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Rimóci Újság - Független falusi havilap.
                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak: Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, 
Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,

Bablenáné Mócsány Georgina,  Vincze Barna, 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.

Burik-Vincze Ágota,

2014 JANUÁR

XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM    FÜGGETLEN FALUSI LAP     Boldogasszony hava     2014 JANUÁR

Ára: 180,-Ft

,,A legnemesebb cél is csak akkor valósítható meg,
ha azt megfelel  felkészültség  emberek hajtják végre.õ û ”

00Január  24. (péntek) 20 V. Rimóci Pókerbajnokság

a ,,147-es klubban’’ (1. forduló)
30Január  (szombat) 15

Január  (szombat) V

 25. MÁRIA MENNYEGZÕJE

 25. ERS- ÉS NÉPDALÉNEKLÕ VERSENY

SZÉCSÉNYBEN

Boldog Új Évet

Nagy László:

Adjon az Isten 

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
õ küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dûljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetõk helyett
életet -
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis,
ha nem kérem.

     ÚTRAVALÓ
             2 0 1 4
Boldog Új Évet!

Minden év kezdetén ezzel a jó kívánsággal köszöntjük egymást. Mitõl lesz 

boldog az év? Van, aki a megkezdett utat szeretné folytatni, és bölcs ember 

lévén, már a tavalyi évhez hasonló eredményekkel  is meg lenne elégedve.Van 

aki egy korszakot lezárva, új reményekkel, új célokkal vág neki az évnek. 

Mindannyian más-más utat járunk, ugyanakkor egy-egy közösséghez is 

tartozunk. Legyen az a család, egy baráti társaság, egy civil szervezet, vagy 

maga a falu közössége. Mit vigyünk erre az útra? Egy komoly túrázó tudja, 

hogy fölösleges dolgokat nem szabad cipelni, de a nélkülözhetetlennek 

mindig ott kell lennie.

Mit ne vigyünk?! Azt, ami terhes, ami nem segít az úton! Ilyen a harag, a 

düh, a félelem, a szeretetlenség!

Mit vigyünk?! Egy jó nagy adag alázatot, magát a szeretetet és megannyi 

tiszteletet! Így járjuk az utat, hogy elérjük céljainkat. Amikor az utunk végére 

érünk, akkor látjuk igazából, mi volt az, ami segített, ami célba juttatott. 

Magától a bejárt úttól lehet boldog az év! 2014 a választások éve. Nem lehetünk 

közömbösek, nem bízhatjuk sorsunk alakítását másokra, részt kell venni a 

választásokon. Ma nem mennek rendjén a dolgok, emberek élnek 

kiszolgáltatott helyzetben, kilátástalanul! Egy új társadalmi rend kell, ahol az 

ember az érték! Vannak, akik túl sok erõforrást birtokolnak saját maguk 

boldogulásához, míg másoknak szinte nem jut semmi! A falu is vegetál, 

hiányzik a föld szeretete. Egy városi parkõr vizionálhatja a gyepet, egy falun 

élõ ember a zöldellõ vetést, a teli éléskamrát, a gyümölcsöktõl roskadó fát, az 

ólban röfögõ malacot kell, hogy lássa. Minden a földbõl van, még az aszfaltos 

út is, ami aztán ettõl az életet adó földtõl lesz sáros, bár ez nem törvényszerû, 

hogy ennek így is kell maradnia.

Végezetül azt kívánom, hogy ismerjük fel lehetõségeinket, bátorítsuk, 

segítsük egymást, hogy élõ magyar falu maradhasson Rimóc!
Rimóc 2014.01.01

Kiss János

A „B” csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 
1. Nyúl-York 2 2 0 0 6 - 2 6 haza a profik kupáját!
2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5 - 4 3 „A” csoport: Rimóc, Katalánok,
3. Rimóc 2 0 0 2 4 - 8 0„Két ünnep közötti Club Classics, Lila Cum, Zs-Team
Elõdöntõk: Mérkõzések:teremlabdarúgó tornák”
Brazilok - Nyúl-Dzsörzi 1-3   1. Rimóc - Katalánok 7-1a sportcsarnokban
„Mit tudom én” - Nyúl-York 1-5   2. Club Classics - Lila Cum 4-12013 végén, karácsony és szilveszter között ismét 
Döntõk:   3. Zs-Team - Rimóc 1-6megrendelésre kerültek a már hagyományosnak számító 
3-4. helyért:   4. Katalánok - Club Classics 3-5„Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák” a 20 éves 
„Mit tudom én” - Brazilok 1-5   5. Lila Cum - Zs-Team 6-5rimóci sportcsarnokban. A tornasorozat igen népszerû a 
1-2. helyért:település és a környék focistái számára, ebben az évben   6. Rimóc - Club Classics 4-2
Nyúl-York - Nyúl-Dzsörzi 7-1összesen 24 csapat vett részt a három tornán.   7. Katalánok - Lila Cum 1-11

00Az elsõ nap (december 27. 10 ) került lebonyolításra a   8. Zs-Team - Club Classics 0-10A Tapsi-Haspi Kupa végeredménye:
rimóciak körében igen népszerû Tapsi-Hapsi Kupa. E   9. Rimóc - Lila Cum 1-11. Nyúl-York 5. Rimóc
torna célja a helyiek megmozgatása, lehetõséget adva a 10. Katalánok - Zs-Team 3-32. Nyúl-Dzsörzi 6. Füsti Fecskékprofi és hobbi szinten futballozóknak is a versenyzési Az „A” csoport végeredménye:3. Brazilok 7. Sárkányoklehetõségre. Több csapat már rutinosan állt össze, de 

1. Rimóc 4 3 1 0 18- 4 104. „Mit tudom én”akadtak, akik csak a torna kedvéért verbuválódtak. A 
2. Club Classics 4 3 0 1 21- 8 9A Tapsi-Hapsi Kupa:dobogó tetejére a Nyúl-York csapat fiataljai állhattak, 
3. Lila Cum 4 2 1 1 19- 6 7maguk mögé utasítva a mezõny többi tagját. December - Gólkirálya: Rácz Iván (Brazilok)

00 4. Zs-Team 4 0 1 3 9-25 128-án 10 -kor rajtolt az „Amatõr” Rimóc Kupa, amelyre - Legjobb kapusa: Kaluzsa Szabolcs (Rimóc)
5. Katalánok 4 0 1 3 8-26 17 csapat nevezett rimócról és a környékbeli településekrõl - Legjobb játékosa: Szép Máté (Nyúl-York)

egyaránt. A változatos összetételû és korosztályú „B” csoport: Barátok, Budajenõ KSE,A 2011 után 2013 - ban is 
csapatok sportszerûen küzdöttek a csoportmérkõzése- Titánok, Szeszspanyol, „Verd el szépen”bajnok Nógrádsipek!ken, az elõdöntõkön és a döntõkön. A kupát végül a Mérkõzések:„A” csoport:Nógrdsipek csapatának sikerült elorozni a rimóci Favágók   1. Barátok - Budajenõ KSE 1-0Uni-Cum Laude Bt., Vinex, MB1, Ságújfaluelõl. A tornasorozat leginkább várt, és a legtöbb embert   2. Titánok - Szeszspanyol 2-2Mérkõzések:megmozgató állomása a „Profi” Rimóc Kupa, mely 

  3. „Verd el szépen” - Barátok 1-300december 30-án, 8 -kor vette kezdetét. A kupára 10 1. Uni-Cum Laude Bt.-Vinex 5-8
  4. Budajenõ KSE - Titánok 1-3csapat nevetett, akik két 5-ös csoportban mérkõztek 2. MB1 -Ságújfalu 0-3
  5. Szeszspanyol - „Verd el szépen” 1-3egymással, majd a csoportok legjobbjai döntötték el az 1- 3. Vinex -MB1 5-1
  6. Barátok - Titánok 2-73 hely sorsát. A csapatok küzdelmes mérkõzéseket vívtak, 4. Uni-Cum Laude Bt.-Ságújfalu 4-5
  7. Budajenõ KSE - Szeszspanyol 8-0amely a végjátékoknál egyre fokozódott. A döntõben a 5. Uni-Cum Laude Bt.-MB1 5-3
  8. „Verd el szépen” - Titánok 0-7Club Classicsnak sikerült megtartania az elmúlt években 

6. Vinex -Ságújfalu 1-1 (hetesekkel: 7-4)
kivívott dobogós helyét, a Rimócnak viszont nem sikerült a   9. Barátok - Szeszspanyol 1-1Az „A” csoport végeredménye:tavalyi második helyet elsõre váltani, idén az újonnan 10. Budajenõ KSE - „Verd el szépen” 5-11. Vinex 3 2 1 0 14-7 7nevezett Titánok (Szécsény) utasította maga mögé a rimóci A „B” csoport végeredménye:2. Ságújfalu 3 2 1 0 9-5 7alakulatot. Összességében elmondható, hogy a 1. Titánok 4 3 1 0 19- 5 103. Uni-Cum Laude Bt. 3 1 0 2 14-16 3tornasorozat a várt színvonalon, sportszerûen zajlott, 

2. Barátok 4 2 1 1 7- 9 74. MB1 3 0 0 3 4-13 0érdeklõdés-ben nem volt hiány sem a csapatok, sem a 
3. Budajenõ KSE 4 2 0 2 14- 5 6nézõk tekintetében, egy jó hangulatú, kikap-csolódásra „B” csoport:Nógrádsipek, Favágók, Karancsság
4. „Verd el szépen” 4 1 0 3 5-16 3alkalmas sportprogramot sikerült 2013-ban is Mérkõzések:
5. Szeszspanyol 4 0 2 2 4-14 2megvalósítaniuk a szervezõknek és segítõknek. Bízunk 1. Nógrádsipek - Favágók 3-4
Elõdöntõk:benne, hogy a hagyomány 2014-ben sem szakad meg! 2. Favágók - Karancsság 4-1
Rimóc - Barátok 2-1 A Nyúl-York felért a dobogó 3. Nógrádsipek - Karancsság 11-1
Club Classics - Titánok 2-3tetejére! A „B” csoport végeredménye:
Döntõk:„A” csoport: Brazilok, Sárkányok, 1. Favágók 2 2 0 0 8- 4 6
3-4. helyért:„Mit tudom én”, Füsti Fecskék 2. Nógrádsipek 2 1 0 1 14- 5 3
Barátok - Club Classics 3-5Mérkõzések: 3. Karancsság 2 0 0 2 2-15 0
1-2. helyért:1. Brazilok - Sárkányok 5-0 Elõdöntõk:
Rimóc - Titánok 2-42. „Mit tudom én” - Füsti Fecskék 2-0 Vinex -Nógrádsipek    3-3 (hetesekkel: 2-3)

