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„De akkor se adjatok fel minden reményt, mert ki tudja, mit hoz a holnap.
Olykor épp a felkelõ nap hozza a tanácsot.”   (LOTR)

Június   7.  (vasárnap) PEDAGÓGUS NAP

00Június 20.  (szombat) 10 ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
Június 28.  (vasárnap) VÉRADÁS az Általános Iskola

00 00Hunyadi úti épületében 9 -15 -ig

Július    4. (szombat)

Június 13.  (szombat) MAGYAR VÉDÕNÕK NAPJA

Július    1.  (szerda) KÖZTISZTVISELÕK NAPJA
Herencsényi Palóc Búcsú Gyalogzarándoklat

RIMÓCI SP   RTHÍREK
U16-os serdül csapatunk

1. helyen végzett a bajnokságban!
Felnõtt csapat mérkõzései:

21. forduló: Rimóc-Érsekvadkert 0-6 (0-2)
Rimóc: Molnár J. - Deák G.,Mócsány R., Csizmadia B., Csampa M. - 
Laczkó Zs., Vincze B. (Árva R. 46.), Ajtai R., Pásztor B. - Kiss P., 
Kormány R. Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Sárga lap:Csampa M., Csizmadia B. ill. Nagy Á., Paulicsek M.
Gól: Varga Gy. (23., 27., 69., 83.), Mácsik L. (47.), Szabó L. (55.)

22. forduló: Nagybátony-Rimóc 3-3 (1-1)
Rimóc: Csampa M. - Deák G.,Mócsány R., Kuris P., Csizmadia B. - 
Laczkó Zs., Rácz I., Árva R., Ajtai R. - Kiss P. (Vincze B. 62.), 
Kormány R. (Bangó N. 72.). Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Sárga lap: Kovács D., Baráth G. ill. Árva R., Rácz I.    Gól: Zsákai M. 
(25., 87.) Orosz P. (85.) ill. Laczkó Zs. (4.), Rácz I. (56.), Ajtai R. (74.)

23. forduló: Rimóc-Mátranovák 1-4 (0-1)
Rimóc: Csampa M. - Deák G.,Mócsány R., Kuris P., Váradi G. (Ajtai 
R. 65.) - Molnár J. (Bangó N. 46.), Laczkó Zs., Rácz I., Árva R. - Kiss 
P., Vincze B. Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Gól: Laczkó Zs. (80.) ill. Kotroczó R. (13., 69., 75.), Vanó K. (61.)

24. forduló: Karancslapujtõ-Rimóc 3-2 (2-0)
Rimóc: Molnár J. - Csizmadia B., Váradi G. (Deák G. 46.), Kuris P., 
Bangó N. - Laczkó Zs., Ajtai R., Rácz I., Árva R. - Kiss P. (Kormány R. 
76.), Pásztor B. (Vincze B. 46.). Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Sárga lap:Kuris P., Csizmadia B. Gól:Lavaj Z. (26., 59.), KalácskaCs. 
(42.) ill. Ajtai R. (53.), Vincze B. (90.)

25. forduló: Rimóc-Szécsény 1-1 (1-1)
Rimóc: Csampa M. - Mócsány R., Váradi G., Kuris P., Bangó N. - 
Laczkó Zs., Rácz I., Árva R., Pásztor B. (Csizmadia B. 72.) - Kiss P. (Ajtai 
R. 62.), Vincze B. (Kormány R. 46.). Játékos-edzõ: Árva Róbert.
Sárga lap: Rácz I., Pásztor B., Bangó N., Laczkó Zs. ill. Galcsik Sz., 
Lehoczki Sz.  Piros lap: László L. (89.)  Gól: Váradi G. (15.) ill. Szabó T. (32.)

Ifjúsági csapat mérkõzései:
21. forduló: Rimóc - Érsekvadkert 0 - 1 (0-1)

Rimóc:Janusek Dániel, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Oláh 
Ákos, Csík Csaba(Csík Dávid), Szoldatics Dávid (Szoldatics Milán),Csík 
Rómeó, Imre Zoltán, Rácz Adrián, Bada Norbert(Percze Roland)
Szoros mérkõzésnek indult a találkozó és az elvárások szerint is 
alakult. Az elsõ félidõben mindkét csapatnak sikerült helyzeteket 
kialakítani, de sajnos gólig csak a vendégek jutottak el. A második 
félidõben megpróbáltuk elõvenni tartalékainkat, de kapufánál tovább 
nem jutottunk. Igaz egy gól rúgtunk, de a bíró azt lesre hivatkozva 
érvénytelenítette.                                                      Jók: Egész csapat
Sárga lap: Puszta Erik, Oláh Ákos, Rácz Adrián

22. forduló: Nagybátony - Rimóc 2 -1 (2-1)
Rimóc:Imre Zoltán, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Csík 
Csaba, Csík Dávid, Szoldatics Milán(Percze Roland),Csík Rómeó, 
Rácz Adrián, Bada Norbert, Balázs Gergõ
Az elvárásokhoz képest a mostanában gyengélkedõ hazai csapat teljes 
létszámmal tudott pályára lépni ellenünk. Egész jól kezdtük a 
mérkõzést, sok támadást vezettünk, de a kapusnak köszönhetõen gólt 
nem tudtunk szerezni. A 28 percben sikerült megszereznünk a vezetést, 
de örömünk nem tartott sokáig, mert a 33. percben ki is egyenlített a 
hazai csapat és a félidõ végén még a vezetést is megszerezték. A 
második félidõben itt is ott is voltak helyzetek, de gól már egyik csapat 
sem tudott szerezni.            Jók: Egész csapat            Gól: Csík Rómeó
Sárga lap: Csík Dávid, Csík Csaba

õ 

23. forduló: Rimóc - Mátranovák 4 - 0 (2-0)
Rimóc:Erdõs Gábor, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, Oláh 
Ákos, Csík Dávid(Szoldatics Milán), Percze Roland(Szoldatics 
Dávid),Csík Rómeó (Csík Rómeó), Imre Zoltán, Rácz Adrián, Bada 
Norbert (Bene Richárd)       Az elsõ félidõben körbelövöldöztük a kaput, 
szinte egykapuztunk, és egészen a 43. percig kellett várni az elsõ gólig. A 
középkezdést követõen Rácz Adriánt mintha puskából lõtték volna ki 
megszerezte a labdát és meg sem állt egészen a kapuig, így még a ugyan 
abban a percben jött is a következõ. A második félidõben megpróbáltuk 
növelni az elõnyünket, de sok helyzetet kihagytunk. Akár fölényesebb 
gyõzelmet is arathattunk volna, de azért én elégedett voltam a csapattal.
Jók: Egész csapat
Gól:Bada Norbert, Rácz Adrián, Percze Roland, Balázs Gergõ

