rimóc, Madách tér 1.
Postai úton Beszkid János polgármester részére címez-
ve 3177 Rimóc, Madách tér 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt dr. László Tünde jegyzõ nyújt

a 32/598-010 telefonszámon.
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2017.10.08-án összesen 34 sze-
mély jelent meg az általános is-
kola szécsényi úti épületében a 
rimóci véradáson és még közülük 
is kiszûrtek 2 fõt. A mellékelt táb-
lázat jól mutatja, hogy az elmúlt 
években hogyan csökkent a vér-
adók száma, de azért szerencsé-
re ezúttal is köszönthetünk két új 
véradót a véradók táborában. Õk: 
Lange Zoltán István és Horváth 
Márió.                                 (V.N.)

Az októberi 
véradáson

megjelentek
száma (fõ)

Év

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

123
64
56
49
36
41
27
36
34

Nekik és minden véradónak ezúton is köszönjük a segítséget!

FELHÍVÁS!
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan

ebben az évben is szeretnénk megjelentetni a Rimóci Újság
decemberi számában a

2017-ben házasságot kötött rimóci fiatalok esküvõi fényképeit.
Kérjük a fiatalokat, hogy ha szeretnék, hogy esküvõi fotójuk megjelenjen

2017.  november 22-ig adják le azokat az
IKSZT-ben, vagy küldjék el e-mailben

a rimociujsag@gmail.com címre.   Köszönjük!

Akiér t a harang szólt...

V
Jusztin Anzelmné

1932-2017
Szécsényi u. 20.

V
Barátosi József

1954-2017
József Attila u. 1.

Bada Ottóné
1964-2017

Magashegyi u. 52.

Vincze Sándor
1940-2017

István k. u. 19.

„Szeretõ szíveddel, oly sok  jót adtál,
Isten kegyelmébõl megváltást kaptál.
Tested pihen csak az anyaföld mélyében,
Emléked tovább él szeretteid szívében.”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk

KISS MIHÁLYNÉ
(élt 87 évet)

Temetésén  részt  vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.

                                                                         Gyászoló család

V

Gólyahír: Legutolsó újságunk megjelenése
óta községünkben nem volt

gyermekszületés.

KIÁLLÍTÁSRA KÉSZÜL
A GONDOZÁSI KÖZPONT

2017 évben is szeretné a Gondozási Központ 

hagyományos téli kilállítását megszervezni, idén

VELÜNK ÉLÕ HAGYOMÁNYAINK:

NÉPVISELETES BABÁK ÉS KÉPEK címmel.

Kérjük a lakosságot, aki szeretné kiállításunkat 

segíteni az bocsássa rendelkezésünkre

a népviseletes babákat, képeket.

A kiállítási tárgyak leadhatók a Gondozási 

Központban, valamint kérésre házhoz megyünk érte.

Telefon: 06/30 703 4377

Segítségüket, felajánlásaikat elõre is köszönjük!
Gondozási Központ

Rimóci képviselõk
az Országos Találkozón

NMI Mûvelõdési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
október 24-25-én tartotta meg a Lakitelken található 
központjában a Közösségi Mozi és Médiamûhely 2016. 
évi mintaprojektjének záró rendezvényét, a Közösségi 
Mozi és Médiamûhely Országos Találkozóját. Mivel a 
Mûvelõdési Intézetnek ebben az évben is vannak rimóci 
partnerszervezetei, ezért a Közösségi Ház munkatársait 
kérték fel, hogy legyenek a segítségükre és képviseljék 
Nógrád megyét ezen az eseményen, mivel a nógrádi film 
készítõi nem tudtak részt venni a programon. Az sem 
kizárt, hogy a jövõben újra induló Mozi és Médiamûhely-
ben Rimóc is partnere lehet majd a Mûvelõdési Intézetnek 
e téren is.

A két napos program során megnéztük az elkészült 
filmeket, amelyeket filmrendezõkbõl álló szakértõ csapat 
értékelt és elemzett, valamint a szakmához, témához 
kapcsolódó ismeretekkel gazdagodtak a jelenlévõk az 
elõadások és csoportos beszélgetések alkalmával. Termé-
szetesen lehetõséget kaptunk arra, hogy bemutassuk azt a 
területet, ahonnan jöttünk, így az asztalra kerültek a 
jellegzetes rimóci termékek: Zsanília ékszerei mellett a 
közfoglalkoztatottak termékei a bemutatkozó anyagok-
kal együtt. A bemutatás alkalmával szerencsére a verses 
formát húztuk ki pl. a gregorián stílus vagy a rap helyett.

Váratlan meglepetés ért minket, mikor a bemutat-
kozás alkalmával, az udvaron élõ térképet alkotva álltunk 
a képzeletbeli Nógrád megye helyén, s miután bekiáltot-
tuk, hogy „Nógrád”, egy ismeretlen hang visszakiáltott, 

hogy „És ki jött Rimócról?”, mi pedig gyorsan fel-

nyújtottuk a kezünket és nevettünk, vajon ránk van-e írva 
vagy honnan tudják? Aztán késõbb kiderült, hogy 
Domokos János filmrendezõ volt a kérdezõ, mivel nem 
ismeretlen számára a település, ugyanis többször 
forgatott már nálunk, több személyt név szerint is fel-
sorolt, akit személyesen is ismer a faluban. Érdekes, hogy 
több, mint kétszáz km-t kellett utazni ahhoz, hogy 
kiderüljenek ezek az információk. Kérte, adjam át üdvöz-
letét a rimóciaknak!

Köszönjük a Mûvelõdési Intézet Nógrád Megyei Irodájá-
nak, hogy részt vehettünk az eseményen!

BVÁ

Egyébként…
az egyiknek sikerül, a másiknak nem.

A sors néha nem tudja mit akar. Sosem tudja, épp ettõl 

sors. Jön, ami jön. Mi sem tudhatjuk, hogy mi vár ránk életünk 

következõ percében, ezért azt mondani, hogy mi irányítjuk az 

életünket, hogy a magunk ura vagyunk, az hazugság. Élnünk 

kell az életünk, azt ami jön, ami van, ami adatott. Próbáljunk 

tervezni, de formálódni, alkalmazkodni kell, alakítani, mó-

dosítani a terveinket annak megfelelõen, ahogy a dolgok 

alakulnak. Ember tervez (Ember, tervezz!), Isten végez. Nem 

lehet görcsösen ragaszkodni minden célunkhoz, néha tudni 

kell elengedni.
Mindezt nagyon nehéz másokkal összehasonlítani. 

Valódi fájdalmat érezni akkor, ha látjuk, hogy másnak 

mindaz mûködik, ami nekünk nem. Ez pedig sajnos csak 

irigység. Örülni kellene más sikerének, és nem saját siker-

telenségünk okait keresni benne, fõleg nem a felelõsséget 

hárítani. Mivel sikertelenségünknek leggyakrabban nincs 

felelõse, csak a sors keze van benne. Az pedig belenyúl az 

ember születésébe, hogy mikor, hová, milyen családba 

születik, az ember életébe, hogy milyen tehetséggel bír, 

mennyi a türelme, kitartása, ereje, hogy kikkel kerül egy 

közösségbe, kivel ismerkedik meg és köt barátságot... és még 

lehetne sorolni. Ezek összessége adja az ember életét, nekünk 

pedig csak annyi a lehetõségünk, hogy az adott pillanatban 

mindig a megfelelõ döntést hozzuk meg. És mivel ez olyan 

nehéz feladat, mint amilyennek hangzik, általában nem is 

mûködik. Nem tudatosan, és ami még érdekesebb, ezek talán 

nem is jelentik azt, hogy rosszul döntünk. Mert nem 

tudhatjuk, hogy mikor, melyik döntésünk szül jó eredményt. 

