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„Minden anya gazdag, ha szereti a gyerekeit. Nincs szegény édesanya, sem csúnya édesanya, 

sem öreg. Az  szeretetük mindig a legszebb az Örömök között.   Maurice Maeterlinckõ ’’

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

Május    6. (vasárnap) ANYÁK NAPJA
Május    6. (vasárnap) Két vár futás

Május    6. (vasárnap)17 Rimóc- SBTC Sport Kft.
bajnoki labdarúgó mérkõzés

Május    7. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Május  12. (szombat) 17 Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május  16. (szerda) Zöld hulladék gyûjtési nap
Május  20-21. PÜNKÖSD

Május  20. (vasárnap)17 Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május  21. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

Május  26. (szombat) 17 Cered-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Május  27. (vasárnap) Gyereknap, Elsõáldozás, Hõsökünnepe
Május  28. (hétfõ) Lomtalanítás

Június    2. (szombat) 17 Rimóc- Érsekvadkert
bajnoki labdarúgó mérkõzés

Június    3. (vasárnap) Pedagógusnap

Június    4. (hétfõ) 19 Trianoni megemlékezés
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RIMÓCI SP   RTHÍREK

Anyák napja alkalmából
sok boldogságot kívánnak
a Rimóci Újság szerkesztõi 

minden édesanyának, 
nagymamának!

Szabó Lõrinc:

Májusi éjszaka

Késõ volt, mentem haza, lelkem 
az elmult nappal küszködött, 
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam 
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hû állatom, 
mely magától tudja az utat.

S egyszerre a májusi éjben 
valami hullám megcsapott: 
illatok szálltak láthatatlan, 
sûrû és nehéz illatok,
a lélegzõ, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém
az orgona, jázmin és akác.

Láthatatlan kertek mélyébõl 
tengerként áradtak felém, 
nagy, puha szárnyuk alig 
lebbent és letelepedtek körém, 
a meglepetés örömével 
lengették tele utamat s minden 
gondot kifújt fejembõl ez a 
szép, könnyû pillanat.

Hogy értem haza,
nem tudom már.
- A gondom ma se kevesebb. 
De azóta egy kicsit újra 
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig 
várom, hogy jön,
hogy majd csak újra jön 
valami fáradt pillanatból 
valami váratlan öröm.

Az ifjúsági bajnokság állása:

A felnõtt bajnokság állása:

BAJNOKI MÉRKÕZÉSEK:

Sima gyõzelem a Szécsény elleni rangadón
13. forduló: Rimóc SE-Szécsény VSE 3-1 (1-1)

2018.04.01. Rimóc, Sportpálya
Vezette: Gecse Zoltán ( Baranyi G., lovasi J)
Rimóc: Janusek – Mócsány (Kuris, 46.), Benécs, Mohácsi, Laczkó 
Zs. – Pásztor (Szmolnik, 68.), Rácz I., Bangó R., Laczkó L. – Kiss P. 
(Rácz A., 68.), Matyóka (Dinka, 78.). Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Góllövõ: Matyóka (3'), Kiss P. (53'), Laczkó (55'), ill. Strehó (13') Sárga 
lap: Rácz I., Bangó R., ill. Strehó, Varga P., Farkas, Juhász, Gábor B.
Benécs Balázs: – Nehéz talajú pályán, igazi csapatként funkcionál-
va, ismét az egyéni megvillanásokkal helyzeteinket jól kihasználva 
sikerült megnyernünk a szomszédvári rangadót! Gratulálok a 
CSAPATNAK!
László Loránd: – Mélyen tudásunk alatt játszottunk. Az elsõ 
játékrészben eldönthettük volna a mérkõzést, a végkifejletet tudjuk. 
Gratulálok az ellenfélnek. További sok sikert kívánok.

Palotáson elfogyott a lendület
14. forduló: Palotás-Rimóc 4-2 (2-1)
20148.04.06 16:30 Palotás, Sportpálya

Vezette: Baranyi G. (Kurinka B., Bencsik B.)
Rimóc: Janusek – Mohácsi, Mócsány, Kuris, Benécs – Pásztor 
(Rácz A., 61.), Bangó R., Rácz I., Laczkó L. – Kiss P., Matyóka. 
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Sárga lap: Kurcsik, Kotasz G.,Hadrik, Kotasz T., ill. Kuris, 
Mócsány, Laczkó L. Gól: Kotasz G. (15.), Kotasz T. (22.), Szabó I. 
(48.), Kresák (51.), ill. Kiss P. (38.), Laczkó L. (69.)
Jók: Jambrich, Kresák, Szabó I., Kurcsik, Sipos, Jele, ill. senki
Nagy Tamás: – A mai nap szinte mindent megvalósított a csapatom 
abból, amit kértem tõlük. Az elsõ félidõben rengeteg lehetõséget 
alakítottunk ki, aminek egy részét be is lõttük, majd a derült égbõl 
lövettünk egyet az ellenféllel. A második játékrészt remekül kezdtük, 
pillanatok alatt négy-egy lett a javunkra. Még mondtam is a meccs 
elõtt, remélem, úgy játszunk, hogy nem kell cserélnem. Úgy 
játszottunk, mégis elkezdtem variálni, ami nagy hiba volt. Viszont 
ami a lényeg, hazai pályán kettõbõl kettõ és huszonnégy megszerzett 
pont. Sok jó teljesítmény volt ma, szerintem látszott, hogy hetek óta 
normális pályán, normális fényviszonyok között tudunk készülni. 
Gratulálok!
Benécs Balázs: – A mai napon csak a mez ment ki a pályára, mi nem 
voltunk benne. Lehet rosszul játszani, de szív és akarat nélkül soha! 
Azt mondják, a sorozatok azért vannak, hogy megszakadjanak. Ma 
ez megtörtént, jövõ héten kezdjük elölrõl.

Verhetõ ellenféllel szemben maradtunk alul
15. forduló: Rimóc-Karancsberény 2-4 (2-2)

2018.04.15 16:30 Rimóc, Sportpálya
Vezette: Boda V. (Gordos Á., Gordos Á. M.)
Rimóc: Janusek – Szmolnik, Mohácsi, Benécs, Kuris – Laczkó Zs., 
Rácz I., Bangó R., Laczkó L. – Matyóka (Gyenes, 70.), Kiss P. 
(Szép, 77.).  Játékos-edzõ: Benécs Balázs. Sárga lap: Mohácsi, ill. 
Sólyom, Laczkó, Zsosa, Bellér Gól: Benécs (12., 18.), ill. Szõke L. 
(1., 39.), Klimasz (67.), Bellér (86.)
Jók: Kiss P., Kuris, Benécs, ill. Zsosa, Babka, Szõke L., Laczkó, 
Bellér, Ravasz

Benécs Balázs: – Ki-ki mérkõzésen, a vendégcsapat második félidei 
nagyobb akaratával elvitte a három pontot. Nekünk csak húsz 
percnyi elfogadható játékunk volt, amivel nem lehet meccset nyerni.
Fodor Zsolt: – Jó színvonalú, sok helyzettel tarkított mérkõzést 
játszott a két csapat. Jól kezdtünk, gyorsan vezetést szereztünk, 
majd kihagytuk helyzeteinket. A félidõ közepén voltak 
nehézségeink, ekkor a hazaiak megérdemelten fordítottak. 
Szerencsére összekapta magát a csapat és sikerült még az elsõ 
játékrészben egyenlíteni. A szünet után ismét jól játszottunk és 
teljesen megérdemelt gyõzelmet arattunk.