24. forduló: Karancslapújtõ - Rimóc 4 - 6 (2-0)
Az elsõ 20 percet végigtámadtuk, mégis 2 gólt rúgott az ellenfél. Csupán 
csak 2 ször jöttek föl, de elég volt nekik a gólszerzéshez. Akár mennyire 
akartuk csak a kapusba tudtuk rúgni a labdát. A második félidõben 
mindjárt az elején kiegyenlítettünk, s szerintem kicsit megnyugodtunk, 
hogy nincs még minden veszve, ekkor jött a fekete leves, mert ismét 2 
góllal vezetett az ellenfél. Itt már sok csapat föladja, de mi nem!!! A 
csapatkapitány (Csík Rómeó) elszántságával tudta motiválni a 
pályánlévõket, s a csapat elkezdte teljesen átvenni az irányítást, s nem 
várt fordulattal sikerült megnyerni a mérkõzést.
Jók: Egész csapat, külön kiemelve Csík Rómeó
Gól: Csík Rómeó 3, Balázs Gergõ 3                     Sárga lap: Imre Zoltán

25. forduló: Rimóc - Szécsény  4 - 3 (2-0)
Rimóc:JanusekDánel, Szeles László, Kõmûves Tamás, Puszta Erik, 
Csík Csaba, Oláh Ákos, Percze Roland, Csík Rómeó, Imre Zoltán(Bada 
Norbert), Rácz Adrián, Balázs Gergõ          A mérkõzés elõtt elmondtam 
a fiúknak, hogy ne feszengjenek, hanem próbáljanak meg nyugodtan 
játszani. Az elsõ félidõ teljesen kiegyenlített volt, de a kapusunk 
bravúrjainak köszönhetõen csak mi tudtunk góltszerezni, s ráadásul 2  t. 
A második félidõben kicsit görcsösebbé váltunk, s a szécsényieknek 
sikerült kiegyenlíteni. Az egyenlítést követõen ismét kiegynlíteté vált a 
mérkõzés és ismét megszereztük a vezetést. Kis idõ elteltével megint ki 
tudott egyenlíteni a vendég csapat. Véleményem szerint az akaratnak és 
a fegyelmezettségnek köszönhetõen nem sokkal a lefújás elõtt sikerült 
ismét gólt szereznünk és ez már a lefújásig meg is tudtuk tartani. 
Véleményem szerin nagyon jó mérkõzés volt melyen egy nagyon hosszú 
folyamatot sikerült megszakítani.  Jók: Egész csapat   Gól: Imre Zoltán, 
Csík Rómeó, Rácz Adrián, Balázs Gergõ, ill. (Szécsény: Szép Máté, 
Kormány Dávid-2) Sárgalap: Szeles László                       Laczkó Péter
U16-os serdülõ csapat mérkõzései
12. forduló: 2015. 05. 02. Nõtincs -Rimóc 2-1 (2-0)  Gól: Csík D., Rácz A.
13. forduló  14. forduló: Rimóc szabadnapos
15. forduló: 2015. 05. 10. Vanyarc - Rimóc 0-3 (0-2)
                   Gól: Puszta E., Rácz A. (2), Sárga lap:Sporner A., Jusztin M.
16. forduló: 2015. 05. 15. Rimóc - Palotás 3-0 (0-0)
17. forduló: 2015. 05. 22. Szécsény - Rimóc 2-4 (1-2)
                    Gól: Puszta E., Rácz A. (3), Sárga lap: Jusztin M., Bangó R.
18. forduló: 2015. 05. 29. Rimóc - Érsekvadkert 5-5 (4-2)   Gól: Rácz A. (5)
U14-es serdülõ csapat mérkõzései
15. forduló: 2015. 04. 21. Rimóc - Nõtincs
16. forduló: 2015. 04. 28. Szécsény - Rimóc 26-0 (14-0) Sárga lap: Bangó Á.
17. forduló: 2015. 05. 05. Rimóc - Érsekvadkert 4-1 (1-1)
Gól: Mócsány P., Rácz M., Balázs L (2),  Sárga lap: Oláh D.,  Kiállítva: Rácz M.
18. forduló: 2015. 05. 12. Héhalom - Rimóc 4-0 (3-0)

Csapataink helyezései a tabellákon:
Felnõtt csapat:
13. Rimóc 25 4 2 19 35 - 80 14
Ifjúsági csapat:
5. Rimóc 18 11 3 4 59 - 16 36
U16-es serdülõ csapat
1. Rimóc 14 13 1 0 70 - 16 40
U14-es serdülõ csapat
6. Rimóc 15 8 0 7 50 - 74 24

Pedagógusnap alkalmából
sok szeretettel köszöntjük
A település pedagógusait:

Osváth Erzsébet:

Tanítóinknak
Tanító nénik!
Tanító bácsik!

Egy kisdiák
áll elõttetek.

Kisdiák a sok százból,
ezerbõl-

Jóságotokat
hadd köszönje meg!

Hadd köszönjem
azt az igaz kincset,

amelyet ti
adtatok nekünk.
S amely bûvös
erejével annyi

új titokra
nyitotta szemünk.

Neonfénynél is
szebben világít

a tudás, mit
kaptunk tõletek.

Szeretetünk
sugárzik felétek.

Ragyogja be
Szép ünnepetek! 

Az Országgyûlés a Magyar Védõnõi 
Szolgálat megalapításának

100. év fordulója alkalmából
2015. június 13-át a magyar védõnõk 
napjává nyilvánította. Ez alkalomból 
szeretettel köszöntjük Benkó Jánosnét 

nyugalmazott védõnõnket és
Perczéné Mócsány Gyöngyi jelenleg 

szolgálatot teljesítõ védõnõnket. 
Mindkettõk munkáját ezúton is köszönjük!