Ezért nem az a feladat, hogy tudatosan helyesen döntsünk, 

hanem, hogy döntsünk. A helyességét pedig majd utólag 

tudjuk megítélni.
Aki ezt a cikket most olvassa, egészen biztosan sokáig 

tudná sorolni, hogy hányszor volt kegyetlen vele a sors, és 

hányszor dönthetett volna „jobban”, mégis, aki most 

megteheti, hogy ezt a cikket olvassa, az a földön élõ emberek 

többségétõl jobban él. Mindig úgy kell összevetnünk a hely-

zetünket a nálunk szerencsésebbekhez viszonyítva, hogy 

figyelembe kell venni, mennyivel vagyunk mi szerencséseb-

bek másoknál. És mindjárt rózsásabbnak látjuk a világot, az 

életünket, reménytelibbnek a jövõt. 
Bablena Feri

Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból
           

A utolsó õszi hónapban, sok színes és érdekes 

programban volt részük a gyerekházba járó családok-

nak. Sok szép színes ablak és ajtódísz készülhetett el 

nálunk!

Márton nap alkalmából megemlékeztünk Szent 

Márton püspökrõl és felelevenítettük a hozzá kapcsoló-

dó népszokásokat. Elkészítettük a ludas kását is, mert 

aki ezen a napon nem eszik libát az a következõ évben 

szegény marad.

Már kopogtat az ajtónkon a tél, ezért téli dekorációk 

készítésére is volt lehetõség.

Mivel a mikulás is a kertek alatt jár már, a szülõk 

zsákokat varrnak, hogy megtöltse azt édességgel, ha 

megérkezik a gyerekházba.   

Ünnepi készülõdés:
November:

                   -20-tól mikulás zsák varrás.

                   -29-30 Ádventi koszorúkészítés.

December:

                6-án várjuk a Mikulást.

              Baranyi Edina

Laczkó Kristóf és Burik-Vincze Ágota a rimóci asztalnál

az NMI munkatársaival
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Biciklis túrán és nyársalni volt a 
6. osztály Hollõkõben

Egy szeptemberi osztályfõnöki órán pattant ki az ötlet a 

fejünkbõl. Jó lenne még az õsszel elmenni egy biciklis 

túrára úgy, mint azt tettük tavaly május végén is, amikor 

egy nagylóci hegytetõn nyársaltunk. Természetes, hogy 

majd a nyári szünet közeledtével majd ismét ellátogatunk 

oda, de most jó lenne valahova másfelé elbiciklizni. Meg-

egyeztünk, hogy Hollõkõ jó lesz. A vár feletti dombon 

csodálatos kilátás lenne, mire megérkezünk, biztos meg is 

fogunk egy kicsit éhezni, ezért jó ötletnek tûnt egy kis 

hangulatos nyársalással kiegészíteni a túrát. Egy kedd 

délután tanulószoba után vágtunk neki a 16 km-es 

kirándulásnak. Szépen, libasorban elindultunk a bicikli út 

felé, nem ez volt már az elsõ közös túránk. Mindenki 

táskával felszerelkezve, megpakolva indult el. A 6. km 

környékén tekerhettünk, amikor Jázmin defektet kapott. 

Szerencsére csak 15 percenként kellett felpumpálni a 

gumit, addig nem engedett le. Nagy harcok árán meg-

másztuk az emelkedõket, feltoltuk a bringákat a vár fölött 

lévõ dombra és már elénk is tárult az a csodálatos látvány, 

amit szerintem senkinek sem kell bemutatnom. Tüzet 

raktunk és megnyársaltuk a finom szociban vásárolt 

lecsókolbászokat? Az idõ elég hûvös volt, de a tûznél 

kellemesen felmelegedtünk. Csináltunk pár közös fotót és 

beszélgettünk. Közben néztük a távoli hegyeket, vagy a tûz 

lobogását, a várat elõttünk. Jó volt együtt. Hazafelé szinte 

csak gurulnunk kellett és ez nagyon tetszett a gyerekeknek. 

Még az ófaluban a Szent Márton templomnál megálltunk 

egy kép erejéig. Elmeséltem nekik, hogy a fatornyos temp-

lomhoz még anno édesapámmal és öcsémmel építettük 

meg a sekrestyét. Még Finta Lajos atya kérdezte meg 

apumat egy õszi estén, hogy elvállalja e a munkát. Tisztán 

emlékszem, amikor nálunk járt, óriási, pozitív kisugárzása 

volt ennek az embernek, nagyon szerettük õt, mi gyerekek 

is és megtiszteltetésnek vettük, hogy minket kért fel erre a 

munkára.

Ügyesen hazaértünk és nagyon jól éreztük magunkat. A 

következõ osztályfõnoki órán fogalmazást írattam a kirán-

dulásról. Nagy örömmel olvastam a gyerekek gondolatait. 

Tudom, hogy erre mindig emlékezni fognak, mert én is 

emlékszem gyerekkorom hasonló kirándulásaira. A 

tanulóim nagyon jól állták a sarat, ügyesen bicikliztek és 

közös sportolásnak sem volt utolsó a kiruccanásunk.
Kovács Norbert

OKTÓBER 6. - Aradi vértanúk 
emléknapja

Október 6-án az Aradi Vártanúk Emléknapján, az esti mise 
után a Hõsök terén emlékeztünk meg  mindazokról, akik hõsi 
halált haltak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, 
valamint annak megtorlásában. A történtek felidézése után 
Vizoviczki Lolita Faludy György: Október 6. címû versét 
olvasta fel, majd a jelenlévõk segítségével elhelyeztük az 
Aradon kivégzett 13 honvéd tábornok és Budapesten, szintén 
október 6-án mártírhalált halt miniszterelnök, gróf Batthyány 
Lajos fényképét a felállított keresztekre. A keresztek elé egy-
egy mécsest gyújtottunk. Megemlékezésünk, melynek végére 
teljesen besötétedett, József atya vezetésével tartott imádko-
zással ért véget. Mindazok, akik hõsi halált haltak hazánkért, 
példát mutattak nekünk hazaszeretetbõl és önfeláldozásból. 
Õk harcoltak a mi jövõnkért, õk adták vérüket, hogy mi most 
szabadok lehessünk.