Papríforma eredmény született Berkenyén
16. forduló: Berkenye-Rimóc 5-2 (4-2)

2018.04.22. Berkenye, sportpálya
Vezette: Kovács T. (Trubin B., Nagy B.)
Rimóc: Janusek – Mócsány (Kuris, 78.), Benécs, Mohácsi L., 
Laczkó Zs. – Laczkó L., Bangó R. (Bada, 85.), Rácz I., Pásztor – 
Kiss P., Rácz A. Játékos-edzõ: Benécs Balázs.   Sárga lap: Kovács Á.
Gól: Greff (27., 28., 31., 74.), Bõgér (34.), ill. Kiss P. (10.), Laczkó 
L. (43.)  Jók: Greff, Doman, André, Bõgér, ill. Laczló L., Laczkó 
Zs., Rácz I.
Mohácsi László: – Az elsõ félidõben közönségszórakoztató 
mérkõzést játszottunk (aminek bár én nem örültem) sok góllal, sok 
helyzettel itt is-ott is. A második félidõ jobban tetszett, szervezet-
tebbé váltunk, kevés lehetõséget biztosítva a vendégeknek, viszont 
támadásban továbbra is sok helyzetet kidolgozva, bár csak egy 
gólt szerezve végül is magabiztosan sikerült megnyerni a mérkõ-
zést a szimpatikusan játszó vendégekkel szemben, akiknek további 
sok sikert kívánunk.
Benécs Balázs: – Jól kezdtük a mérkõzést, vezetést szereztünk, 
majd növelhettük volna elõnyünket, de ezek a lehetõségek ki-
maradtak. Az elsõ félidõ közepén volt egy tízperces rövidzárlat, és 
el is dõlt a meccs. A mai napon Greff Ádámot nem sikerült meg-
fognunk, négy gólja eldöntötte a találkozót. Küzdöttünk becsület-
tel, de ma jobb volt a Berkenye.                                 Bablena Csaba

vakat: szeplõtlen, szent, szûz… Talán  X. Május királynéja
Alfonz, Kasztília királya is érezhette ezt a 
megnyugtató melegséget és odafordulást, Gyerekkoromból van egy kifejezetten 
amikor is még az 1200-as években össze-meghatározó élményem májusról és a Szûz-
kapcsolta május hónapját a Boldogságos anyáról. A kórus alatt ültem, már nem em-
Szûz Mária személyével. Megkoronázta és lékszem, hogy anyámmal vagy nagya-
énekekkel dicsérte. Néri Szent Fülöp is bíz-nyámmal-e, de valami hosszú imádságot 
tatta a fiatalokat, hogy virágból készített mondtak. Valószínûleg únhattam. Egy sor-
koszorúkkal és énekekkel dicsérjék õt. A ra azonban felkaptam a fejem: Tengernek 
XIX. században a szeplõtelen fogantatás csillaga. Annyira szépnek találam és annyi-
dogmája nagy lökést adott a Mária-tiszte-ra versbe illõnek ezeket a szavakat, hogy 
letnek, amit a pápák is erõsítettek. Egyre elkezdtem figyelni. Amire határozottan em-
inkább elterjedt és általánossá vált, hogy lékszem ebbõl az odafigyelésbõl a követke-
május hónapban a Máriát tisztelõ hívek zõk voltak: Mária aranyház, elefántcsont-
összejönnek a Mária- litánia elvégzésére.torony, titkos értelmû rózsa, és a frigynek 

szent szekrénye. Nem tudtam mit jelentet- Sok imát és éneket ismernek a rimóci 

tek, és a mai napig nagy titkot õriznek szá- hívek is. De ha szeretnének akár szép verse-

momra. De mégis olyan volt mintha érte- ket is olvasni, rábukkantam valamire ( mire 

ném, mert elég volt nekem, hogy olyan szé- jó az internet!). Nagy Miklós nem volt iga-

pek ezek a sorok. Ha a lorettói litániát hal- zán híres költõ. De van egy verseskötete, 

lom (mert ez volt az az az unott hosszú melyben 50 év alatt írt Mária-versei vannak 

imádság, aminek a végét vártam),  ezeknél a összegyûjtve! Harangozok Úrangyalára a 

soroknál tisztán fel tudom idézni azt a szép címe. És a világháló segítségével, mindenki 

és szívet melengetõ érzést, ami akkor töltött olvasgathatja kedvére. Akár ezt a verset is: 

el. Versbe illõ sorok valóban. És bizony Könyörgök Hozzád sötétült földrõl,
Mária nemcsak nekünk, hanem nagy költõ- Hogy keze égi vigasszal beszõjje
inknek is megnyugvást jelentett: Ady Véres mesgyéink, béke Királynõje. 
Endrének, a nagy kálvinistának, vagy a Minden népek közt István népébõl
mélabús Juhász Gyulának. Sokan futottak Árad a legszebb könyörgések sodra: 
hozzá, hívõk nem hívõk, még akkor is, ha Kegyes Nagyasszony, nézz le országodra.                                          
nem értették, és talán el se fogadták a sza- Kaluzsa Mónika
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gólyahír:

Akiér t a harang szólt...

VV
Pikács Liliána

1996-2018
Szécsényi út 12.

IFJÚSÁGI CSAPAT MÉRKÕZÉSEI

Rimóc – Szécsény 9 – 1 (4-1)
Nagy meglepetésre már az elsõ percben gólt kaptunk, amelyre 
szerencsére még abban a percben válaszolni is tudtunk. 
Innentõl kezdve már nem lankadt a figyelmünk és 
folyamatosan alakítottuk ki helyzeteinket. A második 
félidõben tovább menetelve még 5 gólt sikerült rúgnunk, 
amellyel magabiztos gyõzelmet arattunk.      Jók: Egész csapat
Sárga lap: Szoldatics Dávid  Gólok: Balázs Gergõ 4, Szoldatics 
Dávid 2, Imre Zoltán 2, Bada Norbert

Palotás – Rimóc 0 – 3 (0-1)
Nehezen indult a mérkõzés, ugyanis nem tudtuk a megfelelõ 
játékunkat játszani a jól védekezõ hazaiak ellen. Kevés 
lehetõség adódott mind a két fél részérõl, de igyekeztünk 
támadni, amikoris az elsõ félidõ végén egy tizenegyeshez 
jutottunk, és sikeresen értékesítettük azt. A második félidõt 
szokás szerint ekkor már kicsit nyugodtabban kezdtük, és két 
gólt is tudtunk szép akciókból végrehajtani, ami kialakította a 
0-3-as végeredményt. Egy kevés helyzetet hozó mérkõzésen 
tudtuk begyûjteni a fontos  3 pontot. Gratulálok a csapatnak
Sárgalap: Bada Norbert
Gólok: Imre Zoltán, Balázs Gergõ, Beszkid Mátyás

Rimóc – Karancsberény 8 – 1 (5-0)
Nagy irammal kezdtük a mérkõzést és folyamatos nyomás 
alatt tartottuk az ellenfelet. Az elsõ gólig csupán csak a 6. 
percig kellett várni, onnantól kezdve már megjött a csapat 
lelkesedése és a félidõig még 4 gólt sikerült szereznünk. A 
második félidõt nem annyira jól kezdtük, egy védelmi hibát 
követõen gólt kaptunk, de nem szegte kedvünk a bekapott gól 
így tovább folytattuk a gólgyártást. Rengeteg helyzetet 
hagytunk ki, de így is elégedettek lehettünk az eredménnyel.
Jók: Egész csapat    Gólok: Laczkó Máté 3, Bada Norbert 3, 
Szoldatics Milán, Szoldatics Dávid

Berkenye – Rimóc 1 – 1 (0-1)
Elég foghíjasan indultunk el erre a találkozóra, pedig tudtuk 
nem lesz egyszerû a gyõzelmet megszerezni. Az elsõ félidõben 
mind a két csapatnál adódtak nagyobbnál nagyobb 
lehetõségek, de a vezetést ismét mi tudtuk megszerezni egy 
gyönyörû góllal a félidõ hajrájában. A második félidõt sokkal 
koncentráltabban kezdték a hazaiak, aminek sajnos meg is lett 
az eredménye egy szöglet után. A továbbiakban a hazaiak 
átvették az irányítást, és a végén majdnem a vezetést is sikerült 
összehozni, így örülhetünk a döntetlennek is. Nehéz 
mérkõzésen, gyenge játékkal, két csatár hiányában nem 
tudtuk megszerezni a jól játszó hazaiak ellen a szükséges 3 
pontot.       Sárga lap: Imre Zoltán       Gól: Kõmûves Tamás

Karancslapujtõ - Rimóc 1-4 (1-2)
A nagy hõségben tapogatozóan indult a mérkõzés a lapujtõiek 
ellen, sokat támadtunk, amibõl kialakult 1-2 veszélyesebb 
kontra a hazaiak részérõl, ám egy szép átlövést követõen 0-1-re 
változott az eredmény. A hazaiak a bekapott gól után kicsit 
összekapták magukat, és egy védelmi zárlat után ki is 
egyenlítettek. Nem kellett sokat várni, ismét megszereztük az 
elõnyt egy újabb átlövés után, így 1-2-vel vonultunk félidõre. 
A második játékrész szintén jó iramban kezdõdött, és végig 
domináltunk, de igazán nagy helyzetet egyik csapat sem 
tudott kialakítani a nagy melegben. Egy izgalmas mérkõzésen 
két remek szabadrúgásgóllal tudtuk bebiztosítani az 1-4-es 
végeredményt a második félidõben. Gratulálok a csapatnak!
Jók: egész csapat     Sárga lap: Oláh Ákos   Gólok: Szoldatics 
Dávid 2, Imre Zoltán, Bada Norbert                           Oláh Bence