A „Profi” Rimóc Kupa végeredménye:3. Sárkányok - „Mit tudom én” 0-5 Ságújfalu -Favágók 2-4
1. Titánok   6. Budajenõ KSE4. Brazilok - Füsti Fecskék 5-1 Döntõk:
2. Rimóc   7. „Verd el szépen”5. Brazilok - „Mit tudom én” 2-0 3-4. helyért:
3. Club Classics   8. Zs-Team6. Sárkányok - Füsti Fecskék 1-5 Vinex -Ságújfalu         1-1 (hetesekkel: 3-2)
4. Barátok   9. SzeszspanyolAz „A” csoport végeredménye: 1-2. helyért:
5. Lila Cum 10. Katalánok1. Brazilok 3 3 0 0 12 - 1 9 Nógrádsipek-Favágók 3-2
A „Profi” Rimóc Kupa:2. „Mit tudom én” 3 2 0 1 7 - 2 6 Az „Amatõr” Rimóc Kupa végeredménye:
- Gólkirálya: Márton Dávid (Club Classics)3. Füsti Fecskék 3 1 0 2 6 - 8 3 1. Nógrádsipek 5. Uni-Cum Laude Bt.
- Legjobb kapusa: Baranyai Zoltán (Titánok)4. Sárkányok 3 0 0 3 1 - 15 0 2. Favágók     6. MB1
- Legjobb játékosa: Molnár Krisztián (Titánok)

„B” csoport: 3. Vinex 7. Karancsság
Köszönjük a tornákra nevezõ csapatoknak a részvételt, 

Nyúl-Dzsörzi, Nyúl-York, Rimóc 4. Ságújfalu
valamint gratulálunk a díjazott csapatoknak és játékosoknak! 

Mérkõzések: Az „Amatõr” Rimóc Kupa: Köszönjük a tornák lebonyolításában nyújtott segítséget 
- Gólkirálya: Mayer Gábor (Vinex)1. Nyúl-Dzsörzi - Nyúl-York 1-2 Doman Gábornak, Galcsik Szabolcsnak, Szûcs Gyulának és 

2. Rimóc - Nyúl-York 1-4 - Legjobb kapusa: Kaluzsa Szabolcs (Favágók) Vincze Józsefnek, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a 
torna sikeres és eredményes lebonyolításához!3. Nyúl-Dzsörzi - Rimóc 4-3 - Legjobb játékosa: Kelecsényi Gábor (Nógrádsipek)
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Két ünnep közötti teremlabdarúgó tornák képekben

„Profi” Rimóc Kupa 1. helyezett: Titánok
állós sor: Szûcs Gyula (játékvezetõ),

Galcsik Szabolcs, László Lóránd,
Vereczki Balázs, Szenográdi Péter
guggoló sor: Kelecsényi Gábor,

Baranyai Zoltán, Molnár Krisztián,
Doman Gábor (játékvezetõ),

„Profi” Rimóc Kupa 2. helyezett: Rimóc
álló sor: Bangó Alex, Bangó Rómeó,

Bada Richárd, Rácz Iván, Vincze Benjámin, 
Csampa Martin

guggoló sor:
Bangó Barna, Laczkó Zsolt, Bangó Norbert, 

Bangó Arnold 

„Profi” Rimóc Kupa 3. helyezett:
Club Classics

álló sor: Árva Róbert, Jusztin Bálint,
Márton Dávid, Csizmadia Ádám

guggoló sor:
Tóth Benjámin, Dobsonyi László,

Rózsa Bálint

Tapsi-Hapsi Kupa 1. helyezett:
Nyúl-York

Pásztor Balázs, Oláh Bence, Szép Máté 
Laczkó Lénárd, Kormány Dávid,

Csizmadia Bálint,
elõl: Percze Kristóf

Tapsi-Hapsi Kupa 2. helyezett:
Nyúl-Dzsörzi

álló sor: Vincze Zsolt, Percze Attila, 
Csizmadia Tamás, Percze Gábor,

Kormány Lajos elõl: Vincze Benjámin, 
Csizmadia Ádám, Jusztin Bálint

Tapsi-Hapsi Kupa 3. helyezett:
Brazilok

Bada Richárd, Bangó Rómeó,
Bangó Norbert, Rácz Iván,

Bangó Arnold, 
elõl: Bangó Barna

„Amatõr” Rimóc Kupa 1. helyezett: 
Nógrádsipek

Vizi Viktor, Oláh Péter, Oláh Boldizsár,
Guti Csaba, Doman Gábor (játékvezetõ),

Csernák Szabolcs, Vizi Benjámin,
Kelecsényi Gábor,

Galcsik Szabolcs (játékvezetõ) 

„Amatõr” Rimóc Kupa 2. helyezett: 
Favágók

álló sor: Laczkó Péter, Kormány Lajos,
Tóth Szabolcs, Pribelszki Tamás,

Percze Richárd,
guggoló sor: Percze István,

Kaluzsa Szabolcs, Borbás Tamás, Varga Gergõ

„Amatõr” Rimóc Kupa 3. helyezett:
Vinex

álló sor: Szíjjártó Gyõzõ, Toldi Bence, 
Vincze Zsolt, Mucsi Sándor,

Beschembacher Kornél, Vizoviczki László
guggoló sor: Szekeres István,
Vincze Tamás, Mayer Gábor 

Ülésterembõl

Jelen írás célja, hogy olvasóink bepillantást 
nyerjenek a képvisel -testületi ülésekbe. Mikor, milyen 
ügyeket tárgyalnak képvisel ink, milyen témában 
születtek rendeletek, határozatok. Ezen rendeletek, 
határozatok pontos tartalmáról mindenki tájékozódhat 
Rimóc község honlapján, a www.rimoc.hu oldalon, az 
önkormányzat fül alatt feltöltött dokumentumokból.

2013. decemberében két alkalommal ülésezett 
képvisel -testületünk.

Els  alkalommal december 5-én. Az ülés 18 órakor 
kezd dött, ahol jelen volt minden megválasztott 
képvisel , a jegyz  és a polgármester. Hét napirend 
megtárgyalására került sor.

Els ként a képvisel k elfogadták a Nógrádmegyer-
Rimóc Szociális Társulás létrejöttét biztosító társulási 
megállapodást. A társulás célja, hogy hatékonyabb 
id sgondozást, nagyobb odafigyelést biztosító 
szervezeti keret jöjjön létre, csökken  önkormányzati 
saját forrás felhasználása mellett.

Másodikként a nem közm vel összegy jtött 
háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) begy j-
tésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet megalkotására került sor. A képvisel k az 
önkormányzatra rótt törvényi kötelezettségüknek tettek 
eleget, amikor ezt a rendeletet megalkották. A rendelet 
szerint a nem közm vel összegy jtött háztartási 
szennyvíz begy jtésével, elszállításával és ártalmatla-
nító helyre történ  elhelyezésével kapcsolatos köz-
szolgáltatás teljes körét az Északmagyarországi 
Regionális Vízm vek Zártkör en M köd  Részvény-
társaság (ÉRV ZRT, 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 
1.) jogosult és köteles ellátni, Rimóc Község 
Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerz dés 
alapján.

Ezt követ en a képvisel k a Bursa Hungarica 
Fels oktatási Ösztöndíj elnyerésére benyújtott 
pályázatokat bírált k el. A döntés értelmében mind a 
nyolc pályázó f iskolás támogatásban részesül.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
4/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításá-
val kapcsolatban kisebb vita alakult ki, melynek 
eredményeként a beépítetlen telkek is adóznak 2014. 
évt l kezd d en, melynek mértéke a beépített ingatlan 
adójának 50%-a. Azt a képvisel i javaslatot, hogy 
csökkenjen az adó összege 2014-ben, a képvisel k 
többségi szavazattal elvetették.

3Az önkormányzat 74 m  t zifa megvásárlására kapott 
támogatást a belügyminisztert l. A t zifa támogatás 
részletes szabályairól szóló 15/2012. (XII.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról döntött a 
testület. Ezek alapján nincs meghatározva az egy család 
számára adható t zifa mennyisége. A t zifa iránti 
kérelem beadásának idejét azonban külön határozatban 
fogja meghatározni a testület.

Egyebekben a képvisel -testület megtárgyalta a 
Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. mint 
koordináló szervezet információs tábla elhelyezése 
iránti kérelmét és hozzájárult, hogy a Kft. az 
információs táblát a Rimóc, István király út 38. szám 
alatti ingatlanon elhelyezze. (A sportcsarnok áll ezen az 
ingatlanon.)

Módosította a testület a Rimóci Nyulcska Óvoda 
alapító okiratát, hogy lehet vé tegye az intézmény 
számára egy kifejezetten óvodák számára kiírt 
pályázaton való részvételt.

Ezt követ en zárt ülés keretében folytatta munkáját a 
testület, ami 20 óra 30 perckor véget ért.

Beszkid Andor polgármester
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Tájékoztató az ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzat Képviselõ-testülete  2013. december 30-án 18.00 órai kezdettel 
tartotta legutóbbi ülését.
Az ülésen jelen voltak: Beszkid Andor polgármester, Juhász Vincéné alpolgármester, Beszkid 
János, Vincze Attila, Kiss János, Jusztin Péter Albertné önkormányzati képviselõk, valamint 
tanácskozási joggal  Bárányné Márton Melinda, a jegyzõ helyettesítésére.
Elsõ napirendi pontként a település közigazgatási területén alkalmazandó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 
rendelet megalkotását tárgyalta a képviselõ-testület.
A képviselõi hozzászólásokat, illetve módosító indítványok megtárgyalását követõen a 
Képviselõ-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal megalkotta Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselõ-testületének 