Rimócon a Fekete Madonna
2015. május 15-én, Pünkösdhétfõn érkezett 
községünkbe a cz stochowai Fekete Madonna 
hiteles másolata. A kegykép, a czêstochowai pálos 
szerzetesek ajándéka volt a magyaroknak 2011-ben. 
A rimóciak már nem elsõ alkalommal találkoztak 
Európa egyik legismertebb Szûz Mária-ikonjának 
hiteles másolatával, hiszen az ünnepélyes átadáskor 
a Kossuth térrõl a rimóci Máriás-lányok vitték 
vállukon a  Szent István Bazilikába.
A kegykép most Boldogról érkezett hozzánk este fél 
7-kor, melyet a rimóciak és a környezõ településekrõl 
érkezõ vendégek vártak a templom elõtt. A képet a 
Rimóci Rezesbanda kíséretével népviseletes lányok, 
boldogi asszonyok vitték be és helyezték el egy hétre 
a templomba. A májusi litánia és Mária-énekek után 
ünnepi szentmisét mutatott be Czombos József 
rimóci és Miklós Zalán nógrádmegyeri plébános.

A mise után folytatódott a Mária-köszöntõ könyörgésekkel, imákkal és énekekkel. 
Zárásként József atya mindenkit meginvitált a közelgõ programokra, hiszen egy héten 
keresztül minden este más csoport tartotta a Mária-köszöntõket a kegykép tiszteletére. 
Kedden az egyházi képviselõ-testület, szerdán a Szent József Katolikus Férfiszövetség, 
csütörtökön a Rózsafüzér Társulatok, pénteken az iskolások, bérmálkozók, fiatalok, 
szombaton a Máriás lányok, vasárnap, a hõsök napján pedig a Harmonikás Zenekar.
A czêstochowai Fekete Madonna képét a legenda szerint Szent Lukács evangélista 
festette egy asztallap fájára, amely a Szent Család birtokában volt, amikor Názáretben 
tartózkodtak. Mária a szív „oldalán” és annak „magasságában”, bal karján tartja áldást 
osztó Fiát, a gyermek Jézust, akinek bal kezében az Élet Könyve látható. A képet Mária 
arca uralja, tekintete a szemlélõ szemébe mélyed. A Gyermek arca is a zarándok felé 
fordul, de õ valahová máshová néz. A két arcon komoly, elgondolkodó kifejezés ül. 
Mária arcán két párhuzamos és egy ezeket keresztezõ vágás fut. Jobb keze a keblén 
nyugszik, mintha a Gyermekre mutatna. Köntösén a magyar uralkodóház liliomai.
A kegykép híre gyorsan terjedt, így a környékünkrõl többen is zarándokoltak el egy-
egy este, hogy tiszteletüket tehessék a Mária kép elõtt. Köszönjük mindenkinek, aki 
munkájával segítette, hogy a Szûzanya képe eljusson hozzánk és egy hétig közöttünk 
lehessen.                                                                                                    V.N. 

Ima a czêstochowai Miasszonyunk tiszteletére:
„Czêstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom 
minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm 
áldásodért és imáidért, hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, 
örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, 
és az örök életet a mennyben. Ámen.”

ê

A kegykép megérkezése
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Gólyahír: Bada Erik Pabló - 2015.05.13.

Szülõk: Bada Erik és Bada Anasztázia

Virág Ferencné
1932-2015

(Varsányi út 52.) VV
Oláh Bertalan

1938-2015
(Virág út 14.)

Sokak örömére április hónapban leaszfaltozásra került a 
Szécsényi utat és a Bem Apó utat összekötõ járda a felsõ 
buszmegállóval együtt. A 125 méter hosszú 2 méter széles 
kézi terítésû aszfaltozás nettó 1.000.000 Ft + áfa, azaz bruttó 
1.270.000 Ft összegbe került az önkormányzatnak.

2015. május 16-án a Zöld Út Természetjárók Egyesületének túrája 
dr. Laczkó Zoltán vezetésével Rimócról indult. A túrázók többek 
között településünkön megtekintették a Palóc Fõkötõk Kiállítását 
is, majd indultak tovább Nógrádsipeken át Hollókõbe. Közben az 5. 
TeSzedd! akcióhoz is csatlakoztak és összeszedték a talált szemetet 
is. Köszönjük nekik!

Vincze Nikolett: A hónap képei

Elmentél tõlünk Drága Nagyapa,
most az egész család a Te hiányodat gyászolja.
De elfeledni sosem fogunk Téged,
Unokáid, Gyerekeid és Drága Feleséged. 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,

barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
felejthetettlen szerettünk

OLÁH BERTALAN
(élt 76 évet)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Egyébként…
menni vagy maradni? Az egész országra kiterjedõ probléma, de 
egy ekkora faluban, mint a miénk fokozottan érezhetõ a hatása 
az elvándorlásnak. Ráadásul míg sokan külföldre mennek 
boldogulást keresni, addig nálunk már az is komoly változást 
eredményez, hogy sokan bár az országon belülre, de a telepü-
lésrõl elköltöznek. Régen sokan ingáztak messzebbre, ma már 
inkább odaköltöznek.
Fiatalok körében természetesen slágertéma ez, bár sokan nem 
beszélgetnek róla, hanem megteszik. Mennek. Persze néha 
parázs viták bontakoznak ki pró és kontra, hogy miért érdemes 
menni, ki és miért akar maradni. Megérthetõ gondolkodás ez, 
hiszen helyben nem sok munka akad, és egyéb tényezõk is 
„vonzóbb” vidékekre, településekre csalják a fiatalokat. És 
emellett sok fiatalt még a szülõk sem marasztalnak, sokkal 
inkább küldik õket, persze abban bíznak, hogy a gyerekeknek 
máshol jobb lesz.
A rengeteg indok van mindkét oldalon, engem egy érdekes 
gondolat fogott meg. Hogy mit hagynak ott azok, akik elmen-
nek. Persze nem lenne mirõl beszélni, ha csak egy üres telket 
hagynának itt. De a legtöbben itt hagyják a szüleik, nagy-
szüleik, õseik, rokonaik által rengeteg munkával és áldozattal 
épített házakat, értékeket. Ha nincs más, mint menni, akkor 
nincs mit tenni. De vajon mindenki elgondolkodik e legalább 
azon, hogy milyen gonddal ápolták ezek az emberek azt a 
kertet, azt a sufnit a ház mellett mennyi kalapácsütéssel hozták 
össze, hogy a ház vakolását hány rokon segítette. Hogy mennyi 
boldog vagy éppen szomorú pillanat rögzült azokba a falakba. 
Hogy azok akik ott laktak, milyen értéknek tekintették a négy 
falat ami körül vette õket. Több embernek lehettek a szülõ-
házuk, vagy az a ház, ahol az egész életüket leélték. Minden kis 
sarkot külön ismertek, az egyiket állandóan megérintettek, 
miközben a lépcsõn leléptek, a másikat meg nem szerették, 
mert mindig beleütötték a könyöküket. Rengeteg kis emlék, 
ami miatt egy ilyen fizikai részekbõl összeálló építmény 
otthonná, hangulattá, szeretni valóvá válik.
És most kénytelenül, kényszerbõl, de elkótyavetyélik sokan. 
Máshol is lesz majd egy ház, ahol el lehet éldegélni, és így is 
lesz. És így van ez rendjén, vagy sem, legalább egy kis idõre 
álljunk meg, mielõtt az õseink emlékeit hátrahagyjuk, és 
próbáljuk meg azt érezni, amit õk éreztek.             Bablena Feri