Sikerrel vettük a Megyei kupa második körét

Patak SE-Rimóc SE 1-4
2018.08.28. 16:30 Patak, sportpálya

Vezette: Urbán Viktor (Babcsán Zsolt, Csillik Levente)
Rimóc: Janusek – Pásztor, Mócsány, Benécs, Szmolnik – 
Kuris, Rácz I. – Bangó R. (Szoldatics M.), Rácz A. (Bada 
K.), Percze (Szoldatics D.), Bada N. (Beszkid). Játékos-
edzõ: Benécs Balázs. Gól: Gilyen, ill. Bangó R.,Szmolnik, 
Szoldatics D., Benécs
Bella Sándor: – Az elsõ félidõben eldönthettük volna a 
mérkõzést, tetszetõsen, gólra törõen futballoztunk. A ven-
dégek egy perccel a félidõ vége elõtt szereztek vezetést. A 
folytatásban már nem tudtuk megismételni az elsõ félidei 
játékunkat, és a második gól után, amit több, mint ötven 
méterrõl kaptunk, végleg elszálltak az esélyeink. A sport-
szerû, de küzdelmes mérkõzésen a szerencsésebb és a 
helyzeteit jobban kihasználó Rimóc végül nem érdemtele-
nül jutott tovább. Tétmérkõzésen újabb ifistánk debütált! 
Gratulálok és további sok sikert kívánok a Rimóc csapatának!
Benécs Balázs: – Az elsõ félidei gyenge játék után, a 
második félidõben nagyobb fokozatba kapcsolva, komo-
lyabb, határozottabb futballal sikerült megnyernünk a 
mérkõzést. Ezt a játékot csak futással lehet játszani, amit a 
második játékrészben meg is mutattunk, igaz akadozott a 
gépezet, de idegenben megint gólokat szerezve örülhettünk 
a továbbjutásnak! Gratulálok a csapatnak!

Nem tudtunk gyõzni mohora ellen a megyei kupában

Megyei kupa III. forduló: Mohora-Rimóc 2-0 (1-0)
2018.04.18 17:00 Mohora, spportpálya

Vezette: Kovács T. (Trubin B., Nagy B.)
Rimóc: Janusek – Percze (Szoldatics M., 59.), Kuris, 
Benécs, Szmolnik – Szoldatics D. (Imre Z., 59.), Bangó R. 
(Puszta, 75.), Rácz I., Pásztor – Kiss P., Rácz D.
Játékos-edzõ: Benécs Balázs.
Gól: Cserni (35.), Oláh T. (62.)
Mátyás Zsolt: – A mérkõzés képe alapján megérdemelt 
gyõzelmet arattunk.
Benécs Balázs: – Nagyszerûen elõkészített pálya fogadott. 
Mivel nem vagyunk profik, így munkahelyi elfoglaltság 
miatt rengeteg hiányzónk volt. Viszont ez nem mentség a 
játékunkra. Még mindig nem vagyunk csapat, mint az elsõ 
két tavaszi meccsen. Amíg ez nem változik, más eredmé-
nyek nem lesznek. Bízom a játékosokban, ki fogunk jönni a 
gödörbõl.

Bada Viktor - 2018. április 27.

Szülõk:

Bada Viktor és Oláh Angéla

Percze Bertalanné
1933-2018

Varsányi út 46.

Ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 

soros ülését 2018. április 24-én tartotta.
A napirendi pontok megtárgyalása elõtt jegyzõ asszony a 

2018. április 8-ai országgyûlési képviselõválasztás rimóci 
vonatkozású eredményeirõl tartott tájékoztatást.
Ezt követõen, elsõ napirend keretében a Rimóci Közös 
Önkormányzati Hivatalban tartandó nyári igazgatási szünet 
idõpontjáról döntött a testület. Ennek értelmében

2018. július 2-tõl július 31-ig a Hivatalban igazgatási 
szünet lesz, mely idõtartam alatt az ügyfélfogadás szünetel.

A következõ napirendi pontban a Rimóci Általános Iskola 
meghirdetett intézményvezetõi állására érkezett pályázatot 
véleményezte a testület, melynek értelmében támogatja 
Varga Bálint jelenlegi igazgató pályázatát és javasolja annak 
pozitív elbírálását a Balassagyarmati Tankerületi Központ 
igazgatójának.

A képviselõ-testület pályázatok benyújtásáról döntött. 
Elsõként az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására kiírt pályázat keretében – Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítására kíván pályázni. A pályázati tervek a 
Virág- és Akácos utcákra készültek el. Bízunk a pályázat 
pozitív elbírálásában.

Egy másik pályázat keretében pedig az elsõ világháború 
történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetételére, 
renoválására, helyreállítására, új emlékmû felállítására nyújt 
be pályázatot az önkormányzat. A Varsányi utca 54. szám 
alatt lévõ önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan 
épületének lebontásáról is döntött a képviselõ-testület.

A Rimóci TV hivatalossá tételét kezdeményezte a testület, 
melyhez kapcsolódóan a „Rimóci” név használatáról is 
született döntés.

Néhány évvel ezelõtt igény merült fel a Temetõben egy 
sírsor megszüntetésére, annak érdekében, hogy temetkezés, a 
sírok közötti közlekedés mindenki számára könnyebb le-
gyen. Ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy meg-
szüntet egy teljes sírsort a Temetõkertben. A szükséges 
intézkedésekrõl tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

A Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ Rimóci 
Gondozási Központja egy rövidebb névhasználat mellett 
döntött, melynek értelmében Szent Miklós Gondozási 
Központ lesz az intézmény neve. Ez azért vált szükségessé, 
mert mint arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot, 
várhatóan július 1-jétõl a Váci Egyházmegye Szamaritánus 
Intézményfenntartó Központ veszi át a Gondozási Központ 
mûködtetését és a szétváláshoz szükséges egy egyedi név.

dr. László Tünde jegyzõ

LOMTALANÍTÁS
TÁJÉKOZTATJUK A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT, 

HOGY A VGÜ KFT. 2018. MÁJUS 28-ÁN 
LOMTALANÍTÁST VÉGEZ

Az elszállítandó hulladékot 2018. május 27-én kérik 
kihelyezni, mert másnap reggel 7.00 órától megkezdik 
azok begyûjtését. Építési törmelék, veszélyes anyagot 

tartalmazó hulladékok, gépkocsi roncsok és ipari 
tevékenységbõl származó, nagy mennyiségû 

hulladékok nem kerül elszállításra!
Rimóc Község Önkormányzata

2018. április 8.
Országgyûlési képviselõk választása

a számok tükrében Rimócon
Választásra jogosultak száma: 1322 fõ 

(01. szk. 754 fõ; 002. szk 568 fõ)

Szavazóként megjelentek száma: 889 fõ – 67,2 %;
(01. szk 493 fõ – 65,3 %; 002. szk 396 fõ – 69,7 %)

A szavazatok száma egyéni jelöltenként:

Sorsz Név
001.
szk.

002.
szk.

Össze-
sen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Csukáné Szerémy Andrea (MSZP-PÁRBESZÉD)

Rácz Attila (MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT)

MazgonJelena (KÖZÖS NEVEZÕ 2018)

László Magdolna (SEM PÁRT)

Gyenes Szilárd (LMP)

Dobrocsi Lénárd (JOBBIK)

dr. Frankfurter Zsuzsanna (MUNKÁSPÁRT)

Földiné Botos Marianna (TENNI AKARÁS MOZGALOM)

Balla Mihály Tibor (FIDESZ-KDNP)

50

0

1

0

6

89

4

2

333

40

1

2

1

6

84

2

0

257

90

1

3

1

12

173

6

2

590

Sorsz Név
001.
szk.

002.
szk.

Össze-
sen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

Momentum Mozgalom

Demokratikus Koalíció

Szegény Emberek Magyarországért Párt

Közös Nevezõ 2018

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

MSZP-Párbeszéd

Iránytû Párt

Magyar Igazság és Élet Pártja

1

1

14

0

1

3

36

0

0

1

1

6

1

0

3

17

1

1

2

2

20

1

1

6

53

1

1

10.

11.

12.

13.

14.

FIDESZ-KDNP

JOBBIK Magyarországért Mozgalom

Magyar Munkáspárt

EGYÜTT- A Korszakváltók Pártja

Családok Pártja

330

77

4

0

0

262

87

1

1

2

592

164

5

1

2

15.

16.

17.

Lehet Más a Politika

Tenni Akarás Mozgalom

Kell az Összefogás Párt

8

0

0

7

1

1

15

1

1

A szavazatok száma listánként:

Roma nemzetiségi listás szavazólapokra leadott szavazatok 
száma: 11, melybõl 2 érvénytelen volt.