Megköszönöm a maroknyi megemlékezõ (kb. 35 fõ) 
részvételét, valamint a segítõk közremûködését a megemléke-
zésen!                                                                                BVÁ

ISKOLAI HÍREK
Alsósok közül munkájuk jutalmául díjat vehetett át

- 3. o. Pusoma Rikárdó
- 3. o. Oláh Mózes
- 3. o. Oláh VincenciaIrodalmi õsz
- 4. o. Bada Klarissza
- 4. o. Bangó Mirella2017
- 4. o. Csemer Rebeka

Iskolánk több évtizedes hagyományait követve októ- A mellékletek kategória helyezettjei:
berben ismét megrendezte az Irodalmi õsz program-

1. Csodaszarvas üldözõi csapatsorozatot. Ebben az évben tanulóink a mondák és 
2. Udvarhölgyek csapatalegendák témakörérõl kaptak feladatokat. A kiállításra 
3. Tûzpillangók csapata

egy szabadon választott monda vagy legenda illusztrálá-
Színpadi bemutató eredményei:sa és a történethez kapcsolódó tárgyak megformálása volt 

a feladat. Ezen felül a felsõ tagozatos diákok csoportokat 1. 6. osztály A Gizella kápolna története
alakítva olvasónaplót is készítettek. 2. 7. osztály Jankula

A kiállítás megnyitására október 19-én került sor, ahol 3. 4. osztály Mátyás király meg a szállásadó cigányok
a 2. osztály tanulói egy mondát mutattak be. Egy héttel 

A legjobb színészi alakítás:
késõbb, október 26-án került megrendezésre a színpadi 

- Bada Klarissza 4. osztálybemutató, ahol érdekes, szép elõadásokat láthattunk.
- Bangó Róbert 6. osztályAz Irodalmi õsz programsorozatban a következõ 

eredmény született: Pócsik Csilla, Huszkó Marianna

Ünnepi mûsor a 2. osztály elõadásában

A közönség Az I. helyezett a 6. osztály lett

Munkában a zsûri

teljesítéséhez. A hét folyamán tanulóink illusztrációkat Szeptember 30, a magyar népmese napja
készítettek a megismert új, s a már jól ismert régi kedvenc 

A Szent István Általános Iskola hagyományaihoz híven meséikhez.
az idén is megemlékezett Benedek Elekrõl, a nagy mese- A felsõ tagozat diákjai a mesenap alkalmából projekt-
íróról, mesegyûjtõrõl. napon vettek részt. A tanórákon a mesevilághoz kapcsoló-

A mesenap keretében az alsós tanulók csapatokat dó feladatokat oldottak meg.
alakítva versengtek. Öt helyszínen kellett bizonyítaniuk, A mesék az emberi tudás és erkölcs kincsestárai. 
hogy jól ismerik a meséket, jártasak a különféle rejtvények Valamennyi életkorban és élethelyzetben útmutatást adnak 
megoldásában. A mesehõsökhöz hasonlóan ügyességre, számunkra.                                                            Pócsik Csilla,
segítõkészségre, kreativitásra is szükségük volt a feladatok Huszkó Marianna
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több ezer fõs tömegben ott futott a feleségem Daniella is. Budapest Maraton
A Hõsök terétõl hömpölygött végig az irdatlan tömeg, 

(42,195 kmtörténete) szólt a zene, már kinn is vagyunk az Andrássyn, balra 20 

fõs rezesbanda muzsikál, tovább futunk, aztán jobbra az 
„Nem minden futó álmodhat olimpiai gyõzelemrõl, Operaház énekesei énekelnek, jön a Lánchíd, aztán 10 fõ 
de minden futó álmodhat arról, hogy egyszer lefutja a ver hatalmas dobokat ütemre… Ünnepnap ez. A futás 

maratont.”                                                       (FredLebow) ünnepe. Nem is. A sport ünnepe ez. 21 km-nél megvan a 

fele az idõ is jó 2 óra 19 perc, de az most itt kit érdekel. 
Indulás hajnali 4 órakor. Semmit nem bíztam a Közeleg a 30. A 30-at várjuk nagyon, vajon hogyan érünk 

véletlenre. Keményen készültem rá, alázatos munkával. oda. Milyen állapotban? Edzésen már meg volt. De 
Nem volt sok idõm… 2 hónappal a verseny elõtt hogyan reagál a test utána? Csak reméljük, hogy nem adja 
döntöttem el, hogy meg akarom csinálni. Legalább fel. Görcs, rosszul lét, kiszáradás, fajdalom itt vagy ott, 
egyszer az életben. Mindig hihetetlen volt számomra is, bármi lehet. De ne gondoljak rá. 31 km-nél rendbe 
fõleg gyerekkoromban, hogy mégis, hogyan lehet annyit vagyok. 32, 33, 34 és elérkezek a 35-höz. Azt mondják a 
futni. Egyáltalán miért? Talán csak válaszokat akartam… maraton 35 km-nél kezdõdik. És tényleg. Elfáradok, 
A hollókõi 26 km-es két vár futás a 35 fokban nagyon deréktól lefelé mindenem fáj, de nem vészes. Kibírható. 
megfogott, elfutottam az elejét, nem is készültem rá, Tovább megyek. 38… Még „minden rendben”, de már 
rázott a hideg, fel akartam adni… Hogy lesz ebbõl jöhetne a vége. 40… már csak kettõ meg egy kicsi. De az a 
maraton?! Nincs mese, letöltöttem a netrõl egy edzés- kettõ is sok. Még 2 kilométer 40 megy a lábamban. Az 
tervet, de már annak csak az utolsó hat hetét tudtam egyenesben meglátom a feleségem. Már nagyon várt, 
leedzeni. A szakértõk egyet értenek abban, hogy ahhoz, nagyon aggódott értem. Ránéztem… boldog volt. Én is… 
hogy valaki lefussa a maratoni távot legjobb esetben fél Volt még tartalék és berohantam a célba, mint a nagyok, 
év, de leginkább 1-2 év felkészülési idõszak szükséges. közben keresztet vetettem. 4 óra 37 perc alatt gyûrtem le a 
Tudom, nekem van már alapom, ahogy mondani szokták, maratoni távot. 53 perccel a szintidõ alatt. Ez egyébként 
de azért mégis… Belevágtam. 6 héten át heti 4 edzésem nem számít túl jó idõnek, de az én reális célom az volt, 
volt, melyek során minden héten 45-60 km-t futottam. Ez hogy beérjek az 5 és félórás szintidõn belül. Közel egy 
hat hét alatt 300 km. Ebbõl heti kettõ laza futás, egy órával elõbb értem célba, mint terveztem. Daniella 59 perc 
iramváltásos és egy 20-30 km-es hosszútávú edzés volt. alatt tette meg a 10 km-es távot, nagyon büszke vagyok rá, 
Sokszor tanítás elõtt hajnalban, amikor a normális embe- mert tudom, hogy honnan indult. Ez szintidõn belül van 
rek még aludtak, vagy munka után megesett, hogy még 16 perccel vagy, ha másik oldalról nézzük 2 és fél km-rel 
értekezlet után este fél tízkor végeztem egy félmaratonnal elõbb ért be, mint a szintidõn még mindig belüli verseny-
(21 km) kinn a szécsényi ligetben, ahol csak a Hold fénye zõ. Jövõre újra szeretnék ott lenni. És, hogy miért vágok 
és az utcalámpák fénye szórt némi fényt a lábaim alá, bele újra és újra? Azért, amiért mindannyian képesek 
hogy ne essek el. Na meg ott volt a hétvége és jöhetett a 30 vagyunk újra nekilátni és elmerülni abban a tevékenység-
km. Ezek a futások több órát vesznek igénybe. Erõs ben, amit szeretünk. Nem külsõ motivációról, a sikerrõl, a 
elhatározás kell, hogy kitarts. Itt pusztán tényeket szeret- tapsról, hanem saját belsõ motivációnkról szól, hogy 
nék közölni, tapasztalatokat megosztani. Beszélhetnék egyre jobbak, tökéletesebbek legyünk abban a tevékeny-
még holtpontokról, fájdalomról és még sokmindenrõl, de ségben, ami fontos nekünk. Én azt kívánom nektek, hogy 
ez csak ugyanúgy hozzátartozik, mint minden más az találjatok egy saját  „maratont” egy olyan célt, amiért 
élethez. Én választottam és nagyon megszerettem. Amit tudtok tenni nap, mint nap és kívánom, hogy érjétek el és 
szeretünk, azt pedig szívesen csináljuk, ezért „könnyûvé” éljétek át azt az érzést, ami nekem megadatik, amikor 
válik. Sokan kérdezték, hogy a munkád mellett, hogy van atlépem a maratoni célvonalát.
erre energiám. A Bozsik-program és egyéb sportverse- Kovács Norbert
nyek, az iskola és az osztályfõnöki munka mellett, 

amelyek ráadásul nem érnek véget azzal, hogy hazamegy 

az ember. Bármilyen furcsa, de mióta elkezdtem 

versenyezni, úgy gondolom, hogy pont, hogy ezekbõl 

nyerek energiát, persze olykor ez visszaüt, de legtöbb 

esetben úgy érzem, feltölt.