 23/2013. (XII. 31.)  rendeletét.
A rendelet meghatározza az aktív korúak ellátására, az ápolási díjra, az önkormányzati segélyre, 
a köztemetésre, közgyógyellátásra, valamint az önkormányzati tûzifa támogatásra vonatkozó 
változásokból adódó feltételeket. Elsõsorban a támogatási kérelmek benyújtásának feltételeit, a 
megállapítás, kifizetések és felhasználásuk részletes szabályait.
A hatályos helyi rendelet értelmében, lényeges változás az önkormányzati segély szabályozásá-
ban, hogy 2014. január 1-jétõl az átmeneti segély, a temetési segély, és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszûnik és önkormányzati segéllyé 
olvad össze. Fenti változások miatt 2013. december 31-éig kellett megalkotnia az önkormányzati 
segély magállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének 
részletes szabályait Rimóc Község Önkormányzat képviselõ-testületének.
Legjelentõsebb változások a rendelet hatálybalépését követõen a fent hivatkozott  
önkormányzati segély vonatkozásában a következõek:
-  Meghatározásra került az eseti önkormányzati segély alsó határa mely 5.000.-Ft.
-  A segély természetbeni ellátásként is biztosítható.
- A segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elõ, melynek elmulasztása jogkövetkez-
ményt von maga után.
- A segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmezõ családjában az egy fõre jutó nettó 
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül álló 
esetén , vagy gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetén 200 %-át.
- Önkormányzati segély megállapítása esetén a vagyoni helyzet is vizsgálatra kerül, nem jogosul 
a kérelmezõ támogatásra, amennyiben az általa lakott lakáson kívül vagyonnal rendelkezik.
- A vagyoni és jövedelmi helyzet nem kerül vizsgálatra a temetési segély igénylése esetén.
- A temetési segély mértéke  2014. évben 25.000.- Ft-ra emelkedett.
Második napirendként a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és 
gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról  szóló  önkormányzati rendeletben foglalt 
önkormányzati tûzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának feltételeirõl döntött a 
képviselõ-testület.
A helyi önkormányzatok 2013. évi tûzifa vásárlásához kapcsolódó költségvetési támogatás 
igénylésével összefüggõ, a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifa vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítõ támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM. rendelet alapján Rimóc település 1.133.856.- Ft 
támogatást kapott.
A megítélt támogatás, valamint önkormányzati önerõ alapján számított összegbõl - 

3 3önkormányzati tûzifa támogatás céljára - 74 m  tûzifa megvásárlására nyílt lehetõség. A 74 m  
tûzifa beszállítása a településre megtörtént. A képviselõ-testület egyhangúan – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - hat igen szavazattal meghozta Rimóc Község Önkormányzata képviselõ-
testületének 141/2013. (XII.30.) határozatát, mely szerint Rimóc Község Önkormányzatának 
képviselõ-testülete az önkormányzati tüzifa támogatás igénylése iránti kérelmek benyújtási 
határidejét 2014. január 10-tõl 2014. január 24-ig terjedõ idõtartamban határozta meg.
Egyebek napirendben tárgyalta a képviselõ-testület a gyermekétkeztetésben részesülõ, 
teljes összegû térítési díjat fizetõ rimóci lakóhelyû gyermekek, térítési díj kedvezményérõl 
szóló elõterjesztést.
Beszkid Andor polgármester  tájékoztatta  a képviselõ-testületet arról, hogy a teljes térítési díjat 
fizetõknél százalékban és forintban is megadható a kedvezmény. Természetesen a 
kedvezményrõl szóló döntést egyedi határozatokban kell foglalni, és azt az érintettekkel közölni 
szükséges. A javaslatot a képviselõ-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal elfogadta és 
meghozta Rimóc Község Önkormányzata képviselõ-testületének 142/2013. (XII.30.) 
határozatát, mely alapján a helyi intézményekben gyermekétkeztetésben részesülõ, teljes 
összegû térítési díjat fizetõ, rimóci lakóhelyû, kedvezményben részesülõ gyermekek, térítési díj 
kedvezményérõl szóló egyedi határozatokat a képviselõ-testület nevében a polgármester hozza 
meg és írja alá. A kedvezmény idõszaka: 2014. január 1-tõl, 2014. augusztus 31-ig terjed.

Bárányné Márton Melinda

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 
igazgatás helyi szabályozásáról szóló
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Gólyahír:

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .
Beszkid János
Kossuth út 7.
1934-2013V

Vincze Béla
Kossuth út 10.

1931-2013

Gondolatok:
reszketõsebb, s az erõ is inkább mással van. De az akarat a miénk, s 
dönthetünk, merünk-e élni, vagy idõ elõtt lehúzzuk a rolót. Az ember 
hajszálait veszítheti, de az életkedvét nem szabad. A régi álmok némelyikét Nem csak a húsz éveseké a világ (Megöregedve)
talán még nem késõ valóra váltani. Vagy épp itt az idõ új terveket Még szerencse, mert különben a feje tetejére állna a világ. De 
kovácsolni. Meglehet, szelídebben csapunk a lovak közé. Hiszen rajtunk azért néha nem árt, ha kicsit forróbb vér kerül a pucánkba. Nem 
múlik, hogy a megélt tapasztalatok keserûvé és gyanakvóvá, vagy épp vitás, hogy az idõ múlásával változik az ember. A fõ kérdés, milyen 
bölccsé tesznek. Akárhogy is van, azt muszáj belátni, hogy vannak irányba! Mert ugye a kor nem érdem, hanem állapot. Ám a hozzá 
korlátaink, van úgy, hogy fölemelnek, meghatározhatják, ki hová, meddig tartozó viselkedést nem feltétlenül az évek száma szabja meg. 
jut és mehet el. De szerencsére a megelégedettség nem ezen múlik. A Öregember nem vénember - tartja a mondás. A nyugdíj nem jelenti, 
tovatûnt éveken pedig kár siránkozni, inkább legyünk hálásak értük, s hogy nyugton is kellene maradni. Ehhez nem kell bejárni a Földnek 
önsajnálat helyett jobb, ha fülön csípjük az illanó perceket. Ifjabbak nem minden zeg - zugát. De késznek kell lenni elindulni, ha kalandra hív 
leszünk tõlük, csak fiatalosabbak. De ez számokkal úgysem mérhetõ.az élet. Végre szabadon a sok felelõsségtõl és nyûgtõl. És ha már az 

idõ is annyi, mint a tenger, érdemes lubickolni benne. A ráncok U.I: Sose öregedj meg! Ha mégis muszáj, ne egyedül!
szaporodhatnak, pár kiló is felkúszhat. A kéz talán már Lõrik Sándor

Percze Balázsné
Temetõ út 13.

1936-2013

,,Szívedben nem volt más csak  jóság és szeretet,
Munka és küzdelem volt egész életed.
Értünk éltél bennünket szerettél.
Örök álom zárta le két szemed,
Megpihenni tért dolgos két kezed.
Drága jó szíved két dolgos kezed kérjük áld meg Atyánk
S mi köszönjük, hogy Te voltál  Drága Édesanyám és Édesmamánk.’’

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

RIGÓ ISTVÁNNÉ
(élt 94 évet)

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

                                                                        Gyászoló családok

V
Rigó Istvánné

Virág út 3.
1919-2013

A hónap képe

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet
Rimóci Kirendeltség

F E L H Í V Á S!

Tisztelt Ügyfelünk!
A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet

Rimóci Kirendeltségének nyitva tartása
határozatlan ideig az alábbiak szerint módosul:

Hétfõ nyitva 7.30-13.45,   pénztár 7.30-13.00
Kedd nyitva 7.30-13.45,   pénztár 7.30-13.00
Szerda nyitva 7.30-13.45,   pénztár 7.30-13.00
Csütörtök nyitva 7.30-13.45,   pénztár 7.30-13.00
Péntek nyitva 7.30-12.30,   pénztár 7.30-11.45

Továbbra is színvonalas, gyors és teljes körû ügyintézéssel 
várjuk Önöket a 3177 Rimóc, István király út 15/A. szám 

alatti kirendeltségünkön.

A változás 2014. január 3. napjától érvényes!

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

Ebben a hónapban az épület bõvítését szeretnénk ismertetni, 
illetve néhány kép segítségével illusztrálni is.

A rendelõ épületének megközelítése alapjaiban változik meg a 
felújítást követõen, hiszen már nem a Hunyadi útról, hanem az 
István király útról a Takarékszövetkezet elõtt befordulva, az 
udvaron keresztül lehet majd bejutni az intézménybe.

A felújítást követõen az épület új fõbejárattal fog mûködni. A 
háziorvosi szolgálat jelenlegi bejárataként funkcionáló szélfogó 
elbontásra kerül. Az új bejárat az épület hátsó részén lesz. Külön 
bejáraton lehet majd megközelíteni mind a gyermek- és anya-
védelmi szolgálatot, mind a háziorvosi rendelést.

A váróterem külsõ fala részben kibontásra és átépítésre kerül, 
így az épület e fala hátrafelé tolódik. A jelenlegi váróterem 
részben egy zárt belsõ raktárrá alakul, részben pedig - a bõvítés 
által kiegészülve - nagyobbá válik. Ennek a helységnek a 
sarkában kerül leválasztásra és kialakításra egy zárható 
takarítószer raktár  és egy veszélyes hulladék-tároló.

A jelenlegi betegmosdókkal szemközt, az udvar felé, szintén a 
bõvítményben kap helyet az akadálymentesített betegmosdó is.

Beszkid Veronika

1 - kialakítás utáni váróterem - bõvítmény
2 - takarítószeres helység - bõvítmény
3 - veszélyes hulladék raktár - bõvítmény
4 - mosdó elõtere - bõvítmény
5 - akadálymentes mosdó - bõvítmény
6 - belsõ raktár - átépítés
7 - folyosó - átépítés
8 - szélfogó  fõbejárat - bõvítmény

Észak-keleti homlokzat (udvar felõl)

Dél-keleti homlokzat (jelenlegi bejárat oldala)

Legutolsó újságunk
megjelenése óta községünkben

nem volt gyermekszületés.

„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.’’  
                                                                     (Tóth Árpád)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BESZKID JÁNOS
(élt 79 évet)

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

                                                                        Gyászoló családok

V

A RIMÓCI ÚJSÁG A 2014-es ÉVRE IS 
ELÕFIZETHETÕ A SZOCIÁLIS BOLTBAN!

Az elõfizetési díj 2014-re 2.000 Ft/év.
Az újság ára 2014. januárjától 180 Ft/db.

Családtagnak, barátnak, rokonnak, ismerõsének is elõfizethet a 
Rimóci Újságra, és mi havonta postán megküldjük számára.

Az elõfizetés ez esetben: 3.700 Ft/év
Hirdetési díjak 2014-ben nem változnak.

Áraink:
1/8 oldal    400 Ft ¼ oldal    800 Ft
½   oldal 1.600 Ft 1  oldal 3.200 Ft
Néhány ok, hogy miért érdemes elõfizetni?

- elsõként értesül a legfrissebb rimóci eseményekrõl, történésekrõl
- ha nem tudott részt venni a rendezvényeken, elolvashatja, mi 

hogyan történt,
- olcsóbb, mint havonta minden lapszámot megvenni

(megvásárolva: 11x180 Ft + 250 Ft (decemberi szám) = 2.230 Ft, elõfizetve: 2.000 Ft)

- elsõként kapja kézhez               - biztos, hogy megkapja
- házhoz viszik (minden hónap elsõ vasárnapján)

Elõirányzat
számla
osztály

Név Forgalom

Beruházások, felújítások
Hiteltörlesztés
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
Külsõ személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

1
43
51
52
53
54
55
56
57
58

97 189
 0

121 000
1 500

33 075
35 000
32 500
24 700
5 000

48 000

Elõirányzat
számla
osztály

Név Forgalom

Finanszírozási bevételek

Mûködési célú pénzeszköz átvétel 

államháztartáson belülrõl 

Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzat sajátos bevételei
Önkormányzat költségvetési támogatása

43

464

91
92
94

10 904

 70 775

45 000
15 000

170 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 

államháztartáson belülrõl 

465  86 285

Költségvetési kiadások összesen 397 964
ebbõl felhalmozási   97 189
ebbõl mûködési 300 775

Költségvetési bevételek összesen 397 964
ebbõl felhalmozási   97 189
ebbõl mûködési 300 775

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások

Bevételek

Rimóc Község Önkormányzatának és 
költségvetési szerveinek 

2014. évi költségvetési koncepciója

Molnár Sárolta
Nagykert út 27.