Rimóc, 2018. április 19.
dr. László Tünde

HVI vezetõ
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2. SKSE öregfiúk (Babják, Elsõ alkalommal nyert Rimóc csapata
Rigó, Bozó, Fejes, Papanitz, 

a Vincze Barna Emléktornán Fancsik, Jambrik, Ács, 
Huszár, Kiss, Kiska, Cho-

2018-ban már negyedik alkalommal idézték fel ván)
Rimócon az egykori játékos és sportvezetõ Vincze Barna 3. Fülekpüspöki (György, 
alakját. Emléke elõtt tisztelegve Rimóc Község és a helyi Csúz, Sándor, Tóth L., Ali, 
sportegyesület – Holecz Ferenc és a Rimóc Öregfiúk fõ- Tóth T., Kardács, Molnár, 
szervezésében – rendeztek tornát április 7-én, szombaton Kalocsai, Nagy, Bednár, 
szenior csapatok számára. A megnyitón a sportember Jacmenik, Czene, Gáspár R.). 
özvegye és lánya is részt vett. A megemlékezést Beszkid Különdíjak:
János polgármester és Holecz Ferenc egykori csapattárs Legjobb kapus: 
tartotta. A sportszerû, barátságos mérkõzések után a 3. Horváth István (Rimóc).
félidõt a sportöltözõ emeleti termében, szintén jó han- Legjobb mezõnyjátékos: 
gulatban töltötték el a csapatok. Bozó Sándor (SKSE öreg-

fiúk). Gólkirály: Kalocsai 
Az Emléktorna eredményei: Sándor (PITE-Fülekpüspöki).

Forrás: Nógrád megyei Hírlap 2018. április 12.SKSE öregfiúk - PITE-Fülekpüspöki 1-1, góllövõ: Fancsik 
ill. Kalocsai. (tizenegyesekkel 3-2)

A család nevében szeretném megköszönni Holecz Ferencnek az PITE-Fülekpüspöki - Rimóc 1-4, góllövõ: Kalocsai ill. 
Emléktorna fõszervezõjének, hogy évrõl-évre összefogja az Árva, Vincze, Kurucz, Vankó
eseményt. Köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott a Rimóc - SKSE öregfiúk 1-0, góllövõ: Vincze
lebonyolításban: Rozika néninek a vacsoráért, Hédikének a Játékvezetõ Komjáti István és Dobránszki József
fuvarozásért, Mártikának a süteményért, a csapattagoknak, a 
vendég-csapatoknak és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, Végeredmény:
hogy a sport szellemében ismét együtt emlékezhessünk. 1. Rimóc (Horváth, Várszögi, Rigó, Szitás, Olaj, Vincze, 
Köszönjük és gratulálunk Rimóc csapatának az I. helyezéshez!Puruczki, Virág, Árva, Jusztin, Kurucz, Kómár, Vankó, 

Holecz) Burik-Vincze Ágota

A csapatkapitányok Az Emléktorna különdíjasai

Rimóc Öregfiúk csapata Megemlékezéssel kezdõdött a torna

Falugyûlés  2018.
Ámbár nem kötelezõ, de Önkormányzatunk biztosítja a 

rimóci embereknek, hogy lehetõségük legyen kérdezni, véle-
ményt nyilvánítani a településünk, közösségünk életével kap-
csolatban. Minden év tavaszán (általában április hónapban) 
megtartjuk a Falugyûlést vagy ahogyan az utóbbi idõben 
hívjuk a Nyilvánosság napját.

Az idén április 15-én vasárnap délután vártuk az érdeklõ-
dõket a Dr. Manga János Közösségi Házban. A jelenléti ív 
szerint összesen húszan voltunk jelen, ebbõl tizennégyen „hi-
vatalból” (képviselõk, intézményvezetõk, civil szervezetek 
vezetõi) tehát kijelenthetjük, hogy összesen hat ember vett 
részt úgymond kívülállóként a falugyûlésen.

Elsõként dr. László Tünde jegyzõasszony köszöntötte a 
megjelenteket, majd Beszkid János polgármester tartott rész-
letes beszámolót a 2017-es évrõl és ismertette a 2018-as évre 
vonatkozó elképzeléseket. A beszámoló érintette községünk 
pénzügyeit, személyi, dolgozói helyzetet a fejlesztéseket, be-
ruházásokat, az intézményeink mûködését, kapcsolatainkat a 
civil szervezetekkel, a külföldi testvértelepülésekkel. Külön 
kitért a beszámoló az adóbevételekre, a közmunka program 
eredményeire, a helyi rendeletek betartására. Részletesen is-
mertette Rimóc Község részvételét, tagságát a különféle járási 
szervezetekben, társulásokban.

Külön említést érdemeltek közvetlenül a rimóci emberek-
nek juttatott támogatások, amelyek közel 13 millió forintot 
tettek ki 2017-ben. Külön szólt a polgármester a pályázatok-
ról, azok anyagi vonzatairól. Végül köszönetet mondott min-
denkinek, aki bármilyen formában - akár csak jó szóval is - 
segítette a közösség munkáját. Felhívta a figyelmét a 
jelenlévõknek, hogy a képviselõtestületi ülések nyilvánosak, 
azon bárki részt vehet, elmondhatja véleményét, kérdezhet. 
Kérte, hogy éljenek a lehetõséggel, ha a közösséget érintõ 
ügyekrõl van szó.                             Beszkid János polgármester

A Nyilvánosság napi résztvevõk

Hírek egy mondatban
- Az elmúlt héten elkészült a Sportcsarnok keleti 

oldalának csapadék víz elevezetése, így az esõvíz nem 

az úgynevezett rendezvénytéren lappang és szivárog 

el, hanem közvetlenül a patakba folyik.

- Önkormányzatunk egyeztetést kezdeményezett a 

Szécsényi út kezelõjével egy esetleges „fizikai lassító” 

kialakításáról.

- Június elsejétõl Fábián Katalin váltja Danics Dominikát 

a rimóci Gondozási Központ élén.

- Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Hõsök 

emlékmûvének felújítására.

- Települési feladatellátást szolgáló fejlesztések kereté-

ben önkormányzatunk pályázott a Virág és az Akácos 

utak felújítására, döntés õszre várható.

- A Nógrád Megyei Területrendezési terv módosításá-

nak egyeztetõ fórumán településünk több javaslattal 

élt az érintett szervezetek irányában.

- Hamarosan mûködni kezd az úgynevezett Jelenlét 

Ház, amelyben a családsegítõ szolgálat, az ügysegéd 

és a helyi nemzetiségi önkormányzat is helyet kap.

- Rimóc Község is csatlakozott a Kalondánál felállítandó 

Palóc Határkereszt kezdeményezéshez, melyben régi 

deszkákból összeállított kereszt tanúskodik majd hi-

tünkrõl, magyarságunkról.

- Herencsényben május 6-án polgármester választás lesz 

és július 7-én pedig várják a gyalogzarándokokat a 

Palócok Vigyázó Nagykeresztjéhez.

- Lomtalanítás május 28-án hétfõn. Építési törmeléket és 

veszélyes hulladékot nem visznek el, ellenben kilehet 

tenni háztartásonként 8 db személyautó gumiabroncsot

Beszkid János

polgármester

19162829-2-12

ADÓSZÁM SZERVEZET NEVE CÍME

18642902-1-12

18636615-1-12

18644928-1-12

18642139-1-12

RIMÓC KÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

RIMÓC ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ ÉS
POLGÁRÕR EGYESÜLET

RIMÓCI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYÜTTES

RIMÓCI IFJÚSÁGI EGYESÜLET

RIMÓCI KOBAK EGYESÜLET

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, NAGYKERT ÚT 1.

3177 RIMÓC, MADÁCH TÉR 1.

3177 RIMÓC, SZÉCSÉNYI ÚT 6.

Ajánlja fel adója 1%-át
a rimóci civil szervezeteknek!

19928502-1-12 RIMÓCI SPORT EGYESÜLET 3177 RIMÓC, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 1.

Adója 1%-át pedig ajánlja fel a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZNAK, melynek technikai száma: 0011

 Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil                                                                         
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Illat, muzsika, fény – vigasz.
Hát itt vagy végre, szép tavasz!”

Minden év áprilisának elsõ hétvégéjén rende-
zik Magyarországon a Roma Kultúra Napját. Óvo-
dánkban is szerveztünk programot ebben az idõ-
szakban. A hét folyamán többször elénekeltük a 

gyerekekkel a cigány himnuszt, a „Zöld az erdõ, zöld 
a hegy is,…” kezdetû dalt, meghallgatunk régi és új 

hangszerelésû cigányzenéket, melyekre az ovisaink 
bátran táncolhattak is. Képekrõl való beszélgetés so-
rán felelevenedtek az õsi mesterségek, a vándor-
lással kapcsolatos életmód, a népviselet. Az ese-
mény lezárásaként összegyûlt mindhárom csoport, 
a nagycsoportos gyerekek táncos bemutatót tartot-
tak, melynek végén mindenki bekapcsolódhatott a 
mulatozásba. Meglepetésként pedig cigány bodagot 
is kaptak a gyerekek, mint egy igazi vendégségben.

„A Föld az otthonunk!”