A Budapest Maraton hétvégén a két nap alatt összesen 

31.000 induló vett részt különbözõ távokon. 81 ország, 

mintegy 5000 külföldi versenyzõ. Vasárnap a klasszikus 

maratoni (leghosszabb távon)a 42 km-en, melyen én is 

indultam Szternácsik Attila barátommal és öcsémmel, 

Kovács Richárddal közel 5000 versenyzõ futott. Ezalatt 

elrajtoltak a 10 km-es verseny résztevevõi is és a szintén 

Október 6-án elérkezett a verseny napja. A 15 meghívott Európai Diáksport Nap
iskolából, ha jól emlékszem mindössze 5 iskola képviseltette 
csak magát. Természetesen mi köztük voltunk és erre büszke Az Európai Diáksport Napja szép napos reggelre 
is vagyok. Nagyon színvonalas kis rendezvény volt. Meg-virradt. A gyerekek miután megérkeztek az iskolába, 
emlékezéssel kezdõdött, ahol jelen volt Szécsény város elfogyasztották a tízórait. A felsõ tagozatos diákok 
polgármestere, a Szécsényi Amatõr Futók Társaságának „rókavadászattal” kezdték a napot és az osztályok alig tíz 
elnöke is, a többieket majd a cikk végén említeném.  Több perc alatt közel 300 „rókát vadásztak le”. E kis játékos 
korcsoportban lehetett nevezni és indulni. Egy pálya bemelegítés után következett a nap legfontosabb versenye a 
bejárással kezdtük, gyalogosan megnéztük, hogy hol és 2017 méteres futás. Egy általam elõzetesen kimért és kijelölt 
merre kell kanyarodni a pályán. Elsõként az egyéni pályán zajlott a verseny. Mindenkinek teljesíteni kellett a 
versenyzõk indulhattak el az 1 km-es távon, aztán távot egyénileg. Az elsõ három helyen a lányoknál és a 
következtek a 3X1 km-es vátóverseny tagjai. Izgatottan fiúknál is egész szép eredmények születtek, nagyon jó idõt 
vártuk a versenyt, melyet kamerával és drónfelvételekkel is futottak. Aztán vegyes csapatokat alakítottunk és a csapatok 
rögzítettek. Egyébként egy szintén színvonalas kb. 10 perces állomásról állomásra jártak. Minden ilyen állomáson egy-
összefoglaló is készült az emlékfutásról, mely a Szécsény egy 15 perces mozgásos tevékenységet kellett folytatni a 
t v - b e n  l á t h a t ó  v a g y  o n l i n e  m e g n é z h e t õ  a  gyereknek és ez esetben is egyénileg pontozva lett az adott 
https://www.facebook.com/varositelevizio.szecseny/vidfeladat elvégzésének teljesítménye. Volt itt büntetõ dobó 
eos/1591135057612372/link segítségével.(A rimóciak a 21. verseny, labdaszerzõ játék, célbadobó verseny, biciklis 
perctõl…)akadály és hullahopp karikázás is. Mikor mindenki teljesített 

A verseny végén tombolahúzás is volt, melyet nagyon minden állomást elkezdõdtek a labdarúgó- és floorball 
szintén jó ötletnek tartok. Csupán a gyerekek nevei voltak a mérkõzések. A nap zárásaként összefoglaltam a sportnap 
kalapban és ezek közül húztak, szinte mindenki nyert eseményeit, majd az eredményhirdetés következett. Minden 
valamit, csokit kapott, frissítõt és mindenki pozitív, kellemes versenyzõ kalóriapótlásként egy-egy csokoládét kapott. A 
élményekkel ment haza. A versenyt mi rimóciak nyertük, így 2017 méteres futóverseny dobogós helyezettjeinek átadtam a 
az elsõként megrendezett Aradi Vértanúk Emlékfutás kiérdemelt érmeket és a csokikat. Gratulálok nekik a szép 
kupája is hazaért velünk Rimócra és ez már itt is marad. A eredményhez.    2017 m-es futás elsõ három helyezettje:
lányok a váltóban 3. helyen végeztek és egyéniben Bada Lányok: 1. Bada Melissza (11 perc 35)
Melissza a 3. illetve Csemer Éva az 5. helyen ért célba. Az 2. Rácz Zsanett
érmeket olyan legendák adták át, mint Jusztin Feri bácsi és 3. Pikács Dominika
Hasznosi Márk. Feri bácsi jó szokásához híven elõ is húzta a Fiúk: 1. Balázs Lajos (10 perc 10)
szatyorból a legutóbb nyert óriási kupát. Feri bácsi 38 szoros 2. Bangó Dominik
magyar bajnok! Több, mint húsz alkalommal futotta le a 3. Bangó Renátó
maraton 42 km-es távját. Most 72 éves és még mindig magas 
szinten versenyez.
A gyõztes csapat tagjai a fiúknál, a 3X1 km-es váltó tagjai:
1. Bangó Dominik
2. Balázs Lajos
3. Bangó Renátó
A 3. helyezett lány csapat, 3X1 km-es váltó tagjai:
1. Bangó Tifani
2. Rácz Dzsenifer
3. Bangó Lili
Egyéni 3. helyezett: Bada Melissza
Egyéni 5. helyezett: Csemer Éva

Gratulálok minden versenyzõnek és a szervezõknek is, hogy 
ilyen jó versenyt hoztak össze. Mi jövõre is ott leszünk.

Kovács Norbert

Aradi Vértanúk Emlékfutás, Szécsény

Mikor meghívást kaptunk a versenyre nagyon meg-
örültem én is és a gyerekek is. Ez egy 3x1 km-es váltóverseny 
volt, de lehetett nevezni egyéniben is. Szerettem volna, ha mi 
tisztességesen felkészülünk a versenyre, ezért több 
alkalommal is még iskola után elmentem a gyerekekkel 
együtt futni. A Hollókõbe vezetõ bicikli úton tettük meg a 
km-eket és voltunk Szécsényben is a ligetben edzeni. Itt közel 
3 km laza bemelegítõ futás után elsõsorban az váltóbot 
átadását gyakoroltuk, a kétkezes alsó átadást.

2017 m-es futás rajtja

Az aradi vértanúk emlékfutás résztvevõi
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Ezüstösen és aranyosan csillámlott. Ilyen volt a fátyla és a Végül a Szûzanya a következõ szavakkal engedte el a 
„Isten veletek, angyalkáim!” koronája is. Két angyal jött vele. Ugyanolyan ruhájuk volt, mint gyerekeket:  Elõtte azonban a 

a Szûzanyának. A Szûzanya olyan gyönyörû volt, és az angyalok gyerekek kérdésére, hogy megjelenik-e holnap is, igenlõen 
is, hogy a szavakkal nem tudom kifejezni. Ezt csak átélni lehet. bólintott.