1959-2014

Megnevezés
Eredeti 

elõirányzat
Módosított 
elõirányzat

Teljesítés

Mûködési kiadások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások

Tárgyévi kiadások összesen

Mûködési bevételek

Gépjármûadó

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Iparûzési adó állandó jelleggel végzett 
iparûzési tevékenység után

Adópótlék, adóbírság

Egyéb közhatalmi bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek

Tárgyévi bevételek összesen

259 690

124 435

82 245

0

466 370

219 279

3 000

3 000

80

4 900

400

0

118 632

128 459

0

466 370

284 922

124 435

100 288

0

509 645

244 511

3 000

3 000

80

4 900

400

300

118 632

146 502

0

509 645

186 1871.

26 799

55 482

1 600

270 068

191 436

1 992

3 411

71

6 582

385

781

32 155

101 696

2 174

327 461

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ebbõl

Rimóc Község Önkormányzatának és 
költségvetési szerveinek 

2013. III. negyedéves pénzforgalmi jelentése
Adatok ezer Ft-ban

Virág Györgyné
Kiskert út 9.
1933-2014

Rimóc Község Önkormányzatának 
képviselõ-testülete ezúton kíván

minden rimóci lakosnak
eredményekben és sikerekben gazdag

boldog új esztendõt!



RIMÓCI ÚJSÁG4 RIMÓCI ÚJSÁG 132014 JANUÁR 2014 JANUÁR

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Fogadalmak, új remények, ezzel indul az új év sok ember 

számára. Néhány szép emlék azonban tovább él az 

emlékezetünkben. 2013 decemberébõl sok szép emlék maradt 

meg számunkra is. 
Karácsony elõtt - az eMultiCoop Szociális Szövetkezet 

közremûködésével - adomány érkezett a gyerekházba. 
Szerencsére akadnak olyan emberek, akik bár nem gazdagok, 
de energiát idõt áldoznak arra, hogy adományokat gyûjtsenek 
és elhozzák olyan helyre, ahol erre szükség van. Szép volt ez a 
nap nekünk szervezõknek is, mert részesei lehettünk az 
örömteli pillanatoknak, amikor ajándékozó és ajándékozott a 
gyerekházban találkozhattak. A karácsonyfa alá így sok 
gyermek számára jutott ajándék. 

Vendégeink közt volt a gyermekorvos is, aki a szülõk 
általános és személyes kérdéseire is válaszolt. A nõgyógyász 
sokoldalú, színes elõadást tartott a fogamzásgátlásról, a 
jövõképrõl és személyes kérdésekre is válaszolt. A 
pszichológusnál szintén volt lehetõség egyéni konzultációra 
és csoportos elbeszélgetésre.

A Mikulás szép számmal osztotta ajándékait a zsákokba, 
amit elõzõleg már ügyes szülõk megvarrtak gyermekeik 
számára. Köszönet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetõjének, amiért támogatta a Mikulás rendezvényünket.

Egész hónapban készültünk az ünnepekre. Mézeskalács, 
ajándékok, díszek, dekorációk kerültek a családok asztalára, 
melyek a gyerekházban készültek. Együtt zenéltünk, 
énekeltünk és díszítettük a gyerekház karácsonyfáját, késõbb 
elbúcsúztattuk  az óévet.

Januárban folytatódik fõzõprogramunk, elkészítjük ,,Tél 
Tündért’’ a gyermekek számára. A kézmûves foglalkozásokon 
örökzöld asztaldísszel és téli ablakdekorációval lehet a 
lakásokat otthonossá tenni.

Ebben az évben a babamasszázs képzés elvégzésére is 
lehetõség van a gyerekházban, várandós és 0-3 éves gyermeket 
nevelõ szülõk számára.

2014-ben továbbra is szeretettel várjuk a családokat a 
munkanapokon 9-13- óráig a gyerekházban.

Szitáné Mócsány Zsuzsanna

TÁMOP-3.3.9 C-12-2013-0103

„Tanoda a Rimóci gyerekekért” 

A tanodai programok keretein belül mi is megünnepeltük a 
decemberi hónapban lévõ ünnepeket, hiszen ez a hónap tele van 
olyan hagyományokkal, melyre egész évben várunk. 

Mikulás bácsi hozzánk december 5-én jött és hozott sok 
finomságot a gyerekeknek. A gyerekek pedig kicsit vonakodva bár, 
de aztán teljes lelkesedéssel mondtak köszönetet. Az idõs Mikulás 
bácsi örömmel hallgatta az éneket, verset, és jókívánságokat. Külön 
érdekesség volt, hogy nem csak magyar nyelven, hanem roma 
nyelven is elhangzottak köszöntések. Az ünnepség közös énekléssel 
ért véget, a gyerekek pedig nagy örömmel mentek haza tele 
megpakolva finomságokkal. Éppen, hogy véget ért a Mikulás, 
komoly készülõdés vette kezdetét. A gyerekekkel kidíszítettük a 
tanodát és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi is a 
lényege a karácsonynak. Az ünnepséget 20-án tartottuk. A tanoda 
dolgozói is készítettek ajándékot a gyerekeknek, ami karácsonyi 
mézeskalács volt. Volt terülj-terülj asztalkám, melyen sok finomság 
roskadozott. A finom szendvicseken és süteményeken kívül a 
gyümölcsök sem hiányoztak. Ezen a napon volt evés-ivás, játék és 
kacagás, és itt sem maradhatott el a dalolás. Kis pihenõ után már a 
szilvesztert terveztük. Készült szilveszteri totó, amely a szokásokra 
és a hagyományokra épült. Itt mindenki megmutathatta, hogy mit tud. 
Tudásukért jutalom járt. A gyerekek színeztek, rajzoltak, zenét 
hallgattak és beszélgettek. Majd sor került arra, amire már mindenki 
nagyon várt, vagyis pezsgõt bontottunk és újévi köszöntõt mondtunk. 
Mindenkinek nagyon tetszett a gyerekpezsgõ felbontása, amit éles 
sikolyok és nevetések kísértek. Mi így ünnepeltünk ebben az évben. 
Munkánkban nagy segítségünkre voltak az önkéntesek, akik a mai 
napig is színesítik a gyerekek és a mi mindennapjainkat. 

Ezúton is szeretnénk gratulálni a Gyümölcskosár rajzpályázaton 
elért eredményekért a tanodás gyerekeknek, akik még a nyári 
pályázat részvevõi voltak.                     Ivády Gyöngy, Fábián Katalin

A tanoda dolgozói 
minden kedves olvasónak 

sikerekben és 
eredményekben gazdag

új évet kíván!

Találkoztunk, örültünk…

Az évek olyan gyorsan szaladnak, hogy nem is voltam 
tudatában annak, hogy 30 éve fejeztük be az általános iskolát. 
Igazi meglepetés volt Percze Gyöngyi telefonhívása, mellyel az 
osztálytalálkozóra hívott. Örömmel fogadtam el, szerencsére 
pontosan arra a hétvégére terveztük a hazautazást.

Az iskolában gyülekeztünk, a régiben, mert a mi gyermek-
korunkban csak ez az egy volt. Persze a régi iskola most egy 
felújított, megszépült iskola, melyben nincs udvari vécé, nincs 
cserépkályha, nem ott van a szertár, mások a padok, a tábla és 
szinte minden. Megpróbáltuk felidézni a régi elrendezést, 
miközben lassan megérkezett mindenki, aki visszajelezte a 
részvételét. A 32 fõs osztálylétszámból 20-an tudtunk eljönni. 
Örömünkre elfogadta a meghívást Mócsány tanító néni és Virág 
tanító néni, valamint Bukta József tanár úr is. Sajnos a 
megemlékezést a temetõben kezdtük, mert két osztálytársunk 
és két tanárunk is meghalt már. Nyugodjanak békében!

A találkozás ünneplése a sportöltözõben folytatódott. Annak 
ellenére, hogy a szervezõk két hét alatt hoztak össze mindent, 
kifogástalan volt a szervezettség, a díszítés, a vacsora, minden 
körülmény. Köszönet érte Nekik!

A többi már csak rajtunk múlott. Megalapozta a jó hangulatot 
Kurucz Karcsi remek ötlete. Összeállított egy rövid vetítést régi, 
gyerekkori képekbõl, fõleg az elsõáldozási és a ballagási 
képekbõl szemezgetve. Együtt találgattuk ki-kicsoda, mulat-
tunk régi önmagunkon. Az is jó ötlet volt, hogy a 10 évvel 
ezelõtti osztálytalálkozóról készült videó is lejátszásra került, 
amikor mindenki röviden beszámolt mi történt vele addig. Így 
mindenki most onnan folytatta az elbeszélést sorsa alakulásáról. 
Végig hallgatva a beszámolókat, úgy tûnik megtaláltuk a 
helyünket a nagyvilágban, dolgozunk, próbálunk boldogulni, 
többségünk szülõként igyekszik átadni gyermekeinek azt, amit 
mi is kaptunk szüleinktõl, tanárainktól. Ezúton is köszönjük 
nekik a jó alapokat, mellyel elindítottak minket. A vacsora után 
kötetlen beszélgetések folytak és a végén a tánc sem maradt el.

Összességében elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült a 
találkozó, pár órára kizárhattuk a külvilágot, újra gondtalan 
gyermekként örülhettünk egymásnak, jókat derülhettünk egy-
két régi, felidézett csínytevésen és persze fogadkoztunk, hogy a 
következõ osztálytalálkozóra már nem fogunk ennyit várni. 

Remélem valóban így is lesz!
Dallmann-né Percze Ágnes

Budapest

November utolsó napján az esti szürkületben csak az általános iskola 
kivilágított ablakai jelezték, hogy valami készülõdik. 30 éves osztály-
találkozóra gyülekeztek az egykori diákok, meghívták mindkét elsõs tanító 
nénit és osztályfõnöküket is. Meg is érkezett idõben mindenki. Jöttek: 
Szécsénybõl, Nógrádsipekrõl, Balassagyarmatról, Cserháthalápról, Buda-
pestrõl, Ráckevérõl, Nagyigmándról és természetesen helybõl és még 
Írországból is kaptunk egy köszöntõt Medve Gyöngyitõl.