Április 22-én van a világon a Föld Napja. Talán 
nem véletlenül került a tavasz közepére ez a 
környezetvédelmi jeles nap, hiszen olyan gyönyörû 
ilyenkor a természet. Ám ezt a szépséget nekünk, 
embereknek kell megõriznünk, és ezt igyekszünk a 
gyerekekkel megértetni. Megmutatjuk a kicsiknek, 
hogy mi is sokat tehetünk, ha nem dobjuk el a 
szemetet akárhová, csakis a kukába, vigyázunk a 
környezetünk növény- és állatvilágára, úgy, hogy 
megfigyeljük, de nem bántjuk azokat. Csoporton-
ként virágokat ültettünk a gyerekekkel egy-egy 
ládába, ezeket az ovisok bevonásával gondozzuk, 
vigyázzuk. Idén is csatlakoztunk a „Jobb Veled a 
Világ! Énekelj a Földért!” kezdeményezéshez, Bagdi 
Bella Gyújts egy gyertyát a Földért címû dalának közös 
meghallgatásával.

„Az én lovam kese,
kezdõdik a mese.”

Az MVM Partner Zrt. jóvoltából április 24-én, 
kedden Horti Zoli bácsi egy mesemondát adott elõ a 
gyerekeknek. A Görömbõ Kompánia elõadója az 
ovisokat szereprõl szerepre vonta be a mesébe, így 
gyarapodott a történet is, míg a végére mindenki 
táncra perdült. Az élõ hangszeres kíséret jól illett a 
mesemondó népies nyelv- és szóhasználatához. 
Örülünk, hogy a gyerekek ilyen és ehhez hasonló 
ingyenes, házhoz jövõ, kulturális, mûvészeti elõ-
adás részesei lehetnek.

Boldog Bernadett Felkészültek a táncra a nagycsoportosok

A Föld az otthonunk, védjük meg együtt

Az ovisok, mint kígyószerû sárkány kapcsolódnak be a mesébe

A napokban ismét gazdagodott kis településünk 

egy igen jól mûködõ Alapítvány jóvoltából, melyért 

köszönetemet szeretném kifejezni a Rimóci Újságon 

keresztül is. A Gyermekeinkért  91 Alapítvány 1991-

ben alakult, azóta célja kórházak és jó pár éve fõként 

a hátrányos helyzetû kistelepülések Védõnõi 

Szolgálatának támogatása, eszköz állományuk 

fejlesztése. Az Önkormányzatnak pár éve sikerült a 

tanácsadónk épületét felújítani, de az eszköz 

állomány korszerûsítésére, akkor nem volt lehetõ-

ség. Sajnos néhány eszközünk igencsak régi, elavult. 

Ahhoz, hogy a várandós anyukák, csecsemõk, 

kisgyermekek szûrõvizsgálata elõírásszerûen 

történjen, jól mûködõ, korszerû eszközök szüksége-

sek. Sajnos a legtöbb mûszer igen drága, így sokszor 

egy-egy régi eszköz cseréje nem igen egyszerû. 

Ennek reményében kértem én is a rimóci Védõnõi 

Szolgálat részére a segítséget. 2017. decemberében 

örömmel értesültem arról, hogy a Gyermekeinkért 

91 Alapítvány felé beadott pályázatom pozitív 

elbírálásba részesült. Elõzetes egyeztetés után 2018. 

április 27-én  került sor a nyertes eszközök átadásra. 

A Gyermekeinkért 91 Alapítvány jóvoltából: 1 db 

csecsemõmérleggel, 1 db magzati szívhang hallgató-

val és 1 db látásvizsgáló táblával korszerûsödött a 

tanácsadó eszköz állománya. Mindhárom mûszer 

nélkülözhetetlen, napi szinten használatban van-

nak. Tudják ezt azon családok, akik rendszeresen 

igénybe veszik a védõnõi tanácsadó szolgáltatásait. 

A 0-6 éves korosztálynál rendszeres szûrõvizsgála-

tok történnek, majd az iskolába kerülés után is 

figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlõdését, ezzel 

is hozzá járulva egészségük megõrzéséhez, 

javításához, igy bátran mondhatom, hogy jó helyre 

kerültek az eszközök.

A Gyermekeinkért 91 Alapítvány közhasznú, 

cégek, magánszemélyek felajánlásából mûködtetett 

szervezet. 1 % = 100 % , azaz a beérkezett adó 1 %-ot 

valamint a feléjük érkezõ adományokat 100 % -ban a 

gyógyító, megelõzõ munkára fordítják. Aki teheti 

támogassa adója 1 % -val a szervezet munkáját, hogy 

ezzel is lehetõséget adjon további támogatások 

megvalósítására. Bõvebb információ az Alapít-

ványról: www.gyerm91.hu oldalon érhetõ el. 

Adószámuk: 19700478-2-41 Bankszámlaszámuk: 

K&H Bank: 10401055-50526655-65721001

Bízom benne, hogy a fenti eszközök a jövõben  

nagyon sok kismama és kisbaba egészségét fogják 

segíteni. Köszönöm az Alapítványnak a támogatást, 

ezúton kívánok további munkájukhoz jó egészséget 

sok sikert. És végül néhány kép az átadásról.

Perczéné Mócsány Gyöngyi védõnõ

Védõnõi Szolgálat támogatása
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Rimóci Ifjúsági Egyesület

Csocsóverseny
a 147-es Kamrában

A 3. csocsóversenyt sikerült megrendeznünk, ami 
nagyon izgalmas mérközéseket hozott az est folyamán.

Négy csapat mérte össze tudását 3 fordulóban 
szebbnél-szebb gólokkal.

Az összemérettetés 21 órától, hajnal 1-ig tartott a 
Kamrában.

Egy új csapatot is köszönthettünk a pénteki verse-
nyen, Percze Kristóf és Szép Máté párosát, elsõre a 
bravúr sajnos nem jött össze nekik, így az izgalmas 
meccsek közepette lemaradtak a dobogóról.

Egy ismét jó hangulatú estét tudhatunk magunk 
mögött a 147-es Kamrában.

A végeredmény:
1. Kiss Róbert - Kiss Gábor

2. Oláh Bence - Pásztor Balázs
3. Percze Attila - Kormány Richárd

Oláh Bence

DESIDERATA

Járd szelíd nyugalommal az élet útjait a sok zaj és 
tülekedés közepette, és gondolj arra, hogy milyen békes-
ség lehet a csöndben. Légy jó viszonyban mindenkivel 
anélkül, hogy megtagadnád önmagad. Beszélj 
nyugodtan és világosan arról, amit igaznak vélsz, de 
hallgass másokra is, még azokra is, akik unalmasok és 
tudatlanok, mert nekik is megvan a maguk mondani-
valója.

Kerüld a hangos és agresszív embereket, mert azok 
megzavarják a lélek nyugalmát. Ha pedig összehasonlí-
tod magadat másokkal, hiú leszel, vagy kedvszegett, mert 
mindig lesznek nálad jobb és kevésbé jobb emberek. 
Élvezd sikereidet és terveidet és törõdj pályafutásoddal, 
bármilyen egyszerû legyen is az, mert ez a tied és a tiéd is 
marad a szerencse minden változása közt.

Üzleti ügyeidben légy óvatos, mert ez a világ tele van 
csalárdsággal. De ez ne vakítson el. Lásd meg a jót és az 
erényt is. Sok ember küzd nemes ideálokért és az élet tele 
van hõsiességgel.

Légy hû magadhoz és az igaz szeretetben; a szerelem-
ben pedig ne légy cinikus, mert minden meddõ csalódás 
dacára az állandóan újraéled, mint a fû.

Fogadd az évek tanácsát jó szívvel és mondj le méltó-
sággal a fiatalság dolgairól, mikor annak már eljött az 
ideje. Ápold lelkierõdet, mert az megvéd a balszerencsé-
ben. Ne hagyd, hogy képzelgéseid nyugtalanítsanak. 
Sokszor a félelem oka nem más, mint a fáradtság és 
magány. A józan önfegyelmen kívül pedig légy jó és 
gyöngéd magadhoz.

Te része vagy a világegyetemnek, éppúgy, mint a fák 
és a csillagok, és jogod van itt lenni. És függetlenül attól, 
hogy észreveszed-e, vagy sem, ez a világ megnyílik 
elõtted úgy, ahogy kell.

Légy tehát békében az Istennel, bármiképp is fogod Õt 
fel és légy békében önmagaddal is, munkádban és 
törekvéseidben egyaránt, mert sok csalás, ámítás, küszkö-
dés és tört remények dacára ez mégiscsak egy szép világ. 
Légy óvatos. Törekedj a boldogságra.