igazgatási szünet lesz. Ez idõ alatt az ügyfélszolgálat szünetelni Ülésterembõl fog, de lesz ügyelet. Ennek részleteirõl a Hivatal ajtaján lévõ 
tájékoztatóból informálódhatnak.

2015. május 28-án 18.00 órától ülésezett a település képviselõ- A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése felé Nógrád 
testülete. Megye Bérczy Károly Díjára felterjesztéssel éltünk. Poszthumusz 

Elsõ napirendi pontként megtárgyalásra és elfogadásra került a díj odaítélésére javasoltuk néhai Vincze Barnát, Nógrád megye 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységéért. Bízunk benne, 
Kirendeltsége-, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tûzoltó- hogy a közgyûlés is támogatásra alkalmasnak tartja jelöltünket.
parancsnokság 2014. évi tevékenységérõl szóló beszámoló. A KLIK  Szécsényi Tankerülete által szervezett Pedagógus 

Következõ napirendi pontként a testület a gyermekjóléti és Napot támogatta testületünk.
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése tárgyban hozta Önkormányzatunk Együttmûködési megállapodást kötött a 
meg jóváhagyó döntését. Római Katolikus Egyházközséggel annak érdekében, hogy a 

Ezt követõen került sor a Rimóci Ifjúsági Egyesület tevékeny- Családbarát Ország 2015. programsorozat keretében pályázatot 
ségérõl szóló beszámoló megtárgyalására. Az egyesületet Bablena tudjanak benyújtani „A figyelem alapkövei a szeretet útján  
Ferenc elnök képviselte. nemzedékek egymásért való tenni akarása Rimócon” címmel.

Bár a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályozásáról 2015. június 13-án ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját a 
szóló önkormányzati rendelet módosítását is napirendjére tûzte a Védõnõi Szolgálat. Ezen alkalomból köszöntjük mi is a települé-
testület, az ebtartási támogatás bevezetése hosszas vitát sünkön dolgozó védõnõket.
eredményezett és a testület a rendelet módosítását - további Ingatlan felajánlások elfogadásáról döntött testületünk, tekintet-
részletek kidolgozás végett - elnapolta. tel arra, hogy a felajánlott ingatlanokkal hosszú távú tervei vannak 

2014 évben pályázat benyújtására került sor a Sportcsarnok a képviselõ-testületnek.
fejlesztésére vonatkozóan. A tavalyi év végén elnyert pályázathoz Pályázatok benyújtására fog sor kerülni a közeljövõben is. Az 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás május hónapban ért véget. A egyik az óvoda konyhával történõ bõvítésére, a másik az óvoda 
testület 475. 303.- Ft önerõ biztosításáról döntött annak érdekében, külsõ felújítására, a harmadik az István király úti járda felújítására 
hogy a pályázatban meghatározottak az idei évben megvalósulásra vonatkozik.
kerüljenek. Az Európai Unió jelentõs forrásokat biztosít a határon átnyúló 

Az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak együttmûködések, programok, pályázatok megvalósítására. Annak 
megállapításáról szóló rendelet módosításának eredményeként a érdekében, hogy térségünk is hozzá tudjon jutni ezekhez a 
Gondozási Központban, illetve a konyhán dolgozó alkalmazottak támogatásokhoz célszerû létrehozni egy EGTC-t (European 
is kedvezményesen vehetik igénybe az étkezést. Grouping of Territorial Cooperatoin). A létrehozáshoz szükséges 

Annak érdekében, hogy a településen lévõ fából készült autóbusz önerõt, 170.185 Ft-ot a testület biztosította.
várók épsége fenntartható legyen szükségesnek ítélte a testület a 2015-ben saját erõbõl három út kerül felújításra (Balassai Bálint 
közterület-használatról és a használati díjakról szóló rendelet út, Kossuth Lajos út, Hársfa út). A felújítás miatt módosítani kellett 
módosítását. Ennek értelmében a kereskedelmi, szolgáltató és az önkormányzat közbeszerzési tervét, továbbá az ajánlatok 
egyéb vállalkozási tevékenység, továbbá rendezvények és ismeretében a testület a HE-DO Kft-t bízza meg az építési munkála-
események hirdetésére szolgáló reklámhordozók, plakátok és tok kivitelezésével.
egyéb szórólapok kizárólag az önkormányzat tulajdonában álló Elfogadásra került a Nógrádmegyer-Rimóc Szociális Társulás 
hirdetõtáblákon (Szécsényi út 8., Szécsényi út 37.; István király 2014. évi beszámolója is.
útja 69.; Temetõ úton) helyezhetõek el, ingyenesen. A településen Az Invitel Távközlési Zrt. az önkormányzat tulajdonában lévõ 
lévõ autóbusz megállók oldalfalára reklámhordozók, plakátok és részvényeket meg kívánja vásárolni, melyhez a testület nem járult 
szórólapok elhelyezése tilos. Ellenkezõ esetben 2.000.- Ft/alkalom hozzá. 
bírságra számíthat a rendelet ellen vétõ. Folyamatban van egy peres ügy a 023. hrsz-on lévõ külterületi 

A következõ napirendi pont keretében a testület elfogadta a 2014. úttal kapcsolatban, melynek eredményérõl/végkifejletérõl a 
évi költségvetési beszámolót. lakosságot tájékoztatni fogjuk.

A Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban a hatályos A kicsit hosszúra nyúlt képviselõ-testületi ülést 23.55 perckor 
jogszabályoknak megfelelõen 2015. július 6-tól július 31-ig zárta be polgármester úr.                         Dr. László Tünde aljegyzõ

2015. május 17-én a Rimóc Polgárõr Egyesület a Rendõrséggel 
közösen a második szakmai oktatáson vett részt, melynek témája

A 250x100 BIZTONSÁG bûnmegelõzési mintaprogram 
célkitûzéseinek megvalósítása.