Az örömteli találkozás után megnéztük az egykori tantermet, ámultunk a 
szépen díszített, felújított, okos-táblás felszereléseken,a régi iskolánkon. 
Késõbb átmentünk a temetõbe megemlékezni egykor volt tanáraikról: 
Pócsik Sándorról, Golyán Jánosnéról, aki 1 évig osztályfõnök is volt, és a 
volt osztálytársakról: Molnár Laciról és Mócsány Janiról.

A találkozó a sportöltözõben folytatódott, már fehér asztal mellett. Megható 
volt Mócsányné Rozika és számomra is,hogy 30 év után is milyen szeretettel 
köszöntöttek minket. Jó volt látni, hogy mennyire örültek Bukta József tanár 
úrnak, osztályfõnöküknek, aki 200 km-rõl jött el a találkozóra, és elmondta, 
hogy milyen szép emlékeket õriz volt tanítványairól, a ,,gyerekeirõl’’!

Elõkerültek a régi fotók, videofelvételek ,amelyekrõl még kisgyerekként, 
vagy már kamaszként tekintettek a gépbe. Jöttek a mesék a családról, 
fõként a régi diákéletrõl, arról, hogy: de jó is volt akkor gondtalanul élni! 
(Pedig akkor is voltak ,,nehéz órák!’’)

A finom vacsora után sokáig jó hangulatban mulatott a diáksereg. 
Elgondolkodtató,hogy mekkora ereje van a 8 éven át tartó közösségi élet-
nek, hogy 30 év után is vágyunk azokkal találkozni, akikkel a gyermek-
korunk egy részét együtt éltük az iskola falai között.

Köszönjük Pásztorné Percze Gyöngyi, Jusztin Béláné Csilla,  Filkorné 
Percze Zsuzsa, Szabóné Mócsány Zsuzsa és Kurucz Karcsi szervezõk-
nek, hogy a nem kevés munkával járó feladatot kiválóan ellátták és 
felejthetetlen emlékké tették a találkozót!                              Virág Vincéné

mondani egy kisgyermeknek, hogy az álmok balgaságok: tragédia Újévi fogadalmak helyett!
lenne, ha ezt elhinné. Hogy nem mindig elég, ha megbocsát nekünk 
valaki. Az esetek többségében te vagy, akinek meg kell bocsátani Új évet kezdünk, új lappal. Sose tudjuk mennyi lap van még a 
magadnak. Hogy nem számít, hány szilánkra tört a szíved: a világ nekünk szánt könyvben, de saját magunk jobbá tételéhez soha sem 
nem áll meg, hogy megvárja, míg összeragasztod. Amikor a késõ hozzákezdeni. Ehhez találtam néhány elgondolkodtató és 
boldogság kapuja bezáródik, egy másik kinyílik, de sokszor olyan megszívlelendõ gondolatot Paulo Coelho író mûveibõl.
hosszan nézzük a zárt kaput, hogy nem vesszük észre a számunkra 

-Hogy nem számít, mennyire jó valaki, mindenképpen fájdalmat kinyitott kaput. A legjobb fajta barát az, akivel sétálgathatsz vagy 
okoz neked olykor. És ezért meg kell bocsátanod neki. Hogy évek beülhetsz egy kapualjba, anélkül, hogy egy szót is váltanátok és 
kellenek a bizalom kiépítéséhez, de elég néhány másodperc a amikor elváltok, úgy érzed, hogy ez volt életed legjobb beszélgeté-
lerombolásához. Hogy nem kell megváltoztatnunk barátainkat, ha se. Igaz, hogy nem tudjuk igazán, mink van, amíg el nem veszítjük, 
megértjük, hogy a barátok változnak. Hogy a körülmények és a de az is igaz, hogy nem tudjuk, mi az, ami hiányzik, amíg nem 
környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelõsek. birtokoljuk
Hogy vagy Te tartod ellenõrzés alatt a tetteidet, vagy azok fognak -  KIVETÍTÉS:
Téged. Megtanultam, hogy a hõsök olyan emberek, akik azt tették, 

-  Miért boldog itt mindenki rajtam kívül?ami szükséges volt, szembenézve a következményekkel. Hogy a 
türelem rengeteg gyakorlást igényel. Hogy vannak emberek, akik - Mert megtanulták, hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a 
szeretnek bennünket, de egyszerûen nem tudják, hogyan mutassák szépséget.
ki. Hogy olykor az, akire azt hinnéd, hogy megadja neked a -  De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget?
kegyelemdöfést, ha már a földön fekszel, egyike azon keveseknek, -  Mert amit nem látsz magadban, azt rajtad kívül sem láthatod.
akik segíteni fognak neked felállni. Hogy csak azért, mert valaki 

Paulo Coelho: A dolgok, amelyeket megtanultam az élettõlnem úgy szeret téged, ahogyan te szeretnéd, ez nem azt jelenti, 
Kaluzsa Mónikahogy nem szeret téged teljes szívével. Hogy sosem szabad azt 

GYÛJTSÜNK EGYÜTT MÛANYAG 
KUPAKOKAT EGY RIMÓCI KISLÁNYNAK!

A Rimóci Kobak Egyesület
mûanyag kupakgyûjtésre buzdít mindenkit,

hogy ezzel is segíteni tudjunk a rimóci Szita Jázminkának.

A kupakok leadásával a 3 éves Jázminka izomsorvadásos 
betegségének kezelését tudjuk segíteni!

A család minden mûanyag kupakot szívesen fogad, a gyûjtés folyamatos.
A kupakok leadhatóak Rimócon a Temetõ út 17. szám alatt,
a sportpályánál lévõ faháznál, vagy a hó végi Flakonjárat 

alkalmával is kitehetik kupakjaikat, mi eljuttatjuk a családnak.

Egy kis odafigyeléssel bárki segíthet!
Jázminka és családja mindenki segítségét elõre is köszöni!

Álló sor: Percze Attila, Pásztor Zsolt, Golyán Attila, Kurucz Károly, 
Szuhányi János, Nagy Lajos, Bukta József, Laczkó Csilla, Percze Ágnes, 

Kiss Csaba, Percze József, Percze Sándor
Ülõsor: Balázs Csilla, Árva Csilla, Mócsány Zsuzsanna, Percze Gyöngyi, 
Virág Vincéné, Mócsány Istvánné, Percze Zsuzsanna, Mócsány Mónika, 

Jusztin Gyöngyi, Erdélyi Zsuzsanna, Kiss Melinda
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Isten a földre is elküldte angyalait és a legszebb feladattal bízta Védelmezõ Angyalkáink kiállítás meg õket, az édesanyasággal. A születésrõl és az angyali 
édesanyákról szóló történetet lányommal Bablena Dorinával 

2013. december 8-án a rimóci Gondozási Központ adtuk elõ. Kis mûsorunk végén Urus Attila plébániai kormányzó 
hagyományaihoz híven megnyitotta téli kiállítását, amelynek megszentelte a kiállítást, ami után a nagyközönség is birtokba 
idén a védelmezõ angyalkáink címet adtuk. vehette azt. A Gondozási Központ dolgozói saját készítésû 

Egy-egy kiállítás megnyitását mindig megelõzi az a pogácsával és meleg teával kedveskedtek a látogatóknak.
gyûjtõmunka, melynek során a településünk lakosságát Kiállításunkon több száz különféle angyalka volt 
megkérjük, adják át a kiállítás céljára - jelen esetben megtekinthetõ január 10-ig, a páratlan és - véleményem szerint - 
angyalkákat ábrázoló - szobraikat, képeiket, de sok egyedülálló kiállítás igazi gyöngyszem volt a mai rohanó 
karácsonyfadísz is összegyûlt, valamint szalvéta, képeslap, világban, és nem csak a mélyen vallásos embereknek 
gyertya. Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a jelenthetett feltöltõdést, ha megtekintette.
Gondozási Központban a téli kiállítás, így településünk Bablena Péterné intézményvezetõ
lakossága már készült rá, sokan adták át értékeiket, hogy 
hozzájárulhassanak a kiállítás sikeréhez. A Gondozási Központ 
dolgozói, pedig munkájukon kívül szívüket és lelküket is 
beleadták abba, hogy egy páratlan szépségû kiállítással 
gazdagítsák községünket.

Az ünnepi mûsort, helyi fiatalok és a Gondozási központ 
dolgozói adták. A hideg ellenére igen sokan eljöttek a 
megnyitóra, aminek nagyon örültünk, hiszen munkánkat siker 
koronázta.

Mûsorunk konferálását Bablena Blanka vállalta magára. Az 
ünnepi mûsort Kanyó Evelin nyitotta meg, aki a Betlehemi 
angyalkákról énekelt, majd ünnepi köszöntõt mondott Beszkid 
Andor polgármester, aki kiemelte, hogy az angyalok milyen 
fontos szerepet játszanak az emberek életében, és hogy 
mindannyiunknak meg van a saját õrzõ angyalunk, akihez 
fordulhatunk segítségért. A mûsorban helyet kapott a földi 
angyalokról szóló kis történet is, mert mi emberek hisszük, hogy 

A gyermekcsoportok rólunk, dolgozókról sem Idõsek karácsonya a feledkeztek meg és a saját készítésû ajándékokkal ránk is 
gondoltak  köszönjük nekik. Valamint köszönjük a Gondozási Központban felkészítõ pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, hogy 
ismételten színvonalas, kedves mûsorral készítették fel a 
gyerekeket és örvendeztették meg az idõseket.December 19-én - szintén hagyományainkhoz híven - 

A mûsorok végén a Gondozási Központ dolgozói megrendeztük az idõsek részére a karácsonyi ünnepséget.
vendégelték meg a szereplõket és az idõseket.Örömünkre szolgált, hogy idõsek és a szereplõ 

Örömünkre szolgált, hogy egy kellemes délelõttöt gyerekek népesítették be a Gondozási Központ ebédlõjét. A 
tudtunk eltölteni együtt idõsek és fiatalok.mûsort a Nyulacska Óvoda nagycsoportosai nyitották meg 

betlehemes elõadásukkal, majd átadták ajándékaikat az 
A Gondozási Központ minden dolgozója egészségben, idõsek részére, ami alkalmazkodva kiállításunkhoz egy-

boldogságban és békességben gazdag boldog új évet kíván egy saját készítésû angyalka volt. A Szent István Általános 
községünk minden lakójának.Iskola alsó tagozatos diákjai a karácsony jelképérõl, a kis 

fenyõfáról adtak elõ versekkel, dalokkal átszõtt történetet. 
Bablena PéternéA kis diákok szintén kedveskedtek ajándékokkal az idõsek 

intézményvezetõrészére.