Max Ehrmann, 1927

Önzetlenül
Egy szombati napon délelõtt mentünk a Szociba, hogy sajtos kiflit vásároljunk, de akkorra már elkapkod-

ták a ,,késõbb jövõk’’ elõl. A kisfiam szeretett volna azt reggelizni, ezért lett volna nagyon fontos a dolog. 
Szomorúan indultunk volna haza, amikor is az egyik eladó felajánlotta, hogy nekünk adja a saját részre 
félretett sajtos kiflijét.

Nagyon jól esett, hogy ennyire kedvesek és segítõkészek voltak velünk. Sok helyen nem foglalkoznak az 
emberrel, csak rutinszerûen, megszokásból szolgálják ki, sõt még mogorván is szólnak az emberhez.

Pedig az semmibe nem kerül, hogy odafigyeljünk egymásra, mégis nagyon sokat jelent a másik ember 
számára! Nem is csodálkozok azon, hogy Szécsénybõl is sokan hozzánk járnak vásárolni, hiszen az áruk 
mellett itt valami pluszt is kapnak a vásárlók. Köszönjük nekik!

egy elégedett vevõ

Balassagyarmati Törvényszék –
Bûnösnek találták a vádlottat a közúti balesetben

elhunyt polgármester ügyében

 A Balassagyarmati Törvényszék – mint elsõfokú bíróság 
– a vádlottat emberölés vétsége, segítségnyújtás elmulasz-
tása bûntette és súlyos testi sértés vétsége miatt 2 év 
börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próba-
idõre felfüggesztette. A bíróság ítéletével szemben a vádlott 
fellebbezéssel élt, így az nem emelkedett jogerõre.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 
2016. november 19-én 17 óra után – pontosabban nem 
állapítható meg – a kerékpárját tolva indult Szécsényrõl 
Rimócra. A vádlott sötét árnyalatú és színösszeállítású 
ruházatot viselt, fényvisszaverõ mellényét a táskájából nem 
vette elõ. Kerékpárjának világítását az elsõ kerék hajtotta 
dinamó biztosította volna, azonban a hátsó lámpa vezetéke el 
volt szakadva, míg az elsõ lámpa bekapcsolt dinamó mellett 
sem világíthatott az alacsony tolási sebesség miatt. A 
kerékpáron hátsó prizma nem volt, a pedálprizmák pedig 
elkoszolódásuk miatt hatástalanok voltak.

A vádlottat a szintén Rimóc felé haladó sértett az általa 
vezetett – és annak tompított fényszóróit használó – Opel 
Zafira típusú személygépkocsival a Szécsénybõl Rimócra 
vezetõ 21133. számú út elsõ kilométerszelvényében érte utol. 
A sértett gépjármûvének tompított fénykévéjébe kerülõ, vele 
azonos forgalmi sávban haladó vádlottat 40 m-rel a jármû 
elõtt észlelte a sértett. A sértett az elõtte féktávolságon belül 
felbukkanó vádlott elütésének elkerülése érdekében balra 
kormányozta az általa vezetett gépkocsit, amellyel így áttért a 
menetiránya szerinti bal oldali sávba. Ebben a forgalmi 
sávban ekkor egy másik gépjármû és két utasa közlekedett 
Rimóc felõl Szécsény felé. Mikor a Rimócról Szécsény felé 
közlekedõ gépjármû vezetõje látta, hogy a szembõl közeledõ 
sértetti gépjármû áttért az õ forgalmi sávjába, fékezni kezdett, 
ám a két személygépkocsi frontális ütközését már nem tudta 
elkerülni.

A balesetet a vádlott észlelte, rövid idõre megállt a sértett 
gépjár-mûvének bal elsõ ajtajával egy vonalban, ám anélkül 
foly-tatta útját, hogy meggyõzõdött volna arról, hogy a 
baleset-ben érintett személyek segítségre szorulnak-e.

A baleset következtében a sértett – aki ekkor Rimóc 
polgármestere volt – elhunyt, míg a balesettel érintett másik 
gépjármû sofõrje 8 napon belül gyógyuló sérüléseket, utasa 
pedig 8 napon túli gyógytartamú sérüléseket szenvedett.

A vádlott a cselekmény idõpontjában ittas állapotban 
volt, az elhunyt sértett biztonsági övét nem használta.

A bíróság megállapította, hogy közvetetten a vádlott 
gondatlan magatartása vezetett a sértett halálához.

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítõ körülmény-
ként értékelte, hogy a vádlott büntetlen elõéletû, valamint 
azt, hogy szellemi leépülése közepes fokban korlátozta cse-
lekménye következményeinek felismerésében.

A vádlott elsõdlegesen felmentés, másodlagosan a kisza-
bott büntetés enyhítése miatt élt fellebbezéssel a bíróság 
ítéletével szemben.

Balassagyarmat, 2018. március 29.

Balassagyarmati Törvényszék Sajtóosztály

(Forrás: http://birosag.hu/szakmai-

informaciok/altalanos-sajtokozlemeny/balassagyarmati-

torvenyszek-bunosnek-talaltak-vadlottat)

A számla
Egy este, amikor anya a vacsorát fõzte, 11 éves fia megjelent a 

konyhaajtóban kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arc-
kifejezéssel nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki megtörölte 
kezét a kötényében, és elkezdte olvasni:

- a virágágyás kigyomlálásáért:    500 Ft
- a szobám rendberakásáért: 1.000 Ft
- mert elmentem tejért:    100 Ft
- mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1.500 Ft
- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1.000 Ft
- mert mindennap kiviszem a szemetet:    700 Ft

Összesen: 4.800 Ft

Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék tolult 
fel benne. Fogott egy tollat, és egy másik cédulára ezeket írta:

- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft
- az összes átvirrasztott éjszakáért,
  amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft
- a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft
- könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft
-  mindenért, amit nap, mint nap tanítottam neked: 0 Ft
- minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért,
  zsemléért, amit készítettem neked: 0 Ft
-  az életemért, amit mindennap neked adok: 0 Ft

Összesen: 0 Ft

Amikor befejezte, mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A 
gyerek elolvasta, nagy könnycseppek gördültek ki szemébõl. 
Szívére szorította a papírost és saját számlájára azt írta: 
FIZETVE…

Rimóci gólyák
Március végén megérkeztek a gólyák, így nagy örömünkre 
újra gólyapár lakja az iskola melletti kéményt. Sajnos a tavalyi 
évben a pár nélkül maradt gólya nem keltett fiókákat, ezért is 
örömteli, hogy ismét ketten szorgoskodnak a tojásokkal teli 
fészek körül.
A webkamerán (http://golya.mme.hu/golyakamera/rimocstream/) 
idén is figyelemmel lehet kísérni a gólyák mindennapjait, bár 
sokszor akadozik vagy nem tölt be a közvetítés. (Némiképp 
segít, ha Internet Explorer vagy Microsoft Edge böngészõn 
keresztül próbáljuk elérni, bár egy-két bõvítményt 
engedélyeznünk kell hozzá.) Emellett a Facebookon a Magyar 
gólya webkamerák (@gkamerak) vagy az Északi gólyahír 
(@eszakigolyahir) oldalak is rendszeresen beszámolnak a 
rimóci gólyákról.
Jelenleg 5 tojást költenek a szülõk, a közösségi oldalon többen 
aggodalmukat fejezték ki, hogy tudnak-e majd etetni ennyi 
fiókát, de bízzunk benne, hogy minden rendben lesz majd, s 
szépen felcseperednek a nyár végére a rimóci kisgólyák.   BVÁ

Ismét két gólya a fészekben
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Varga Erzsébet rejtvényfejtõ verseny

Immár harmadik alkalommal rendezett a költészet napja 
alkalmából szavalóversenyt a Szécsényi II. Rákóczi Ferenc Költészet Napja
Általános Iskola a környezõ iskolák részvételével. A 

1964 óta ünnepeljük Magyarországon április 11-én a 
szavalóverseny mellett rejtvényfejtõ versenyt is hirdettek, 

Költészet Napját, melyet József Attila születésnapjának 
Varga Erzsébetre emlékezve, aki az iskola pedagógusa volt 

tiszteletére tartunk e napon. Ennek alkalmából a Rimóci 
és súlyos betegségben hunyt el. A Tanárnõ kedvenc 

Szent István Általános Iskola tanulói is készültek versekkel. 
idõtöltése volt a rejtvényfejtés és ezzel az eseménnyel 

13 alsó tagozatos kis szavaló és 9 felsõ tagozatos versmondó 
adóztak emlékének. A rejtvényfejtõ versenyen nem csak 

készült a megmérettetésre. Két kategóriában mérhették 
gyerekek vettek részt, hanem mi, pedagógusok is. Négyfõs 

össze tudásukat a gyerekek, külön a felsõsök és az alsósak 
csapatok versenyeztek egymással. Iskolánkat Nagyné 

versenyezhettek az elsõ három hely valamelyikéért. A zsûri 
Mákos Izolda, Versegi Zoltánné, Bárány Árpád és jómagam, 

elnöke Pásztorné Percze Gyöngyi óvó néni, és a tagok Burik-
Vinczéné Percze Gizella képviseltük. Egyikünk sem vett 