2015. május 10-én a rimóci képviselõ-testület
a Vígszínház lépcsõjén a Bertolt Brecht: Koldusopera

címû elõadás után.

Június havi áldás:

,,Minden sebed bölcsességgel ajándékozzon meg téged, 
minden küzdelmes utad gyõzelemmé érjen.

Minden elmúló napot élj meg egyre teljesebben az elõzõeknél.
Légy áldott, és legyenek mások áldottá általad!

Ez az én szívbéli kívánságom neked. Légy áldott!’’

BÚZA ELADÓ!
Érdeklõdni: Beszkid János, Bem Apó út

Telefon: 06/30 434 5717
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Rimóc is csatlakozott az 

idén már 5. alkalommal 
meghirdetett TeSzedd! 
Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért! Or-
szágos szemétszedési 
akcióhoz. A kezdemé-

nyezõk biztosították a szemeteszsákokat és a gumi-
kesztyûket, melyeket elõzetesen postán küldtek el 
számunkra, nekünk „csak” a résztvevõket kellett össze-
verbuválni. Idén a Kobak Egyesület meghívására több 
szervezet és intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, 
ezért sikeres akciót zártunk. Képviseltette magát a Rimóc 
Polgárõr Egyesület, Rimóc Község Önkormányzatának 
képviselõ testülete, a Rimóci Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Nyulacska Óvoda, a Rimóci Szent István 
Általános Iskola és a Rimóci Ifjúsági Egyesület is. Az 
összefogásnak megvolt az eredménye. Bár településünk nem 
tartozik a legszemetesebb települések közé, ennek ellenére 7 
zsák szemetet szedtek össze a falu belterületérõl az 
önkéntesek. A munka után pihenésképpen a közösségi ház 
mögött nyársalás és beszélgetés vette kezdetét. Ezúton 
KÖSZÖNÖM mindenkinek a részvételt, külön öröm volt, 
hogy ilyen sokan (sok szervezetbõl) összejöttünk és 
összefogtunk egy jó cél érdekében.

Köszönettel: Burik-Vincze Ágota
Rimóci Kobak Egyesület

-

„Éllyen mályús 1.-e!”
A cikk címe a majálisi felvonulás egyik transzparenségnek 

felirata. Majálist szerveztünk és tartottunk ugyanis május 
elsején. A szervezõk megbeszélésein visszatérõ téma volt, hogy 
miért és mi volt jó régen a majálisokon. A legjobb a közös 
együttlét és szórakozás volt, amit a tábla, talán kicsit eltúlozva, 
de szimbolizál. Új féle majális volt ez, a régi majálisból 
leginkább a vidámságot átültetve, erre jó példa ez és a többi 
transzparens felirat. Mert kellettek transzparensek, hiszen 
kellett felvonulás, mert anélkül nem igazi a május elseje.

A rezesbandás ébresztõ után a szervezõk már reggelrõl 
gyülekeztek az IKSzT-ben, hogy mindent elõkészítsenek. Nagy 
segítségünkre voltak a közösségi szolgálatot teljesítõ fiatalok, és 
az Ijsúgási Egyesület tagjai.

Délután egy órakor kezdetét vette az idei elsõ alvég-felvég 
labdarúgó mérkõzés, melynek gyõztese az alvég lett, 15-5 
arányban. Mostantól egy vándorkupáért megy a csatározás, 
nyár folyamán több mérkõzés lesz, és „szezon” végén a több 
meccset megnyerõ csapat tudhatja magáénak az Alvég-Felvég 
Labdarúgó Vándorkupát.

15.00 órára összegyûltek a felvonulásra érkezõk a pályánál, 
köztük a 21 Simson-os. A motrokkal külön útvonalon, szinte az 
egész falut bejárva indultak útnak a motorosok, aztán a 
felvonulók is elindultak, traktoros felvezetéssel, az elõre 
elkészített transzparensekkel. Menet közben többektõl 
megkérdeztük, hogy mit kérnek az Önök kértékben. A 
menetben, ahhoz képest, hogy elsõ alkalommal volt 
megrendezve, szép számmal vettek részt gyalogosan.

A rendezvénytérre érkezve a Simson-ok zsûrizése azonnal 
megkezdõdött, míg a sör-virsli jegyet be is lehetett váltani. A 
Simson szépségverseny gyõztese id. Balázs József lett. Idõvel a 
többi verseny is elindult az eredmények pedig a következõk: 
légpuskalövészet legjobbja: Vincze Attila (Temetõ út), 
aszfaltrajzoló verseny legjobbja: Bada Ramóna és Bangó 
Viktória, a kosárlabda dobó verseny gyõztese pedig Pásztor 
Andrea gyerekkategóriában, Burik-Vincze Ágota felnõtt 
kategóriában. Sajnos az esõ miatt a többi versenyszámot már 
nem sikerült megrendezni. Helyette a sörsátorban fokozódott a 
hangulat, az esõ ellenére elég meleg volt, így lelkes közönség 
várta a Nógrád Operett Társulat tagjait, akik 40 perces mûsorral 
szórakoztatták a jelenlévõket. A sötét beálltával tökéletes 
idõzítéssel levetítettük a Felvonulók kérték speciális adását, 
majd harmonika és énekszóval zártuk a programot.

Bár az esõ több programelemet elmosott, de mégis 
szórakoztató és vidám napot zártunk, igazi majális-hangulata 
volt. Igaz én magam másmilyen, régimódi majálison még 
sosem voltam, de számomra ez lesz a majális-hangulat. Jövõre 
újra várunk mindenkit, és reméljük az idõjárás kegyesebb lesz 
hozzánk.                                                                        Bablena Feri