„Decemberben egy 
napon…”

Decemberben a napok mozgalmasan teltek a 
Nyulacska óvodában. A gyerekek nagyon várták már 
a Mikulást, aki december 6-án zsákját cipelve meg is 

érkezett. (Bakos László tanár úr személyében, akinek 
ezúton is köszönjük közremûködését.) A gyerekek 

versekkel, dalokkal köszöntötték. Minden gyermek 
kapott csomagot és a Mikul s játékot is hozott a 
csoportokba.

A karácsonyvárás idõszakában mindegyik 
csoport elkészítette az adventi koszorút. A csoport-
szobák is karácsonyi dekorációt kaptak . A következõ 
héten eljöttek hozzánk az iskolások, karácsonyi 
mûsorral kedveskedtek nekünk.

A nagycsoportosok pásztorjátékot adtak elõ a 
Gondoz si K pontban, majd másnap délután a 
szülõk is megnézhették az elõadást.

A gyerekek ügyesen szerepeltek, mindenkinek 
nagyon tetszett a m sor. December 21-én ezzel zárult 
a hét és elkezdõdött a pihenés.

Csampáné Dékány Melinda
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Alma csoportosok a Mikulással

Cseresznye csoportosok a Mikulással

Körte csoportosok a Mikulással
Meghitt hangulatban telt a karácsonyvárás

délutánja a szülõkkel

Örömmel adtuk elõ betlehemes játékunkat az idõseknek

A megnyitóra sokan eljöttek

,,Akármerre nézünk, mindenhol csak angyalkákat látunk’’Sok kis angyal kis helyen is elfér
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7. Alkalmazott által ellátandó feladatok: Az IKSZT-ben az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt minden naptári félévre 
vonatkozóan IKSZT szolgáltatási- és programtervet kell készíteni. A programterv teljesítését, a közösségi programok tényleges 
megvalósulását legkésõbb a beszámolási idõszak utolsó napjának végéig dokumentálni kell, majd negyedévente elektronikus 
szakmai beszámolót kell készíteni. Az alábbi szolgáltatásokat kell a jogszabályban meghatározott módon és alkalommal nyújtani:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont mûködtetéséhez (szakmai 
beszámolási idõszakonként legalább 3 alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen tevékenykedõ szakmai szervezet 
képviselõje által lebonyolítandó elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, fogadóóra programlehetõségek közül legalább egyet kell 
megszervezni),
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, 
ifjúsági információs pont mûködtetése, fiatalok közösségi szervezõdésének és részvételének támogatása (szakmai 
beszámolási idõszakonként legalább 3 alkalommal a 12-29 éves korosztály számára az õ igényeikre alapozva, a fiatalok aktív 
részvételével kialakított programot szervezni az alkotótábor, diszkó, erdei iskolai programok, ifjúsági fesztivál, ifjúsági klub, 
ifjúsági tábor, ifjúsági találkozó, képzés, kirándulás, koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, nyári egyetem, 
önismereti program, önkéntes programok, önsegítõ csoport, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, tréning, vetélkedõ program, 
kézmûves foglalkozások lehetõségek közül),
c) közmûvelõdési programok szervezése (szakmai beszámolási idõszakonként legalább 3 alkalommal szabadidõs, ill. 
közmûvelõdési programot szervezni, amely lehet amatõr mûvészeti klub, alkotótábor, felnõttképzési program, fesztivál, 
filmvetítés, hagyományõrzõ program, ismeretterjesztõ elõadás, kiállítás, koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti 
programok, népfõiskola, önképzõkör, szakkör, színházi elõadás, tanfolyam, tréning, színház-, mozi-, kiállítás-, illetve 
múzeumlátogatás),
d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elõsegítése (két szakmai beszámolási idõszak alatt 
legalább 1 alkalommal a vállalkozások mûködtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb üzletviteli, 
gazdálkodási ismeretekrõl szóló tájékoztató programot elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra keretében 
megszervezni),
e) meghatározott nyilvános könyvtár mûködtetése (szakmai beszámolási idõszakonként legalább 1 alkalommal könyvtári és 
információs szolgáltatások használatával, elõnyeivel, lehetõségeivel, illetve a könyvtárban megtalálható szellemi - irodalmi, 
tudományos - értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató programot, elõadást, képzést, klubot, szakkört, tanfolyamot, valamint 
olvasókultúra fejlesztõ programot szervezni),
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén 
önállóan, vagy teleházként, vagy e-Magyarország pontként (szakmai beszámolási idõszakonként legalább 1 alkalommal a 
digitális írástudás elterjesztésével, vagy az internet használatával kapcsolatos programot elõadás, képzés, tanfolyam vagy klub 
keretében megszervezni),
g) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése (a mûködés megkezdését követõ 18 hónapon belül egy, az 
ügyféltõl eltérõ helyi civil szervezet vagy nem formális közösség létrejöttét, mûködését segíteni, amelyet a tagok nyilatkozatával 
köteles igazolni, vagy már mûködõ, az ügyféltõl eltérõ helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára két 
szakmai beszámolási idõszak alatt legalább 1 alkalommal a mûködésükkel kapcsolatos elõadást, képzést, tanfolyamot, tréninget 
vagy tanácsadást tartani),
h) helyszín biztosítása civil szervezetek számára (valamely helyiségét a mûködés megkezdését követõen legkésõbb a harmadik 
hónaptól kezdõdõen az ügyféltõl eltérõ helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátani, amelyet az ügyfél az adott szervezettel kötött megállapodással köteles igazolni),
i) egészségfejlesztési programok megvalósítása (szakmai beszámolási idõszakonként legalább 1 alkalommal egészségfejlesztési 
programot vagy egészségügyi szûrõvizsgálatot szervezni,
j) üzlethelyiség vagy üzlethelyiségek kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében (a mûködés megkezdését 
követõen az üzlethelyiség bérbeadása vagy az üzlethelyiség bérlésének lehetõségét meghirdetni,
k) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - munkaerõpiaci információs pont kialakítása (szakmai beszámolási idõszakonként 
legalább 1 alkalommal a munka világával kapcsolatos elõadást, tanfolyamot, tájékoztató rendezvényt szervezni).
Mindezekkel nem akartunk senkit elriasztani a pályázástól, de szerettük volna, ha kellõ képet kapnak a pályázók és az 
olvasók egyaránt, hogy a pályázati támogatásért milyen kötelezettségeket is várnak el tõlünk. Kívánok az Egyesület 
nevében minden érdeklõdõnek sikeres pályázást, az olvasóknak és a lakosoknak pedig sok-sok hasznos, színes programot a 
felújított Közösségi Házban!                                                                                                                                      Vincze Nikolett

Karácsonyi ünnep az 
iskolában

,,Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.’’

A karácsony keresztény ünnep, amelyen 
Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Assisi 
Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. 
Minden év december 25-én tartják világszerte. Az 
elsõ nikai zsinat határozata értelmében Jézus 
Krisztus földi születésének az emléknapja: az 
öröm és békesség, a család és gyermekség, az 
otthon és szülõföld ünnepe.

A karácsonnyal együtt jár az ajándékozás, a 
karácsonyi zene, a különbözõ üdvözlõlapok 
küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd 
és ünnepi tárgyakkal való díszítés pl. karácsony-
fa állítás, karácsonyi égõk, girlandok, fagyön-
gyök elhelyezése, díszítése.

Az adventi idõszakban az iskolában is 
készültünk a karácsonyra. Az osztályokban az 
adventi koszorú és a díszítések is jelezték az 
ünnep közeledtét. Sok karácsonyi dalt, verset, 
mesét, történetet idéztünk fel.

Az alsó tagozatos kisdiákok szorgalmasan 
készültek a karácsonyi mûsorra is. Mindenki 
ügyesen megtanulta a kis versét és a szép dalokat.

A hagyományok szerint kis mûsorunkkal 
kedveskedtünk a faluban élõ idõs embereknek, 
az óvodás gyerekeknek. Mindkét helyen nagy 
örömmel, figyelemmel kísérték a gyerekek 
elõadását. A szereplés után kaptunk kedves 
szavakat, süteményeket, szaloncukrot, üdítõt. 
Nagy élmény volt látni a meghatódott tekintete-
ket, az örömöt a gyerekek és a felnõttek arcán.

Mûsorunkat az iskolai ünnepségen is 
elõadtuk. Zárásként a lányok fehérbe öltözve, 
Szecsõdi Károly: Boldog karácsonyt címû dalára 
karikával egy kis tánccal járultak hozzá az 
ünnepség hangulatos lezárásához.

Azt hiszem, hogy az iskolai ünnepély méltó 
ráhangolódás volt az év legszebb ünnepére.

Kissné Dudok Gabriella

ISKOLAI HÍREK

Befejezõdött a REÁL feliratok 

gyûjtése!

Összesen 4032 db REÁL feliratot tartalmazó 

csomagolás gyûlt össze, amit január 5-ig el is 

juttattunk a pályázat kiírójához!

A pályázat eredményét késõbb teszik közzé.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik 

szorgalmasan gyûjtötték a csomagolásokat!!!
(Attól függetlenül, hogy ez a pályázat befejezõdött, 

továbbra is gyûjtsünk a következõhöz!)
Köszönettel: Vinczéné Percze Gizella

Jó tudni!!