Vincze Ágota képviselõnõ és Bakos László tanár úr nehéz 
részt még ilyen versenyen, ezért, mint a gyermekek, mi is 

helyzetben voltak a helyezéseket illetõen, de végül meg-
nagy izgalommal vártuk, hogyan is zajlik egy ilyen verseny. 

született a végeredmény.
A feladatokat a Szécsényben hosszú idõ óta mûködõ 

Az alsó tagozat eredményei:
rejtvényfejtõ klub tagjai állították össze, és a zsûrizést is a 

1. helyezett Bada Klarissza 4. osztály
tagok látták el. Négy különféle rejtvényt kellett idõre 

2. helyezett Oláh Paulina 2. osztály
megfejteni. A pontozásnál számított a gyorsaság és 

3. helyezett Csemer Fruzsina 1. osztály
természetesen, hogy minden ki legyen töltve. A rejtvények 

A felsõ tagozat helyezettjei:
között volt, amit nagyon rövid idõ alatt meg tudtunk fejteni, 

1. helyezett Rácz Zsanett 8. osztály
de akadt olyan is, ami igen sok fejtörést okozott. A megadott 

2. helyezett Bangó Lili 6. osztály
idõre megoldottuk a feladatot és izgatottan vártuk az 

3. helyezett Bangó Mónika 7. osztály
eredményhirdetést.

Összeségében véve egy nagyon kulturált, jól szervezett 
Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt kicsit kiszakadni a 

rendezvényen vagyunk túl. A kategóriánkénti elsõ három 
mindennapi „mókuskerékbõl”, és nem keseredtünk el, hogy 

helyezett csokoládé, oklevél és könyvjutalomban részesült, 
nem értünk el helyezést.

valamint minden induló tanuló a részvételért csokit és 
Vinczéné Percze Gizella

emléklapot kapott. Gratulálok minden résztvevõ diáknak és 
a felkészítõ tanárnak is. Köszönöm szépen a zsûri tagjainak, 

Szavalóversenyen voltamhogy elfogadták meghívásunkat.                     Kovács Norbert

2018. április 10-én került megrendezésre Szécsényben, a 
Szécsényben is szavaltunk II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban a 

Költészet napja alkalmából megrendezett szavalóverseny.„Minden szó hangjegy, és a vers
A versenyre a környezõ települések iskoláiból neveztek a létünk dalához néma partitúra.”          Tóth Krisztina

tanulók. Amikor megérkeztünk a regisztráció után, meg-
Az idén harmadik alkalommal került megrendezésre a II. vendégeltek bennünket,majd rövid mûsorral köszöntötték a 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium által meg- megjelenteket. Az idén családdal kapcsolatos versekkel 
hirdetett versmondó verseny, melyre a Szécsény környéki kellett készülni. Én a harmadik korcsoportban a 7-8. Osztá-
iskolákat is meghívták. Két évvel ezelõtt a rendezvényt egy lyosokkal versenyeztem. Szepesi Zsuzsanna: Este a családban 
rejtvényfejtõ versennyel is kiegészítették, ebben a tanévben címû versét adtam elõ. Nagyon izgultam, hogy mindenki azt 
már pedagógus csapatok is nevezhettek. figyeli hogyan szavalom el a költeményt. Bár helyezést nem 

A kedves, barátságos fogadtatást rövid, ünnepélyes meg- értem el, nem távoztam üres kézzel, emléklapot és karkötõt 
nyitó követte. Hallhattunk ének- és hangszerszólót, majd az kaptam  ajándékba.
intézményvezetõ üdvözölte a megjelent diákokat, felkészítõ Nagyon jól éreztem magam, jó volta hangulat és sok 
pedagógusokat és szülõket. A szavalóverseny korcsoporton- ismerõssel találkoztam. Számomra igazi élmény volt. 
ként zajlott le.

Iskolánkat a következõ tanulók képviselték:
Szavalóverseny az iskolában

- Csemer Fruzsina 1. osztály
- Oláh Paulina 2. osztály 2018. április 11-én József Attila születésnapján iskolák-
- Oláh Vincencia Mária 3. osztály ban szavalóversenyt tartottunk. Az alsó és a felsõ tagozatos 
- Bada Klarissza 4. osztály diákok külön versenyeztek. Mindenki ügyesen, szépen adta 
- Bangó Lili 6. osztály elõ a választott verset. Nagyon örültem, mert ezen a 
- Rácz Zsanett 8. osztály versenyen elsõ helyezést értem el a felsõs kategóriában.  

Gyermekeink az életkorukhoz alkalmazkodó vidám, Minden résztvevõt csokival és könyvjelzõvel jutalmaztak, a 
családi témáról szóló verseikkel és kifejezõ elõadásmódjuk- díjazottak pedig egy-egy könyvet is kaptak szép vers-
kal megállták helyüket az erõs mezõnyben. mondásukért. Ezúton is köszönetet mondunk a zsûri tag-

Amíg a zsûri meghozta döntését frissítõt, süteményeket jainak: Pásztorné Percze Gyöngyi óvó néninek, Bakos Laci 
fogyaszthattunk, illetve táblajátékokkal játszhattak tanulók bácsi volt tanár bácsinknak és Burik-Vince Ágotának.
és felnõttek egyaránt.

Kellemes, örömteli hangulatú délután résztvevõi vol- Rácz Zsanett
8. osztályos tanulótunk, jó érzéssel tértünk haza.                          Versegi Zoltánné

ISKOLAI HÍREK IKSZT hírek
Az elmúlt idõszak

képekben

Már negyedszerre hírdettük meg a papírfonást

Az ötödik alkalom - új projektbe fogtunk

A kész és félkész alkotások

Baba-mama klub a Közösségi Ház mögött

Isten éltesse sokáig
90. születésnapja alkalmából
ÁRVA BÉLÁNÉ Bözsi nénit,

aki május 4-én, pénteken ünnepelte
ezt a kerek évfordulót.

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 
Emléklappal köszöntötte Bözsi nénit,
melyet egy csokor virág kíséretében,

Beszkid János polgármester
és Burik-Vincze Ágota képviselõ adott át. 

Ezúton is nagyon sok boldogságot,
erõt, egészséget, és minden jót kívánunk

Bözsi néninek.

Tisztelt Rimóciak !
Községünkben a közelmúltban egy sajnálatos tragé-

dia történt, melynek következtében négy kisgyermek 
maradt árván. Kérjük, hogy aki segíteni szeretné az ár-
ván maradt kisgyermekeket, megteheti az alábbi formá-
ban. Pénzbeli segítség egy számukra nyitott számla-
számon nyújtható:

Számlatulajdonos: Rácz Róbert
Számlaszám : OTP Bank:  11773418-00762256
Egyéb adományok részére (ruhanemû, játékok, tar-

tós élelmiszer) az Orvosi Rendelõben illetve a Védõnõi 
Tanácsadóban biztosítunk helyet.

„Sose félj másokon segíteni, amikor szükségük van rá. 
Sose tudhatod, mikor lesz saját magadnak is szüksége, 

egy vállra amire támaszkodhatsz.” 

Köszönettel: A család nevében,
az Egészségügyi Szolgálat dolgozói
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Az április is sok izgalmat tartogatott a Napraforgó 
Gyerekház látogatóinak! Megünnepeltük a gyermekek 
születésnapját. Volt itt minden, torta, lufi, zene, tûzi-
játék, ajándékok, sok-sok móka és kacagás. A Gyerekház 
napjai mindig rengeteg örömet okoznak, nagyon jó 
megélni azt mikor valami olyat mutatsz egy-egy kis 
gyermeknek amiben még sohasem volt eddig része. 
Ilyenkor annyi féle érzés tükrözõdik a kicsi arcán, hogy 
öröm nézni. Ilyen volt például a gyönyörû szülinapi 
tortán táncoló tûzijáték fénye vagy a varázsgyertya ami 
újból és újból meggyulladt. Szerintem a Gyerekházas 
szülinapi partik maradandó élmények lesznek mind a 
gyerekeknek mind a szüleiknek. Április elején még 
szerveztünk egy közös délelõtti játékot a varsányi 
Napsugár Gyerekházas gyerekekkel és szüleikkel. A 
kicsi varsányi lurkók hatalmas örömmel fedezték fel az 
itteni játékkészletünket. Miután megismerkedtek a 
környezettel és a rimóci gyerekekkel kezdetét vehette a 
móka. Ezután jól kijátszották magukat, korgó pocakkal 
estek neki a finom palacsinta tízórainak. Úgy éreztem, 
hogy a szülõk is élvezték a délelõttöt és jó ötlet volt a 
részünkrõl ez a kis összejövetel. Már szervezzük mi is, 
hogy viszonozzuk a látogatást és nem sokára mi is 
felfedezzük a varsányi Gyerekház csodáit. Ebben a 
hónapban olyan meglepetés is ért minket, hogy ado-
mányt kaptunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól. 
Amit ezúton is szeretnénk megköszönni! Megajándé-
koztak minket rengeteg szép színes ceruzával, gyurmá-
val, ragasztóval és még rengeteg kézmûves kellékkel. 
Ezen felül, kaptunk még gyönyörû ruhácskákat is. 
Májusban meg fogjuk ünnepelni az anyák napját, gyerek 
nap alkalmából tervezünk kirándulást is, kihasználjuk a 
hatalmas udvarunk lehetõségeit és sok idõt fogunk a 
szabad levegõn együtt eltölteni. Egyszóval aki szeretne 
egy jó kis közösségben eltölteni pár órát és élményekben 
gazdagodni azokat a gyerekeket és szüleiket nagyon sok 
szeretettel hívjuk és várjuk a Napraforgó Gyerekházba!