Ezután következett a salgótarjáni területi válogató Fölszállott a páva 2015. május 15-én. Gréti szólóénekes kategóriában 
természetesen rimóci dalokat énekelt. Ezt a 7 tagú Bizonyára sokaknak ismerõs a „Fölszállott a páva” televíziós 
zsûri 60 ponttal díjazta, aminek mi nagyon örültünk tehetségkutató vetélkedõmûsor, hiszen az eddigi évadokban 
(max.70 pontot lehetett szerezni)!láthattunk rimóci táncokat, hallhattunk rimóci dalokat, de indultak 
A Hajlonca énekegyüttesben két salgótarjáni kislánnyal énekelt, illetve nógrád megyeiek és rimóciak is.
a Réce-ruca énekegyüttes két salgótarjáni fiúval egészült még ki.2015. évben a vetélkedõt kifejezetten gyermekek számára hirdették 
Azt még nem tudjuk, hogy sikerül- e tovább jutnunk, mert majd meg, elsõsorban azzal a céllal, hogy a hazai és határon túli gyermekek 
valahol meghúzzák a ponthatárt (reméljük, beleesünk ebbe mi is), és néptánc és népzenei mozgalma a televízió nyilvánossága elõtt 
egy újabb zsûrizés fog következni. Az elõzetes információk alapján mutatkozhasson be.
2015. júniusának közepén kiderül, hogy kik a továbbjutók. Addig is A versenyzõk korosztályi meghatározását (6-14 éves, kivétel hangszeres 
köszönjük a jókívánságokat, a gratulációkat és az érdeklõdést!együttesek esetén) hosszas szakmai egyeztetés elõzte meg, amelyet a 
Rimóc, 2015.05.21.               Gréti büszke szülei”szakmai-pedagógiai szempontok mellett a televíziós mûsor sajátosságai 

szabtak meg. A Fölszállott a páva 2015 televíziós tehetségkutató Grétinek szívbõl gratulálunk, sok sikert, kitartást és természete-
vetélkedõre a február 22-i jelentkezési határidõig összesen 550 produkció sen továbbjutást kívánunk neki a versenyben!                         V.N. 
jelentkezett, ami több mint 2400 gyermeket jelent. Legtöbben az 
énekes szólista kategóriában regisztráltak, de szép számmal 
jelentkeztek néptáncegyüttesek, táncospárok és táncos szólisták is. 
Május elejétõl június elejéig összesen 9 területi válogatón mérhetik 
össze tudásukat a versenybe nevezett jelentkezõk. A produkciók 
elbírálására a táncház-mozgalom neves szakembereibõl kiválogatott 
testületeket kérték fel.
A gyerekeknek kiírt idei verseny salgótarjáni területi válogatóját két 
rimóci szülõ, Golyánné Juhász Edina és Golyán Attila is végig 
izgulta, hiszen kis falunkat Golyán Gréta népszerûsítette. A versenyrõl 
megkérdeztük Gréta szüleit, az õ beszámolójuk következik:
„Mi Grétivel 2 kategóriában indultunk, az ének tanárnõnk 
javaslatára. (Salgótarjánba jár Gréti a Zeneiskolába, ahol most 
második osztályos népzene tanszakon népi éneket tanul Kubinyiné 
Szabó Katalin tanárnõtõl.)
Amikor jelentkeztünk a versenyre, a jelentkezéssel együtt felvételeket 
is kellett küldenünk, amin Gréti énekel. Ez volt az elsõ rosta, amin 
sikerült tovább jutnia. De nem csak egyéniben, hanem csoportban is 

Gréta a Hajlonca Énekegyüttes egyik énekesekéntindultak a megmérettetésben, és így is továbbjutottak.

FOTÓPÁLYÁZAT A FACEBOOK-ON HÕSÖK ÜNNEPE KÉPEKBEN

A megemlékezésen közremûködött: Jusztin Bianka, Percze Roberta, 
Nagy Dolóresz, Bablena Piroska, Beszkid Andor,

Burik-Vincze Ágota, Czombos József atya, Bablena Ferenc,
Virág László, Déska Szabolcs, Vincze Attila és a Harmonikás 

kiszenekar. Rimóc Község Önkormányzata nevében
a koszorút elhelyezte: Kiss János és Beszkid János.
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó”
Gyerekházból

Majálissal indult a hónapunk, ahol népijátékokkal és 

kézmûves foglalkozással álltunk  a jelenlévõk rendelkezésére. 

Konferencián vettünk részt, melynek témája: „A szociál-

politikai intézkedések hatása a 

Ferge Zsuzsa szociológus, egyete-

mi tanár, Professor Emeritus szakmai anyagát. Gyerekházunk 

elõadása a koragyermekkori fejlõdésrõl és a szenzitív peda-

gógiai módszerekrõl szólt.

A gyermeknap alkalmából kiránduláson vettünk részt 

Szécsényben. Meglátogattuk a szécsényi gyerekházat, 

sétáltunk a várkertben, és kipróbáltuk a játszóteret. A 

szécsényi IT ponton kérdõívet töltöttünk ki a nemzeti 

konzultáció számára, a gyermekek pedig színes lufikat 

kaptak ajándékba. A program végén elfogyasztottunk egy 

finom fagylaltot.
Szitáné Mócsány Zsuzsa

gyermekes családokra. „A 

rendezvényen ismertették 

József  atya:  EGYHÁZI HÍREK

A kecskeméti nagytemplom elõtt a búcsúsok Máriás-lányok

Évközi idõszak Úrnapja
Évközi idõnek nevezzük azt az idõszakot, amely a húsvéti és a A pünkösd utáni második csütörtökön ünnepli az Egyház az 
karácsonyi ünnepkörön kívül a liturgikus évben megmarad. Ez az Úrnapját. Mivel nálunk ez munkanap, ezért a következõ vasárnap 
idõszak két részre: a vízkereszt utáni és a pünkösd utáni idõre emlékezünk meg róla. Az Oltáriszentség emlékére és különös 
tagozódik. Az évközi idõ egységes idõszakot alkot, bár nem tiszteletének szenteljük ezt a napot. Az ünnep kiemelkedõ pontja az 
folyamatosan. Jézus megkeresztelkedésének ünnepe utáni hétfõvel ünnepi szentmise utáni úrnapi szentséges körmenet. Szép szokás, 
kezdõdik és hamvazószerdáig tart, majd pünkösdhétfõtõl hogy a körmenet útvonalán négy sátrat állítanak fel, és az 
folytatódik és Krisztus Király vasárnapjának hetével  advent elsõ Oltáriszentség elõtt fehér ruhás lányok virágszirmokat hintenek. 
vasárnapja elõtt  fejezõdik be. Mindegyik sátornál egy-egy evangéliumi részt olvasnak fel az 

Oltáriszentségrõl, és a szokásos szertartások között a pap szentségi Egyéb nagyobb ünnepek
áldást ad. Az úrnapi körmenettel megvalljuk az Oltáriszentségbe 