A gyerekek tanúsága szerint az egész jelenet leírhatatlan volt. A A Szûzanya megkérdezte, hogy mit szeretnék? Azt kértem, 
gyerekek közül, akik elõzõ nap látták a Szûzanyát a Jelenések hogy láthassam a földi édesanyámat. A Szûzanya elmosolyodott 
hegyén, most nem volt jelen Ivan Ivankovic és Milka Pavlovic. és fejével bólintott. Egyszer csak megjelent édesanyám. 
Helyettük Marija Pavlovic és Jakov Colo jött. Ettõl kezdve, a hat Mosolygott. A Szûzanya azt mondta, hogy álljak fel. Felálltam. 
gyermek személyes tanúsága szerint, a Szûzanya rendszeresen Az édesanyám átölelt, megcsókolt, és azt mondta: 'Gyermekem, 
megjelenik. Milka Pavlovic és Ivan Ivankovic, akik az elsõ annyira büszke vagyok rád'. Majd megcsókolt és eltûnt. Ezután 
napon együtt voltak a többi látnokkal, többé nem látták a Szûz- a Boldogságos Szûz Mária ezt mondta:

'Drága gyermekem, ma van az utolsó találkozásunk. Ne légy anyát, bár késõbb újra csatlakoztak a látnokokhoz azt remélve, 
szomorú, minden évfordulón eljövök majd hozzád, kivéve az hogy újra látni fogják. 

ideit. Gyermekem, ne gondold azt, hogy valamit elrontottál, és 
azért nem jövök többé hozzád. Nem, nem hibáztál! Fiam 

tervei és tervemet elfogadtad teljes szívedbõl, és teljesítetted 
is. Légy boldog, mert Édesanyád vagyok, és teljes szívembõl 
szeretlek téged. Ivanka, köszönöm neked, hogy válaszoltál 

Fiam hívására, kitartó voltál, és mellette maradtál mindaddig, 
amíg ezt kérte tõled. Gyermekem, mondd el barátaidnak, hogy 

Fiam és én mindig mellettük vagyunk, amikor keresnek és 
hívnak bennünket. Azokat a dolgokat, amelyeket ezekben az 

években a titkokról mondtam neked, nem mondhatod el 
senkinek mindaddig, míg én ezt nem kérem tõled. Ivanka, 
olyan kegyelmet, amilyeneket te és 

testvéreid kaptatok, senki sem kaphatott 
eddig a földön!'

E szavak után megkérdeztem a Szûzanyát, 
hogy megcsókolhatom- e? Õ bólintott a 
fejével. Megcsókoltam. Kértem, hogy 
áldjon meg. Megáldott, elmosolyodott, és 
azt mondta: 'Menj Isten békéjével!' Lassan 
eltávozott a két angyallal együtt. A Bol-
dogságos Szûz Mária nagyon derûs volt.  
Egy órán át velem maradt.”

Látnokok.
Ivanka Ivankovic - Elez
Ivanka Ivankovic  Elez 1966. június 21-én született Bijakovici, 
mely Medjugorjéhez tartozik. Elsõként látta meg a Szûzanyát. 
1985. május 7-ig naponta megjelent neki a Szûzanya. Ettõl a 
naptól kezdve (amikor megkapta a tízedik titkot), a Szûzanya 
azt mondta neki, hogy élete végéig meg fog jelenni neki, évente 
egyszer - a jelenések évfordulóján, június 25-én. Ivanka férjénél 
van, három gyermek édesanyja, családjával Medjugorjében él. 
Imaszándéka amit a Szûzanya rábízott: ima a családokért. 
A BÉKE KIRÁLYNÕJÉNKE UTOLSÓ MINDENNAPOS 
JELENÉSE IVANKA IVANOVICNAK 1985. MÁJUS 7-ÉN 
VOLT.
1985. május 6-án este Ivánnak, Jakovnak és Ivánkának volt 
jelenése. Ivánkának nyolc percig tartott  a jelenés  hat perccel 
tovább, mint a többieknek.  Ezen a jelenésen mondta meg a 
Szûzanya Ivánkának a tizedik titkot, és befejezte a világ jövõjé-
vel kapcsolatos dolgok ismertetését. Azt mondta neki, hogy 
másnap egyedül várja õt, a többi látnok nélkül. 1985. május 7-én 
estefelé Ivanka otthonában jelent meg a Szûzanya. Fra Slavko  
Barbaricnka Ivanka átadott egy papírt, melyre a következõket 
írta: 
„Ahogyan minden nap most is jön a Szûzanya és a 'Dicséressék 
a Jézus' al köszönt, és én válaszolok 'Mindörökké, Jézus és 
Mária'. Soha nem láttam ennyire szépnek a Boldogságos Szûz 
Máriát, mint ma este. Nagyon gyengéd és szép volt. Ma olyan 
szép ruha volt rajta, amilyet még életemben nem láttam. 

November hónap miserendje:

Minden vasárnap délelõtt 11 órakor, csütörtök, péntek, 
szombat este 6 órakor lesznek a szentmisék.

November hónap kiemelkedõ egyházi ünnepei: 

- November 1. (szerda) Mindenszentek ünnepe 
Délelõtt 11 órakor szentmise, délután fél 3-kor gyász-
szertartás a temetõben, utána sírkõszentelés. A sírkõ-
szentelési szándékot a sekrestyében jelentsék be.

- November 2. (csütörtök) Halottak napja.
Este 6 órakor gyászmise az összes megholtakért.

- November 26. (vasárnap) Krisztus Király ünnepe
Ebben a szentmisében ünnepeljük azokat a testvéreket, 
akik az elmúlt év folyamán, ebben az évben ünnepelték 
a házasságkötésük 1, 10, 25, 40, 50, 60 éves 
évfordulóját. 
Szeretettel kérünk Benneteket és Családotokat, hogy 
jöjjetek el e szép hálaadó szentmisére. Buzdítunk 
Benneteket, hogy lelkületben is készüljetek fel, úgy, 
mint annak idején az esküvõre. Milyen jó lesz, ha szent-
gyónásban megújult lelkületben és szentáldozásban 
Jézussal együtt indultok a következõ éveknek. Az 
ünnepi szentmise elõtt vagy a megelõzõ napokban 
(csütörtök, péntek vagy szombat) a szentmisék elõtt fél 
6- tól szentgyónási lehetõség.