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításának értelmében 2014. 
február 1-jétõl lép életbe a havi két - összesen legfeljebb 150.000 forintig - díjmentes készpénzfelvétel.
Bankszámlával rendelkezõ ügyfeleknek nyilatkozatban szükséges jelezni - számlavezetõ bankjuk 
fiókjaiban vagy internetbankjukon keresztül -, hogy melyik számlájukkal szeretnék igénybe venni a havi 
két, legfeljebb 150.000 forintig terjedõ díjmentes készpénzfelvételt. E nyilatkozat megtételére elsõ 
alkalommal 2013. december 1. és 2014. január 20. között van lehetõség, illetve ezt követõen, minden hónap 
20-ig lehet nyilatkozatot adni a banknál, amely alapján a következõ naptári hónapban már jogosult lesz a díjmentes készpénzfelvételre.
A nyilatkozattételhez vigyék magukkal azt a bankkártyájukat, amivel szeretnék igénybe venni a havi két, legfeljebb 150.000 
forintig terjedõ díjmentes készpénzfelvételt, és szükség lehet személyi azonosságot igazoló fényképes okmányra (személyi 
igazolvány, útlevél stb.). Keresse fel bankját idõben!
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A jogviszony idõtartama: határozott idejû, részmunkaidõs 
jogviszony 2014.02.01-2014.12.31. (3 hónap próbaidõvel)
A munkavégzés helye: Dr. Manga János Közösségi Ház  
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Rimóc, Szécsényi út 6.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Dr. Manga János Közösségi Ház közmûvelõdési menedzse-
reként a helyi közmûvelõdés, népmûvelés, turizmust szolgáló 
rendezvények szervezése, szabadidõ szervezés, település-
menedzselés, civil szervezetekkel és más önkormányzatokkal 
együttmûködés.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, 
a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alap-
szolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások 
részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII.29.) FVM 
rendeletben (továbbiakban: IKSZT rendelet) foglalt feladatok 
ellátása.
Bér: garantált bérminimum (bruttó 118.000 Ft) idõarányos része
Pályázati feltételek:
- legalább középfokú végzettség (érettségi),
-az IKSZT rendelet ismerete, az abban foglalt feladatok 
vállalása, az IKSZT esti/hétvégi nyitva tartásának vállalása,
- nyilatkozat a kötelezõ továbbképzés vállalásáról,
- számítógépes felhasználói ismeretek,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- fõiskolai végzettség,
- helyismeret,
-szakmai tapasztalat, hasonló munkakörben szerzett gyakorlati 
tapasztalat
Elõnyt jelentõ kompetenciák:
-Kiváló szintû együttmûködõ, kommunikációs és szervezõ 
készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget igazoló okirat másolata
- Egy éves programterv a közösségi ház mûködtetése terén
- Szakmai elképzelések bemutatása
- Motivációs levél
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2014.02.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.01.20.
A pályázatok benyújtása és elbírálása: Postai úton vagy 
személyesen, a pályázatnak a Rimóci Kobak Egyesület 
levelezési címére történõ megküldésével, leadásával (3177 
Rimóc, Kiskert u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Vincze Nikolett elnök nyújt, a 06/30-748-
3972-es telefonszámon. Az Egyesület szükség esetén 
meghallgatást tart, majd ezt követõen bírálja el a pályázatokat. 
Az Egyesület fenntartja a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.

A Rimóci Kobak Egyesület pályázatot hirdet

2 FÕ KÖZMÛVELÕDÉSI MENEDZSER
munkakör betöltésére.

KOBAK HÍREK
A Rimóci Kobak Egyesület bírósági bejegyzése 2005. október 
3-án vált jogerõssé, így az év vége felé minden évben 
megünnepeljük az egyesületünk születésnapját. Összejövünk 
egy estére, visszaemlékezünk, kisebb-nagyobb lelkesedéssel 
megbeszéljük az elõttünk lévõ feladatokat, majd az ünnep 
hangulatának megfelelõen elfújjuk a gyertyákat a tortán és 
kívánjuk, hogy sokáig legyünk még ugyanígy együtt. Az idén a 
felújított dr. Manga János Közösségi Ház klubtermében tartottuk 
összejövetelünket, ahol megbeszéltük az alábbi témákat:
1. Mûködési pályázat: Beadtuk az Emberi Erõforrás 
Támogatáskezelõhöz a mûködési célú pályázatunkat, melynek 
köszönhetõen 10 % önerõ biztosításával a mûködési 
költségeinkhez szerezhetünk támogatást. A pályázati kiíró a 
pályázatot befogadta és érvényesnek nyilvánította. A pályázati 
döntésrõl értesíteni fognak.
2. Közérdekû tevékenység: Kezdeményeztük a szervezetünk 
nyilvántartásba vételét az Emberi Erõforrások Minisztériumá-
nál a közérdekû tevékenység végzéséhez.
3. Felújítás befejezése: A dr. Manga János Közösségi Ház 
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, a továbbiakban: 
IKSZT) felújításával kapcsolatban tájékoztattam a tagokat, 
hogy megkértük az épületre a használatbavételi engedélyt, 
melynek ügyében a Balassagyarmati Járási Hivatal Építésügyi 
Hivatala jár el majd. A használatbavételi engedélyt - a januárban 
esedékes - utolsó kifizetési kérelmünkhöz kell csatolni. A 
pályázati céloknak megfelelõen az utolsó szükséges eszközöket 
is beszereztük és az önkormányzat segítségével ki is fizettük. A 
számlákkal januárban számolunk el, ezt követõen várható a 
helyszíni ellenõrzés, majd utána kaphatjuk meg az épület 
felújítására és a kötelezõen megvásárolandó eszközökre 
fordított pénzt támogatásként.
4. Kezdõdik a mûködtetés: Az épület mûködtetését is vállalta 
Egyesületünk, mely az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának 
napjától számított 5 évig tart. Az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtására 2014. januárjában fog sor kerülni.
5. Ki lehet alkalmazott? Az IKSZT támogatásra vonatkozó 
rendelet elõírja, hogy kötelesek vagyunk legalább 2 fõ 
részmunkaidõs, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ 
személyt alkalmazni az épület mûködtetése során. (Biztosítani 
kell továbbá legalább egy fõ munkavállaló részére képesítés 
megszerzését, amely képzést legalább a munkába állást követõ 
fél éven belül köteles a munkavállaló megkezdeni, a képzés e-
Tanácsadói képzés formájában, vagy a Nemzeti Agrárszak-
tanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által 
indított képzés elvégzésével valósulhat meg. A képzések 
megszerzése helyettesíthetõ legfeljebb 10 éve megszerzett 
fõiskolai, vagy egyetemi felsõfokú végzettséggel, amelynek 
hitelesített oklevélmásolatát meg kell küldenie a NAKVI 
részére.) Ennek megfelelõen úgy döntött az egyesület, hogy 
pályázatot ír ki az állásokra.
6. Nyitva tartás: Olyan munkatársakat keresünk, akik a nyitva 
tartási idõk biztosítását vállalni, egymást helyettesíteni tudják. 
Az IKSZT nyitva tartásnak legalább az alábbiak szerint kell 
megvalósulnia:
a) a hét 5 napján, amelybõl legalább 1 napnak szabadnapra vagy 
munkaszüneti napra kell esnie;
b) napi 6 órában, amelynek magában kell foglalnia a 16.00-
18.00 óra közötti idõszakot, valamint havonta legalább egy 
alkalommal a 18.00-21.00 óra közötti idõszakot is;
c) az IKSZT nyitvatartási ideje nem lehet rövidebb az ügyfél 
által a támogatási kérelemben vállalt nyitvatartási idõnél, 
azonban az ügyfél ünnepnapokon a vállalt, vagy meghirdetett 
nyitva tartástól eltérhet.

Szabadi Lívia:

Karácsony múltával

De vajon mi marad Hogy nem a fa alatt,
Karácsony múltával? fényes csomagokban,
Mivé lesz az ünnep hogy nem a szavakban,

s víg ünnepnapokban...huszonhat nyugtával?
Szól-e még az ima,

„Múlnak az ünnepek... Hanem a lélekbenlesz-e majd szeretet,
kihunyt színes fénysor. lesz örök örömnap!vagy marad annyiba
Szemem a fán mereng... Ezen elmélkedemminden Téli rege?
nem kell már a névsor, otthon, csöndben, magam
nem kell több ajándék. Szemem a fán mereng...Keresem, kutatom,
Pipálva a lista! nem égnek a fények,hiszem és remélem,
Megvolt a jó szándék? múlnak az ünnepek,egyszer az utamon
Örült Inci, Pista! szívemben remények.”a csodát megélem: 

Talán legtöbbünk szívében még frissen él a karácsony üzenete, a szeretet, a meghittség, az együtt töltött napok emléke azokkal, 
akik fontosak nekünk.

Sajnos sokszor panaszkodunk, elégedetlenek vagyunk, de sok az olyan család, akiknek a karácsony sem hozza el a 
meghittséget, a napi megélhetés az ünnep alkalmával is problémát jelent.

Ilyenkor megpróbálunk még jobban odafigyelni egymásra. Talán kicsit szívesebben adunk másoknak, több ember megérezheti 
a segítés, az adakozás örömét. 

Átélhetjük az üzenetet: Jobb adni, mint kapni! Gyûjtünk pénzt, édességet, ruhát…hogy azokon segíthessünk akiknek ez is 
segítséget jelent. 

Ez történt az ünnep alkalmával a mi kisfalunkban is. Egy budapesti család segítségével sok kisgyermeknek lehetett szebb a 
karácsonya azzal, hogy játék, ruha, cipõ, könyv kerülhetett a karácsonyfájuk alá és ezzel mosolyt, örömöt varázsoltak néhány 
gyermek arcára.

Ha ajándékozunk, azt titokban tesszük, sokszor nem várunk érte semmit. Mégis az a szó, hogy köszönöm, minden embernek jól 
esik. Így a megajándékozott gyerekek, családok nevében csak annyit mondok: Köszönjük Orsi és Tibi…

Perczéné Mócsány Gyöngyi

Aranyosi Ervin: hogy kedves mosolyod másoknak od'adod,
s úgy szereted magad, ahogy mástól várod,Kívánságom az új évre!

címû vers részletével zárom soraimat: s hidd az álmaidat idén megtalálod.
Mert tudd,  a szeretet,  a teremtés titka,

„Csak a szeretet az,  egyszer tán belátod, szabad madárrá válsz, s nem gátol kalitka.
ami jobbá tehet egy elvadult világot. Aki másképp hiszi, az szerintem téved!
Legyen minden nap az elsõ gondolatod, Teremts szeretettel, s legyen boldog éved!”

Szécsény város 2014. évi vásárnaptára
Vásár idõpontja:                Jellege:

1.) 2014. január 27. hétfõ országos kirakodóvásár
2.) 2014. március 24. hétfõ országos kirakodóvásár
3.) 2014. április 28. hétfõ országos kirakodóvásár
4.) 2014. május 26. hétfõ országos kirakodóvásár
5.) 2014. június 23. hétfõ országos kirakodóvásár
6.) 2014. augusztus 25. hétfõ országos kirakodóvásár
7.) 2014. szeptember 22. hétfõ országos kirakodóvásár
8.) 2014. október 27. hétfõ országos kirakodóvásár
9.) 2014. november 24. hétfõ országos kirakodóvásár

2013.01.06-án megjelent   72 f (kisz rt: 8 f , sikertelen 4 f  esetében új 5 f )Annak a közösségnek van jövõje, amelynek 
2014.01.05-én megjelent   74 f (kisz rt: 5 f , sikertelen 5 f  esetében, új 5 f )tagjai között vannak a másik emberen 

segíteni akarók.
Jó érzés, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is voltak új, a 

véradáson elõször megjelent donorok. A Vöröskereszt által adott A 2014. évi elsõ véradás információ szerint elsõ alkalommal nyújtotta karját vérvételre Oláh 
Zsolt (1991), Vágvölgyi Géza (1969), Bangó Norbert (1989), Tóth Már évek óta január elsõ felében szervezi meg a 
Róbert (1961), Oláh Szimonetta (1995). Nekik külön gratulálunk! Magyar Vöröskereszt községünkben az év elsõ 

Jó példájuk reméljük követõkre talál, és az év további véradásain véradási napját. Az alábbiakban az idei és az elmúlt 4 év statisztikai 
szintén lesznek a véradók nagy családjának újabb tagjai!adatait olvashatjuk.