A Szentháromság ünnepe vetett hitünket, nyilvánosan fejezzük ki tiszteletünket az Úristen 
Pünkösd utáni elsõ vasárnap. Az Egyház hálatelt szívvel tekint iránt, végül hálát adunk végtelen szeretetéért.
vissza a húsvéti misztériumra. Az egyházatyák tanítása szerint az 
üdvösség mûve, a bûntõl való megváltásunk titka, a Szentháromság 

Jézus Szíve tiszteleteközös mûve volt. Ezért borulunk le Pünkösd után a háromszemélyû 
Pünkösd utáni harmadik pénteken az Úr Jézus önfeláldozó egy Isten végtelen titka elõtt.
szeretetére gondolunk, mely az Õ szívét irántunk annyira „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek. 
megindítja. Jézus lándzsával átszúrt szívének tisztelete évszázadok Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, õ majd elvezet benneteket a 
óta jelen van a keresztény emberek lelkében. Alacoque (ejtsd: teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, 

14 Alakok) Szent Margit misztikus látomása során terjedt el szerte a amit hall, és a jövendõt fogja hirdetni nektek. Megdicsõít engem, 
világon. Jézus Szent Szívének tiszteletével kiengeszteljük azokért mert az enyémbõl kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az 
a bántalmakért, amelyekkel a hálátlan emberek illetik õt.Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémbõl kapja, amit 
Sokan - Jézus Szíve iránti tiszteletbõl - minden hónap elsõ péntekén majd hirdet nektek. Rövid idõ s már nem láttok, ismét rövid idõ s 
végzik el szentgyónásukat, és járulnak szentáldozáshoz.viszontláttok.” (Jn 16,12-16)
„Jézus Szíve, semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem 
tetszik! Jézus Szíve, járja át mélyen az én szívemet is a tiszta 
szeretet, hogy Téged soha el ne felejtselek, és Tõled soha el ne 
szakadhassak!” F. Lelotte

„Légy fölöttem, jó Atyám, állj mellettem, Krisztusom,
Gyújts világot, Szentlélek, minden életutamon!”

Római Breviráirum

Pünkösdvasárnap Petõfiszállás - Pálosszentkúton
2015. május 24-én hajnali 4 órakor gyülekeztek idõsek és fiatalok egyaránt, hogy elzarándokoljanak Petõfiszállás kegyhelyére 
Pálosszentkútra, mely a nevét 1940-ben a Magyarországra visszaköltözött Pálos Rend letelepedését követõen kapta. Egy nagy busszal, 
két kisbusszal és autókkal indultunk útnak Rimócról és Bercelrõl, hogy a több órás út után részt vehessünk az ünnepi szentmisén és 
körmeneten. Az úton imaórával és énekekkel készültünk fel lelkileg is a búcsúra, de aki szeretett volna, az még a szentgyónását is 
elvégezhette útközben. Petõfiszállás Rimóctól 222 km-re Bács-Kiskun megyében található. A településtõl 2 km-re egy fákkal övezett 
környezetben húzódik meg a búcsújáróhely Mária-kápolnával, zarándokházzal, kolostorral és Mária-múzeummal.
„A legenda szerint 1791-et írtak, amikor egy pásztor, nyáját az éjjeli órán is legeltetvén egy ismeretlen forrásra bukkant, melynek vizében 
a nagy fénnyel tündöklõ Szûz Mária alakját pillantotta meg. A hír gyorsan terjedt a környéken és sokan jöttek a forráskúthoz a csodát látni, 
vizébõl pedig betegeiknek vittek haza. A hagyomány az eseményt azzal magyarázta, hogy annak idején a falu papja a betörõ török 
csapatok elõl a templom elõtti forráskútba rejtette az Oltáriszentséget, nehogy a törökök megszentségtelenítsék. Az 1700-as évek végén - 
mondja egy másik csodás történet - egy béna koldus jött a Szentkúthoz. Ivott a vízbõl, megmosakodott, s meggyógyult: lába visszanyerte 
erejét. Mankóit a forrás mellett földbe szúrta, ezek kihajtottak és nagy fává terebélyesedtek. A fákat késõbb a búcsúsok szilánkonként 
széthordták. (Forrás: www.petofiszallas.hu)”
Öröm volt látni, hogy a rimóci népviselet, a Mária, a Máriás-lányok és a Rimóci Rezesbanda sokaknak csalt mosolyt az arcára, de 
könnyeket is a szemébe. A szentmisét követõen ebéddel is vártak minket, majd egy kis pihenés után már indultunk is tovább. Elsõként 
felkerestük József atya szüleinek sírját, majd a kecskeméti nagytemplomot, hivatalos nevén az Urunk mennybemenetele 
társszékesegyházát. Felemelõ érzés volt a Rezesbanda kíséretében végigvonulni a fõtéren és bevonulni a hatalmas templomba. Az ott 
elvégzett litánia után József atya mindenkit meginvitált egy fagylaltra, miközben szétnéztünk a város fõterén. Este fáradtan, de lelkileg 
feltöltõdve és közösségi élményekkel gazdagodva tértünk haza.                                                                                                            V .N.

A múzeum elõtt

A szécsényi gyerekházban

Az iskolakert életének talán utolsó látványos felvonása volt 

az április 30-án megtartott projektzáró rendezvény.

Az eseményt Jávor Károly, a CSERFA Egyesület elnöke 

nyitotta meg, köszöntve az összegyûlteket, illetve néhány mon-

datban ismertetve az elmúlt egy év mûködésére lehetõséget 

teremtõ pályázatot. Következõként Székely Orsolya vette át a 

szót és mesélt a dokumentumfilm forgatásáról. Ezt követõen az 

elkészült filmekbõl került bemutatásra néhány fejezet. A vetítés 

után Szabó Mónika és a gyerekek mutatatták be „birodalmukat” 

az érdeklõdõ résztvevõknek. A séta és a kert megtekintése után, 

kötetlen formában, egy kis harapnivaló mellett beszélgetve ke-

rült értékelésre nem csak a nap, de az elmúlt egy év is. 

A projekt életét tekintve jelenleg is zajlik az elszámolás, ez 

azonban elõre láthatólag még legalább 1-2 hónapot fog igénybe 

venni.