N Y U L A C S K A  H Í R E K
paraván mögé bújtunk, ebben az évben népviseletbe öltözve „Mese, mese, mátka, pillangós madárka…”
játszottuk el „A kisgömböc” címû népmesét. A zenével is 

A mese az óvodai élet mindennapjait kitöltõ és meg- színesített elõadás-fõszereplõje a „kisgömböc”, valóban 
szépítõ szórakozás, mulatság. Bruno Bettelheim szerint „a elvarázsolta az óvodásokat, pedig „csak” egy darab anyag 

volt papírszemekkel és szájjal. A gyerekek izgatottsága mese a felnõtt szívbõl jövõ ajándéka”, amely egyértelmûen 
nõttön nõtt, ahogy egyre több szereplõt falt fel a kisgömböc, örömforrás. Mi nagyon szeretünk örömet szerezni a 
és óriási felszabadultságot okozott nekik, amikor az gyerekeknek, ezért gyakran mesélünk nekik. Olyan 
széthasadt, és sértetlenül elõkerültek az óvónénik. A magyar alkalomra azonban évente csak egyszer kerül sor, hogy 
népmesék a mai gyerekek számára is kedveltek, szeret-óvodánk minden óvónénije az óvoda összes gyermekének 
hetõek, a népi hagyományok megõrzése miatt pedig szük-mesét adjon elõ. Idén a népmese napját ünnepeltük meg 
ségszerû is, hogy megismerjék ezeket az óvodások.rendhagyó módon. Míg az elmúlt években báboztunk, és 

eszköz a dobozból, ami fenntartotta az érdeklõdést. A kicsi „Hol volt, hol nem volt…”
farakás, pici locsolókanna, apró vödör, mini lábas mind a 

A mese az egész napi óvodai zajban a csend szigete. mesebeliség hatását fokozta. Egyik legkülönlegesebb 
Pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet, segít az élmények látvány azonban a füstölgõ kémény volt. Az elõadott mese 

„A kismalac és a farkasok” nagy kedvenc az óvodában, mindenki tudja, mit kiált a feldolgozásában. Októberben  

címû mesét nézhették meg óvodásaink a salgótarjáni Balassi kismalac a fáról, a gyerekek is örömmel mondták: „Forró 
Bálint Megyei Könyvtár szervezésében, a Kalamajka  Báb- vizet a kopaszra!” A népmesék gyakori befejezési formái 
színház elõadásában. Igazán szép díszlet és bábok, kellékek sem maradhatnak el, így most sem: „Itt a vége, fuss el véle! 
segítették a mesemondót. Okosan megszervezett mese- Aki nem hiszi, járjon utána! Holnap legyenek a ti 
elõadást láthattunk, hiszen idõnként elõkerült egy-egy új vendégeitek!”                                                   Boldog Bernadett 

Lesz-e vacsora a gömböcbõl? Ebbõl bizony nem! A mese végére a kicsibõl nagygömböc lett!

Kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztatta a bábelõadás. A kismalac a mese végén vendégségbe hívott néhány gyereket is.
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Mindenszentek, halottak napja Mire int tehát a tisztítótûz tanítása? 
November 1-jén minden szent közös ünnepe van. Ezen a a.) Ne vétkezz könnyelmûen, mert minden bûnért elégtételt kell 
napon ünnepljük azokat is, akiket a földön nem avattak szentté, 

nyújtani, még ha meg is bántuk azokat s nem tudhatjuk lesz-e de mégis elmondhatjuk róluk, hogy életszentségük által 
rá majd idõnk. biztosan kiérdemelték az örök boldogságot. Másnap, halottak 

b.) A tisztítótûz szenvedése sokkal súlyosabb, mint bármily földi napján (november 2.), meghalt hozzátartozóink sírjait 
gyötrelem. Ezért törekszünk arra, hogy már a földi életünkben látogatjuk meg. Koszorút, virágot viszünk, gyertyát gyújtunk, 
levezekeljük bûneink terhét.imádkozunk értük. E emléknap a szentek egységére emlékeztet, 

c.) Itt valósul meg, hogy a szeretet erõsebb, mint a halál. Jó-és megtanít rá, hogyan mutassuk ki szeretetünket a tisztító-
cselekedeteimmel, imáimmal, búcsúval, szenvedéseim fel-helyen szenvedõ lelkek iránt. 

A boldog föltámadás reménye Krisztusban ragyogott föl ajánlásával, szentmise-hallgatásaimmal segíthetek azokon, 
nékünk. Így, ha meg is szomorít a halál kényszere, az ígért örök akik már magukon nem segíthetnek. 
élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, meg- Teszem mindezt abban a reményben, hogy majd rólam is meg-
változik, de meg nem szûnik, és amikor halandó testünk enyé- emlékezik valaki, akiben nem halt ki a keresztény szeretet.
szetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. 

(Római misekönyv)
Öröm

Az öröm imádság, az öröm erõ. 
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk. 
Isten szereti az örvendezõ imádságot. 
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk: 
ha dolgunkat örömmel tesszük. 

A szeretõ szív vidám szív. 
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba 

A tisztítóhelyrõl kerítsenek, hogy miattuk elfelejtesz örülni  
Meghal egy ártatlan gyermek, egy talpig becsületes férfi, egy a feltámadt Krisztusnak. 
önfeláldozó, csak a családjának élõ édesanya. Ugyanakkor tá-
vozik az életbõl egy nyilvános bûnös, egy gyilkos, egy csapodár Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba, de hatal-
asszony, vagy egy családja életét pokollá tévõ, züllött férfi. munkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,  s 
Haláluk elõtt mindannyian bûnbánatot tartanak, úgy ahogyan minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
azt a hit és annak nyomán az egyház megkívánja. Vajon ugyan- Ez azt jelenti: 
azon sors vár-e mindenkire? Mert kétségtelen, hogy egyikük se szeressünk úgy, ahogyan õ szeret,
kárhozik el, ha valóban õszinte volt a bûnbánat és a megtérés. segítsünk, ahogyan õ segít,
Hitünk tanítása, hogy a halál után az juthat azonnal a menny- adjunk, ahogyan õ ad, 
országba, aki egészen bûn nélkül élt, vagy ha volt is bûn az életé- szolgáljunk, ahogyan õ szolgál,
ben, nemcsak megtisztította azoktól lelkét, hanem le is vezekel- mentsük meg az embert, ahogyan õ megmentett miket,
te, jóvá is tette az értük megérdemelt ideig tartó büntetést. huszonnégy órán át vele legyünk,
Aki azonban bûnbánatot tartott ugyan, de a bûn adósságát még és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük. 
nem törlesztette le, annak a tisztítóhelyben lesz lehetõsége, (Kalkuttai terézanya)
hogy pótolja. 
Ezt az igazságot hirdeti a Szentírás, mint az élõ kereszténység A Szûzanya Medjugorje jelenéseinek rövid törté-
hite. 

neti áttekintése. (folytatás)A Makkabeusok könyve szerint (XII. 43.) áldozatot mutattak be 
a megholtak bûneiért, mert „Szent és üdvös gondolat a Második nap.
halottakért imádkozni, hogy bûneiktõl feloldoztassanak” 

A második napon, 1981. június 25-én a gyerekek ahogy meg-
Szent Pál apostol hirdeti (I. Kor. III. 15.), hogy van, ki tûz által 

beszélték, ugyan abban az idõben mentek arra a helyre, ahol 
üdvözül, vagyis halála után mielõtt a mennyországba jutna 

elõzõ nap megjelent nekik a Szûzanya. Abban reménykedtek, 
elõbb meg kell tisztulnia.

hogy újra meglátják. Hirtelen fény villant. A gyerekek a fénnyel Az egész kereszténység élõ hitét bizonyítja az az általános 
együtt a Szûzanyát is megpillantották, de nem volt karján a gyakorlat, hogy imádkozunk halottainkért. Már a katakombák 
gyermek. Leírhatatlanul szép és örömteli volt, mosolygott. sírfeliratai ezt kérik az élõktõl. Szent Mónikának erre vonatko-
Integetett kezével, hogy jöjjenek közelebb hozzá. A gyerekek zik utolsó kívánsága fiaihoz: „Temessétek testem bárhová, csak 
felbátorodtak, és odamentek. Azonnal térdre borultak, és egyet kérek tõletek, hogy az Úr oltáránál emlékezettek meg 
elkezdték imádkozni a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát és a rólam.”
Dicsõséget. A Szûzanya velük mondta az imákat az Üdvözlégy Miért? Hiszen az elkárhozotton nem segít a szentmise sem, az 
Mária kivételével. Az imádság után beszélgetni kezdett a üdvözülteknek viszont nincs szüksége imára. Ha a keresztény-
gyerekekkel. Elõször Ivanka kérdezett édesanyjáról, aki két ség mégis imádkozott az elhunytakért, azért tette, mert mindig 
hónappal azelõtt halt meg, Mirjana pedig jelet kért a Szûz-hitte, hogy a bûnbánók közül se mindenki juthat egyenesen a 

mennyországba s azt is hitte, hogy megrövidítheti s enyhítheti anyától, hogy lássák az emberek, hogy a gyerekek nem hazud-
szenvedésüket. nak és nem bolondok, ahogy egyesek állították róluk.