Erdélyi Anita

A díjazott tanulók

A résztvevõ tanulók

A zsûri munkában

Diákok és felkészítõ tanáraik

Költészet napja képekben

A jelenlévõ hívek

Az Aranymisés áldás

A szentmise

Felvonulás a plébániáról

Aranymise Rimócon
2018. április 29-én délután négy órakor tartotta arany-

miséjét Czombos József atya, akit 1968. április 21-én szen-
teltek pappá a váci székesegyházban.

1945-ben született Petõfiszálláson, szülei katolikus 
földmûves és egyben igaz magyar emberek voltak. Né-
gyen voltak testvérek, akiket szegénységben, de annál 
nagyobb szeretettel neveltek szüleik.

Kiskunfélegyházán járt gimnáziumba, majd a szegedi 
Hittudományi Fõiskolára jelentkezett. Hitoktatója és 
néhány tanára nagy hatással volt rá. Egy életre szól döntést 
hozott, amikor 23 évesen Isten szolgája lett. Sok egyház-
közösségben teljesített szolgálatot, legtovább 31 évig 
Bercelen és a hozzátartozó hat településen végezte nagy 
szorgalommal a jó pásztor küzdelmes munkáját. Minden-
hol igyekezett jó magvetõként hirdetni Isten igéjét.

Rimócra 2014 augusztusában került, ahol szintén ha-
sonló lelkesedéssel fogott a munkájához. Szõlõt és rózsát 
telepített, amit a mai napig nagy szakértelemmel gondoz. 
Nagy tisztelõje az egyházi ünnepeken közremûködõ Re-
zesbandának, a helyi népviseletnek, hû segítõje a Máriás-
csoportnak, tagja és lelki vezetõje a Szent József Katolikus 
Férfiszövetségnek.

Hirdeti és vallja, hogy Istennek mindenkivel szép tervei 
vannak és az Istent szeretõ embernek minden a javára válik.

Fogadalmához híven hívja és várja a híveket az Isten 
házába, vagy ahogyan Õ nevezi a „lelki szanatóriumba”.

Ezúton is gratulálunk, jó egészséget kívánva kérjük 
Urunkat, hogy József atya még számos ideig szolgálhassa 
Isten egyházát és a reá bízott nyájat!                    Beszkid János

Áldozásra sorakoznak a hívek

Tortával köszöntötték az atyát
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Istennel töltött élet (papi hivatás)Anyák napjára

Sokan nem is tudják, mi is igazából a papi hivatás /Bodor Aladár: Édesanyám/
lényege. Látnak egy papot, és azt gondolják, „ez egy furcsa Kinek szeme ragyogott fönn
teremtmény, egy megszállott”. Sajnos ezek az emberek – Bölcsõm felett égi fényben?
általában – nem veszik a fáradtságot, hogy utánajárnak, Kinek hangja védett, kísért
mi van az általuk észlelt dolgok mögött. Elsõ és egyik Át a félõs sötétségen?
legfontosabb igazság, hogy a pap éppen olyan ember, Csókjával ki ébresztette
mint mindenki más. Épp úgy volt gyermek, iskolás, Szívemet, mint tavaszi fán
gimnazista vagy szakközépiskolás, talán épp úgy szerette A rügyet a nap melege, -
a futballt vagy a diszkót, mint a többi, hasonló korú társa. Édesanyám, édesanyám.
A pap nem „csodabogárnak” született. Ha mégis az, 

Ki vezette elsõ léptem? önmaga tette azzá magát, vagy az emberek tetté ilyenné 
Ki csókolta elsõ könnyem? õt. Legtöbben fiatal korukban szánják el magukat, hogy 

ezt az élethivatást vállalják. Senki sem kényszeríti õket Kinek szeme kísért messze
erre, ha csak nem a szeretni akarás meggyõzõdése. A Iskolába télidõben?

Kezemet ki melengette? második igazság, hogy senki sem lehet hit nélkül pap. Ezt 
Ingecskémet ki varrta rám? kiszûri a szemináriumban eltöltött hatéves „bezárt” élet, 
Ki csent cukrot kis zsebembe? vagy a papság gyakorlásában eltöltött idõ. Tehát egy pap 
Édesanyám, édesanyám! nem lehet „félvállról” pap. Látott egy jó példát maga elõtt, 

és azt gondolta, én is szeretném leélni az életemet: 
Betegágyam õrizõje „mindenkinek mindene lenni”. Vagy negatív élmények 
Ki volt lázas éjszakákon? hatása alatt úgy gondolta: „majd megmutatom, hogy 
Ki hajolt rám mosolyogva, másképp is lehet csinálni az apostoli küldetést.” Mindehhez a 
Hogy szíve csak titkon fájjon? hit és elszántság a családból, vagy egyéni felismerésbõl is 
Két kezemet összefogva fakadhat. Véletlenül se gondolja senki, hogy a pap 
S puha karját fonva alám, áldozat. Önnönmaga vállalja az áldozatot másokért. 
Ki tanított „Isten” szóra? Ismerek olyan papot, aki milliókat jövedelmezõ 
Édesanyám, édesanyám! tevékenységét hagyta ott – vagyonát szétosztva a 

szegények között -, hogy vállalhassa a papi hivatást. A 
S most, hogy járok idegenben, harmadik igazság titok. De mi ez a titok, ami egy 
Kinek szíve jár itt velem, fiatalembert arra indít, hogy ezt a hivatást válassza? A 
Rám könnyez az esõcseppben, Római Katolikus Egyház nõtlenséget ír elõ a papjai 
Rám sóhajt a falevélen, számára. Egyházunk tanítása errõl így fogalmaz: „Ez a 
Megcsókol a fáradt éjben, nõtlenség nem lemondás, hanem a szeretet fokozása. Az erre 
Melegít a hideg tanyán, vállalkozó így akarja magát egészen odaadni Isten szolgálatára. 
Megbocsát, ha rosszul éltem… Azt keresi, hogyan járjon Krisztus kedvében. Ennek az 
Édesanyám, édesanyám! istenszeretetnek gyümölcse, hogy egészen oda tudja adni magát 

az emberek szolgálatára.” Hogy miért lesz valakibõl pap? A 
Kinek neve legyen egykor válasz: Isten titka. De egy biztos: szolgálni és szeretni akar.
Legutolsó szó a számon? A titok megoldása egyszerû: „Hívtál Uram, és én 
Kinek képe boruljon rám jöttem, hogy megtegyem a te akaratodat.”
Lecsukódó szempillámon? Szentmisék rendje
Isten elé majd ki visz el - Csütörtök, péntek, szombat este 7 órakor szentmise,
Síron túl is vigyázva rám - Vasárnap délelõtt 11 órakor szentmise, elõtte fél 11-kor 
Hétfájdalmú Mária-szívvel? májusi litánia.
Édesanyám, édesanyám! Ünnepeink:

-  Május 1. reggel 8 órakor szentmise.
    Munkás Szent József tiszteletére szentmise, utána litánia.
-  Május 2–tól minden este fél 7-kor Mária litánia.
-  Május 4. Elsõ Péntek.
-  Május 5. Elsõ szombat.
-  Május 13. Urunk Mennybemenetele.
-  Május 20. Pünkösd – Szentlélek eljövetele.
-  Május 21. Pünkösdhétfõ – Mária anyaságának ünnepe.
  Reggel 8 órakor szentmise, utána litánia. (kötelezõ ünnep.)
- Május 27. Szentháromság ünnepe.
Elsõáldozás.

Szent három nap:Nagypéntek

Nagyszombat

Húsvét vasárnap

Passió

Hívek könyörgése

Keresztvíz megáldása Szolgálat tevõk

Szentáldozás

Felajánlás
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