Minden megjelentnek köszönjük az önzetlen segítõ szándékot és 2010.01.10-én megjelent 104 f  (kisz rt: 24 f , új: 2 f )
2011.01.09-én megjelent   85 f (kisz rt: 12 f , új: 5 f ) szívbõl kívánunk jó egészséget!

Beszkid Andor2012.01.08-án megjelent   74 f  (kisz rt: 12 f , új: 3 f )

õ û õ õ õ
õ û õ õ õ

õ û õ õ
õ û õ õ
õ û õ õ

A korábbi évekhez hasonlóan 
az idén is megrendezésre kerül 

a hagyományos farsangi 
Jótékonysági Bál.

Ideje:
002014. március 1. szombat 19 .

Helye: Rimóci Sportcsarnok
A bált rendezi 

a Rimóci Szent József Katolikus Férfiszövetség.
A bál fõvédnöke: dr. Beer Miklós püspök

Érdeklõdni a Férfiszövetség tagjainál lehet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Rendezõk
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Interjú a pókerbajnokkalVéget ért a IV. Rimóci Biliárd- és 
Múlt hónapban a 2013-as bajnokság biliárdbajnokával készítettem Pókerbajnokság
interjút. Most a pókerbajnokot, Percze Gábort kérdeztem:

A 2013-as évben bizony már a negyedik sorozatát szervezte 

meg a Rimóci Ifjúsági Egyesület ennek a megmérettetésnek, és 
Emlékszel e, hogy mikor pókereztél elõször?

most közzé tesszük az eredményeket.
- Pontosan nem tudom, de kb. 6-7 éve kezdtük el a klubban a Az idei bajnokság nem sokban különbözött lebonyolításában 

az elõzõtõl. Januártól decemberig a 12 forduló alatt mindkét Texas Hold'em pókert. Ez az egyik kedvencem!
sportágban szerveztük a versenyeket. A korábbi évekhez Van e példaképed?
hasonlóan most is jellemzõ volt, hogy év végére a játékosok 

- Példaképem úgymond nincs, de Phil Hellmuth az egyik 
száma lecsökkent. Összesen 20-20 nevezõ volt a sportágakra, a 

kedvenc játékosom!legtöbb nevezõ március hónapban volt (17 fõ biliárdra és 16 fõ 

Voltál e már a bajnokságon kívül más versenyen?pókerre). Minden forduló gyõztesét tárgyjutalommal díjaztuk, a 

végén pedig megtartottuk az eredményhirdetést az - Igen, voltam már más versenyeken is, kisebb nagyobb 
összegyûjtött pontok alapján. Az év végi díjazásban a 

sikerekkel. Számomra a legemlékezetesebb az FHM póker 
dobogósok oklevelet kaptak, a második és harmadik 

verseny volt amit Budapesten rendeztek meg. A legnagyobb helyezettek vásárlási utalványt nyertek, a bajnokok pedig az 
élményem azon a versenyen az volt, hogy egy asztalnál oklevél mellett egy trófeát és egy tábla-PC-t is hazavihettek.
játszhattam Tóth Ricsivel (ez egyik leghíresebb magyar profi Biliárdban az elsõ nyolc játékos kapott pontot minden 

fordulóban (12-9-7-5-4-3-2-1 pontokat a helyezésnek pókerjátékossal).
megfelelõen). Az összegyûjthetõ maximum pontszám így 144 lett Melyik a kedvenc lapod, lapkombinációd?
volna (ha valaki mind a 12 fordulót megnyeri). A legtöbb pontot 

- Kedvenc lapom a J-9. Azért lett ez a kedvenc lapom, mert volt Vincze Zsolt szerezte meg, ezzel õ lett a 2013-as Biliárdbajnok. Õ 
olyan, hogy egy este alatt sokszor kaptam meg ezt a két lapot, és összesen 114 pontot szerzett. A második helyezett Szoldatics 

Jácint 81 ponttal, a harmadik pedig Horváth István lett 67 ponttal. sikerült is vele elnyernem jó néhány kasszát.
Pókerben a pontozás kicsit bonyolultabb volt, mert a nevezõk Van kedvenc ellenfeled a játékban?

számától függött a megszerezhetõ pontok száma, az elsõ tehát 
 - Ugye, mindenki ellenfél az asztalnál, de kedvencem nincs.összesen annyi pontot, amennyi nevezõ abban a hónapban volt, 
Mi a véleményed a bajnokságról?ezen felül a dobogósok plusz pontot kaptak, valamint egy másik 

játékos kiejtetéséért fél pont járt pluszban. Pókerben a legtöbb - A bajnokságról csak pozitív dolgokat tudok mondani. Én 
pontot Percze Gábor szerezte, ezzel õ lett a 2013-as Pókerbajnok. konkrétan nagyon örülök ennek a bajnokságnak, mert együtt 
Õ 136,5 pontot szerzet. A második helyezett pókerben is 

játszhatok a haverokkal és mindig egy kellemes péntek estét tud 
Szoldatics Jácint lett, ráadásul pontegyenlõséggel, a 

okozni. A szervezéssel semmi gond, mert mindenki odafigyel a gyõzelemrõl a megnyert fordulók száma döntött. A harmadik 
pontosságra, zsetonokra, idõre, egymásra stb... Szeretném ha helyet Szép Máté érdemelte ki 123,5 ponttal. Az év során a 

nagyon sok évig lenne ilyen hazai bajnokság!legtöbb játékost (23-at) Szoldatics Jácint ejtetett ki.

Minden játékosnak gratulálok, a díjazottaknak elismerésemet Elégedett vagy a bajnokság díjazásával?
fejezem ki, a bajnokok pedig büszkén viselhetik címüket, hogy a 

- Mióta elindult ez a bajnokság azóta sikerült folyamatosan 
településen õk ûzik legjobban ezt a sportot. Szoldatics Jácintnak 

dobogós helyen végeznem, és a díjazásokkal maximálisan meg külön gratulálok, mert mindkét sportágban megszerezte a 
vagyok elégedve!második helyet!

Az Egyesület szeretné folytatni a bajnokságot, így 2014-ben is A Texas Hold'emen kívül más pókerfajtákat is játszol, 
versenysorozatot indítunk. Azonban változásokat vezetünk be. vagy más kártyajátékot?
A sportágakat kibõvítjük, idén elõször darts versenyt is 

- Igazán csak a Texas Hold'emet játszom, maximum még az 5 indítunk. A bajnokság neve így
lapos pókert. Más kártyajáték? Magyar kártyajátékok jöhetnek V. Rimóci Szalonsport Bajnokság.
minden formában.A bajnokság a következõképpen fog alakulni:

Január 24-én tartjuk az elsõ fordulót pókerben. Ezt követõen Mit gondolsz, miért nyertél?
három hetente lesz forduló (tehát nem havonta egy), és felváltva 

- Sok év után az ember kiismeri a többieket, akikkel sokat játszik 
lesz egy forduló a pókernek és egy forduló a biliárdnak és a 

és odafigyel a legapróbb részletekre is. Nekem ez nagy dartsnak egyszerre. A versenyek így nem húzódnak el annyira 
hasznomra vált, mert most egész évben oda tudtam figyelni az (nem tartanak hajnali négyig), ezért késõbbi kezdés mellett 

ellenfeleimre, okosan játszottam és kihasználtam a jó lapokat. döntöttünk, minden forduló pontosan 20.00-kor kezdõdik. A 

nevezés továbbra is megköveteli az egyesületi tagságot, ami Persze volt szerencsém is, de ehhez a játékhoz kell is.
nem azt jelenti, hogy aki eddig nem volt tag az nem játszhat, 

Mi a játékstílusod? Blöffölsz, agresszívan játszol vagy 
hanem bátran beléphetnek az Egyesületbe azok is, akik játszani 

kivársz, számolsz e esélyeket vagy a szerencsére vársz?szeretnének, de eddig nem voltak tagok.
- Szoktam számolgatni az esélyeimet igen, de inkább a blöffölés A pókerversenyek pontozásán is változtatunk, a részleteket a 

klubhelyiségünkben és a fordulókon tudhatják meg. A darts- híve vagyok. Agresszíven csak akkor szoktam játszani, ha már 
versenyek pontozása a biliárdversenyekkel azonosan fog döntõzök valakivel az asztalnál. Kívánok mindenkinek sok 
mûködni. Egy új díj is, egy vándorkupa is útjára indul, ezt pedig szerencsét és jó játékot az idei bajnoksághoz!
az fogja megkapni egy évre, aki az év alatt mindhárom sportág 

Köszönöm a válaszokat és kívánom, hogy neked is pontjait összesítve a legtöbb pontot gyûjti.
okozzon még sok örömet a játék!A részleteket a http://rimoc.hu/ifinyuszi.html oldalon megtalálja.

I. Darts Verseny
Decemberben elsõ alkalommal szerveztünk dartsversenyt, melynek díjazottjai a következõk lettek:

1. hely: Szoldatics Jácint
2. hely: Percze Attila
3. hely: Bablena Ferenc

V. NPORT POKER KUPA – a megyei pókerversenyen elért sikerek

Az elmúlt évek pókerbajnokai (Percze Gábor, Szoldatics Jácint, Horváth István), illetve az Egyesület két tagja (Fekete Dávid, 
Bablena Ferenc) az Önkormányzat támogatásával indultak az V. Nport Póker Kupán. Ez egy Nógrád Megyei Hírlap által 
meghirdetett megyei pókerverseny, melyre nevezni a Nógrád Megyei Hírlap elõfizetésével lehetett. Az Önkormányzat már 
meglévõ elõfizetésével a rimóciak is beszállhattak a játékba. A versenyre közel negyvenen neveztek. A hat díjazott közül ketten a 
rimóciak közül kerültek ki. Horváth István az ötödik hellyel egy hordozható winchester gazdája lett, Bablena Ferenc pedig 
harmadik helyen végzett, egy tábla-PC lett a jutalma.                                                                                                                    Bablena Feri

Az Egyesület az idén is bõségesen megjutalmazta a gyõzteseket A 2013-as Biliárdbajnok:

Vincze Zsolt

A 2013-as Pókerbajnok:

Percze Gábor

A bajnokság díjazottjai: Szép Máté, Szoldatics Jácint, Vincze Zsolt

Percze Gábor, Horváth István

A dartsverseny díjazottjai:

Percze Attila, Szoldatics Jácint, Bablena Ferenc
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