Megemlékezés az 56-os forradalom és 
szabadságharcról

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek 
emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a gyõzelem napja volt. A 
történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az 
ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker 
esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”        /John F. Kennedy (1960)/

Október 22-én, vasárnap tartottuk idei 1956-os megemlékezésünket. Délután fél 3-kor a templomban a Magyarok 
Keresztútjával kezdõdött a megemlékezés, majd az ebben az évben felavatott, új 56-os emlékmû elõtt folytatódott 4 
órakor. A forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából megrendezett megemlékezésünkön mûsorral 
tisztelegtünk bátor elõdeink tettei elõtt.

Petrovics Anna ismertette az forradalom elõzményeit, melynek segítségével betekintést nyerhettünk az akkori 
Magyarország életébe, átérezhettük az akkor élõk problémáit, fájdalmait, a zsarnokság és a kilátástalanság helyzetét. 
Megérthettük, mi minden vezetett el ahhoz, hogy elõdeink kimondták: „ebbõl már pedig elég legyen”! A történeti 
áttekintés után Holecz Zoltán Aranyosi Ervin: Október 23. (1956. emlékére) címû versének mély mondanivalóját 
tolmácsolta a jelenlévõk számára. Õt követte Beszkid János polgármester úr ünnepi beszéde, aki többek között a helyi- 
és megyei 56-os események jelentõségére hívta fel a figyelmet. Ez után az énekkórus Magyarország címû dalt énekelte 
el, majd József atya vezetésével imádkoztunk közösen hõseinkért. Megemlékezésünk a koszorúzással és mécses 
gyújtással ért véget.

Köszönöm a megemlékezésen résztvevõknek a közremûködést, s mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak 

ahhoz, hogy ma ismét együtt emlékezhettünk nagyjainkról. Köszönöm a szép számban jelen lévõ lakosok részvételét!
BVÁ

József atya Petrovics Anna Holecz Zoltán Beszkid János

a Megyei Hitvallással

Az emlékezõk egy részeAz énekkar
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A díjátadó ünnepség keretében a Rimóci Szent István 2017. évi díjátadó ünnepség
Általános Iskola diákjai mûsorral köszöntötték a jó 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az 56-os tanulókat. Az elõadást  Pócsik Csilla tanító néni tanította be, 

megemlékezés után tartottuk meg díjátadó ünnepségünket, s akiket Gizike tanító néni segített a szereplés alatt. Az 
ahol elismerésben részesültek mindazon tanulók, akiknek iskolások mûsora után került sor a „Rimóc Község Jó 
tanulmányi eredményei kimagaslóak voltak, valamint Tanulója” és az „Év aktív fiatalja” kitüntetõ címek és a 
mindazok a fiatalok, akik a település életében aktív szerepet hozzá kapcsolódó jutalmak átadására, melyet Beszkid János 
betöltve kiemelkedõ közösségi munkát végeztek az elmúlt polgármester, Kiss János alpolgármester és Jusztin Péterné 
idõszakban. Már több, mint 20 éve annak, hogy Rimóc 

képviselõ adott át a díjazottaknak.
Község Önkormányzata minden évben kitünteti az 

Az idei évben Rimóc Község Önkormányzatának 
eredményesen tanuló rimóci fiatalokat, kifejezve azt, hogy 

Képviselõ-testülete „Rimóc Községért Elismerõ Oklevél’’ 
mennyire fontosnak tarja a fiatalok oktatását. Ebben az 

adományozásáról döntött, melyet Molnár Lászlóné Irénke 
évben, a tavalyi évhez hasonlóan szintén átadásra kerültek 

néni számára ítéltek meg a hosszú idõn keresztül lelki-az „Év aktív fiatalja” kitüntetés is, mely azokat a 14 és 30 év 
ismeretesen végzett óvodai oktató-nevelõ tevékenységéért. közötti fiatalokat illeti meg, akik ebben az évben sokat tettek 
Ez úton gratulálunk minden kitüntetetteknek, további mun-a közösségért. A felterjesztési lehetõséggel egyedül az 
kájukhoz erõt, egészséget és kitartást kívánunk!Ifjúsági Egyesület és a Kobak Egyesület élt, pedig vannak 

Köszönjük mindazok segítségét és közremûködését, akik még a településen olyan fiatalok, akik a maguk területén 
hozzájárultak a díjátadó sikeres lebonyolításához.aktív közösségi évet tudhatnak a hátuk mögött.

A díjazottak névsora:
„Rimóc Község Jó Tanulói”
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN TANULÓK:
Bagoly Gábor Balassi Bálint Gimnázium 4,5
Bagó Fanni Salgótarjáni Bólyai János Gimnázium 4,5
Laczkó Dávid Salgótarjáni SZC Szondy György Szakgimnáziuma, 4,7

Szakközépiskolája és Szakiskolája
Ocsovai Ramóna Mirabella Salgótarjáni SZ Táncsics Mihály Szakgimnáziuma 4,78

és Szakközépiskolája
Péter Gabriella Páter Párkányi János Katolikus Általános Iskola 4,42

és Gimnázium
Szoldatics Dávid Károly Páter Párkányi János Katolikus Általános Iskola 4,33

és Gimnázium
Szoldatics Milán Tibor Páter Párkányi János Katolikus Általános Iskola 4,25

és Gimnázium
Ulviczki Petra Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium 4,37
Virág Jenifer Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi 4,58

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
Vizoviczki Lolita Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium 4,5

és Szakközépiskola
FELSÕFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVÕK:
Virág Martin Eszterházy Károly Egyetem – Eger 4,27

gondolom a település iránt végzett közösségi tevékenységei „Év aktív fiataljai”
példamutató a többi fiatal számára, ezért „Az év aktív 
fiatalja” kitüntetésre érdemesnek gondolom.

Burik-Vincze Ágota, Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSZT 
címbirtokos szervezet: Rimóci Kobak Egyesület elnökének 

Nagy Dolóresz
javaslattételei „Az év aktív fiatalja” kitüntetésre:

Dolli, szintén, mint Roberta, aktív tagja volt ebben az évben is 
a település életének. 2016-ban õ is részesült már „Az év aktív Percze Roberta
fiatalja” kitüntetésben, s példamutató tevékenységéért most Roberta már 2016-ban is részesült ebben a kitüntetésben, s 
is érdemesnek gondolom erre az elismerésre. A település idén is aktívan vett részt a település életében. Tagja a Rimóci 
közösségi életében fontos eseménynek számító Jótékonysági Ifjúsági Egyesületnek, ahol az egyik olyan személy a 
Bál és Falunap alkalmával is értékes segítséget nyújtott, csapatban, akire mindig lehet számítani. Ebben az évben az 
ugyanúgy, mint a Két Vár Futás lebonyolításakor, vagy az egyesület rendezvényein (Jótékonysági Bál, önkéntes tábor) 
Rimóci Ifjúsági Egyesület programjain is, kiemelve a két túl több települési eseményen (Falunap, Két Vár Futás) is 
hetes önkéntes tábort. Aktív részvevõje a helyi közösségi tevõlegesen vett részt, segítségével hozzájárulva a közösségi 
életnek, elõsegítette a települési események sikerességét, rendezvény sikeréhez. Emellett az Egyházközségben 
ezáltal a település jó hírnevét erõsítette. A közösségért életében is rendszeresen, aktívan közremûködik. Bármikor 
végzett példaértékû munkájáért javaslom a kitüntetés fordultam feléje kéréssel, ha itthon volt, mindig a 
megítélésére.segítségemre, ez által a település segítségére sietett. Úgy 

Vizoviczki Lolíta Bablena Ferenc, a Rimóci Ifjúsági Egyesület elnökének javaslat-
tételei „Az év aktív fiatalja” kitüntetésre:Lolíta is azok közé a fiatok közé tartozik a településen, akik 
Talpai Zsanett:rendszeresen részt vesznek a közösségi életben. Aktív közre-
Az Egyesület életében aktív szerepet vállalva sokat tett azért, mûködésével hozzájárul a rendezvények sikerességéhez. Ha 
hogy több programunk gördülékenyen, élettel teli lendület-felkérést kap valamilyen tevékenységre, akár versmondás-
tel valósuljon meg. Emellett kiemelném a település tulajdon-ról akár segítségnyújtásról van szó, szívesen elvállalja a neki 
képpeni népszerûsítésében játszott szerepét, mint a Zsanília szánt feladatot. Ebben az évben a Hõsök ünnepi mûsorban és 
termékek gyártója és árusítója, sok helyre viszi el a Rimócon az Augusztus 20-i megemlékezésen vállalt aktív szerepet, de 
készített és rimóci elemekkel gazdagon díszített ékszereit. véleményem szerint nincs olyan esemény a településen 
Fiatalként ezzel is jó példát mutat a többi településen élõnek.(március 15., október 23. Trianoni megemlékezés), amelyen 
Jusztin Bianka:ne mondott volna már verset az elmúlt években. Idén a 
Korábban az Egyesület közfoglalkoztatottjaként a fiatalok falunapi elõkészületekben és lebonyolításban is részt vett, de 
esti programjainak biztosítása a feladata volt, de a munka-volt már falunapi bemondó is. Az Egyházi események 
szerzõdés megszûnése után sem hagyta cserben sem a alkalmával is rendszeresen tevõleges szerepet vállal. Az, 
fiatalokat, sem a szervezetet, a gyûléseken és programokon hogy mindig lehet rá számítani és felajánlja segítségét egy 
rendszeres és aktív részvételével hozzájárult azok sikeres következõ eseményre is, bizonyítja azt, hogy szívesen vesz 
megvalósulásához.                                                                   BVÁrészt a közösség életében. Példáját a többi helyi fiatal elé 

állíthatjuk, ezért érdemes „Az év aktív fiatalja” kitüntetésre Köszönet!
2017-ben.

,,Az év aktív fiatalja’’ kitüntetésben részesülõ Dallmann 
Fanni gondolatai: ,,Örömmel segédkeztem a bálon, a falunapon, a Dallmann Fanni Anna
futóversenyen, és a szüretin is, de nem csak azért, mert félig Rimóci 

Fanni Budapesten élõ, rimóci származású fiatal, aki ebben az vagyok hanem, mert jó érzés tevékenyen részt venni egy közösségben. 
évben aktív közremûködésével segítette a rimóci események Ebben az volt a legjobb, hogy unokatestvéremmel, Ágotával együtt 
sikeres megvalósulását. Februárban a Jótékonysági Bál alkal- dolgozhattam. Nagyon örültem amikor megkaptam a díjat, de meg is 
mával nyújtott segítséget, egészen a reggeli összepakolásig, lepõdtem, mert nem számítottam rá. Nagyon szépen köszönöm a fel-
amikor már csak páran maradtak még az Ifjúsági Egyesület terjesztést és  a Képviselõ-testületnek, hogy érdemesnek talált a díjra.’’
tagjai közül is. A Falunap elõtt a Közösségi Házban segített 

Az idei évben is sokan részesülhettünk a „Rimóc Község Jó az elõkészületekben, a Falunapon pedig egészen késõ 
Tanulója” elismerésben, amelyet a tanulmányi átlagunk, teljesít-éjszakáig közremûködött a lebonyolításban. A Két Vár Futás 
ményünk jutalmaként tudhatuk magunkénak. Valóban remek érzés sportesemény idejére azért utazott vissza Rimócra, hogy 
volt ott állni a többi díjazott között. Ilyen nagyszerû tanulást segíteni tudjon a lebonyolításban. A Szüreti alkalmával 
ösztönzõ lehetõség a környezõ falvakban, városokban efféle 

egészen az összepakolásig segédkezett. Ezen felül több 
formában nem is létezik. Szerintem ez mindenképp ösztönzõleg hat 

települési eseményen is részt vesz, ha a településen 
a fejlõdésre, a színvonal megtartására sarkall, mert úgy érezzük, 

tartózkodik. Megbízható segítsége ebben az évben nagy 
hogy igenis fontos és jó az, amin mi egészen 9 és fél hónapon 

könnyebbséget jelentett a rendezvények lebonyolításánál a 
keresztül munkálkodunk. Úgy érezhettük, mind a jutalom, mind az 

szervezõknek. Tagja a Rimóci Ifjúsági Egyesületnek, így az 
elismerõ szavak, a kedves mosoly, a szál virág, mind-mind a mi 

Egyesület tevékenységeiben is aktívan részt vesz. A érdemünk.
település iránti szeretete, elkötelezettsége és segítõkészsége „A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell” említette 
a rimóci lakosú fiatalok számára példaként szolgál. Mivel a meg beszédében Beszkid János polgármester úr. Úgy hiszem ez az 
pályázatban nem kikötés, hogy rimóci lakhellyel rendelkezõ idézet az élet több területén is helytállna. Hiszen lényege, hogy 
fiatal legyen a jelölt, viszont a 14. életévét már betöltötte, és a minden rajtunk, a mi akaraterõnkön múlik. Mindezek miatt ezúton 
felhívásnak megfelelõen: a község életében aktívan részt is szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni Szüleinknek, 
vett; szabadideje terhére, önként vállalt közösségi munkát akik próbálnak nekünk minden esélyt, segítséget és támogatást 
végezett; részt vett a helyi események megszervezésében, megadni, valamint Rimóc Község Önkormányzata Képviselõ-
lebonyolításában. Úgy gondolom, ez évi példa értékû testületének, hogy idõt és pénzt nem kímélve, minden évben 
munkájáért megérdemli a „Az év aktív fiatalja” kitüntetést. motiválja a  jól tanuló diákságot.          Ocsovai Ramóna Mirabella

Az év aktív fiataljai Rimóc Község Jó Tanulói
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