Összefoglalva az elmúlt évet, el kell mondanunk, hogy rend-

kívül eseménydús esztendõ áll mögöttünk. Volt benne rengeteg 

nehézség, külsõ és belsõ forrásból származó egyaránt, de szár-

mazott belõle rengeteg pozitív tapasztalat is. Rengeteg különbö-

zõ mentalitású és különbözõ életszemlélettel rendelkezõ 

személy fogott össze, és dolgozott együtt egy minden tekintet-

ben jó cél érdekében. Az elért eredmények tekintetében pedig 

egyértelmûen sikeresek voltunk: a beszerezett csaknem milliós 

értékû eszközkészlet megteremtette az továbbmûködés tárgyi 

feltételeit, az elkészült tanulmány és dokumentumfilm felhasz-

nálásával könnyen és széles körben terjeszthetõvé vált a meg-

szerzett szakmai tapasztalat, a gyermekek pedig egy évig ismét 

aktív részesei lehettek egy olyan programnak, mely nem csak 

élettapasztalatot és gyakorlati tudást, de rengeteg pozitív közös-

ségi élményt is szerzett nekik.

Zárásként a CSERFA Egyesület nevében is szeretném még 

egyszer mindenkinek megköszönni, aki bármilyen formában 

segítette az elmúlt egy év munkáját.  (Mindenkit felsorolni talán 

a teljes lapszám is kevés lenne, így inkább kísérletet sem teszek.)

Mlinárcsek Veronika

SMCA-2013-0935-S
„Répa, retek, mogyoró”

- a közösségi mezõgazdaság 
nemzetközi mûködési feltételeinek 
adaptálása a hátrányos helyzetû 
Rimócon, az iskolakert mûködési 

feltételeinek továbbfejlesztésével -
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Fülbemászó dallamok.Hallották a szirénát?
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szervezésében a Rendõr bácsi látogatta meg az óvodát.

Csillaghúr együttesjött el hozzánk. Színvonalas mûsorukban 
A gyerekek biztonságát érintõ témáról beszélt Kuris Zoltán 

érdekes hangszereket és hangkeltõ eszközöket mutattak be, rendõrzászlós a Bûnmegelõzési és közlekedési program óvodai 
hallottunk például vonatfüttyöt, tücsökciripelést, harkály-helyszínén. Felhívta az ovisok figyelmét a gyalogos közlekedés 
kopogást. Az apa és lánya alkotta duó, a közösen írt mese-szabályaira, arra, hogy fogják a felnõtt kezét, ne rohangáljanak 
könyvükbõl meséltek és zenével fûzték össze a történeteket. A az úton; a járdán, vagy ha az nincs, az út szélén sétáljanak. Az 
mozgással gazdagított dalok lekötötték a gyerekek figyelmét, óvodások nagy örömére lehetõségük nyílt arra is, hogy 
érdeklõdését. A mûsor végén öröméneklésre került sor, amikor beüljenek a rendõrautóba. A rendõrzászlós egy kis idõre még a 
néhány óvodás, hangszerrel a kezében, zenei kíséretet nyújtott a szirénát is megszólaltatta. Hasznos, hogy a gyerekek személye-

sen találkozhatnak a rendõrökkel, ismerkedhetnek  munkájuk- búcsúdalhoz. A Csillaghúr címû dalt azóta is dúdolják a 
kal, hiszen tudjuk, hogy õk a mi biztonságunk és védelmünk gyerekek.
érdekében dolgoznak nap mint nap.

Vidámság zenebonával,A legkisebb nyuszik a Sportpályán.
vidámság a Zenebonával.

A gyerekek május 12-én, kedden újra birtokukba vették a 
Egy igazi bohóc megnevettet, mosolyt csal a gyerekek Sportpályát a „Vedd fel a Nyúlcipõt” sportnap alkalmából. Az 

arcára. A Zenebona társulat tagjai, Sanyi és Cini bohócok óvodások nagyon sokat mozognak, mozoghatnak a hétköz-
ilyenek. Varázslatot, jókedvet és mulatságot hoztak az óvodába, napokban is, ezért ez a nap nem csupán errõl szól, hanem a 
az elsõ perctõl az utolsóig tudtak hatni a gyerekekre. Az csapatmunkáról, az egymást bátorító, a másikért szurkoló 
óvodásoknak különösen tetszett a bohóc piros haja, nagy cipõje magatartásról, a közös örömrõl. A sorversenyeken pedig 
és az éles hangú sípja. Az egyszer , a kicsik számára is érthetõ összemérhették a gyerekek egymás között, hogy ki a gyorsabb, 
vicces szituációkat zenével színezték, így a vidám hangulatú óra ki tud jobban teljesíteni a csapatáért. Ilyenkor szülõket is 
gyorsan eltelt. A bohócok tanácsát érdemes megfogadni: hívunk, nemcsak azért, hogy õk is kikapcsolódjanak, hanem 

Mosolyogni kell!                                                 Boldog Bernadettazért is, hogy rávilágítsunk arra, hogy a gyermekekkel együtt 

mozogni, futni, tornázni, játszani gyümölcsözõ idõtöltés.

û

Ekkor köszöntjük az Édesanyáinkat, Nagymamáinkat, meg-Anyák napi ünnepség a Gondozási 
köszönve nekik mindazt a szeretet és gondoskodást mellyel 
születésünk óta elhalmoztak bennünket.Központ Édesanyái részére

A Gondozási Központ tagjai részére 2015. április 29-én 
Május elsõ vasárnapján mindenhol EGY valakit köszönte-

rendezte meg anyák napi ünnepségét. A ünnepségre 28 fõ 
nek a gyermekek: az ÉDESANYÁKAT. Nehéz szavakba 

édesanya fogadta el meghívásunkat a Dr. Manga János 
foglalni, hogy mit jelent nekünk, gyermekeknek az Édesanya, a 

Közösségi Ház nagytermébe. Az ünnepi mûsort a Szent István 
legtöbb magyar költõ szebbnél-szebb versekben próbálja 

Általános iskola alsó tagozatos diákjai adták akik ajándékokkal 
visszaadni azt a különleges kapcsolatot, szeretetet amely csak 

is kedveskedtek az Édesanyáknak, valamint segítségünkre 
gyermek és édesanyja között alakulhat ki. Petõfi Sándor: István 

voltak a virágok kiosztásában. Az ünnepi rendezvényt kellemes 
öcsémhez címû versében az édesanyát különleges, aggódó féltõ 

beszélgetés, süteményezés-üdítõzés zárta.
szeretettel említi:

Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szereplõ-
„S anyánkat ezt az édes jó anyát,

nek, és felkészítõjüknek Vinczéné Percze Gizella tanítónõnek, 
Ó Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd! hogy segítségükkel emlékezetes napot tudtunk szerezni a 
Mi õ nekünk azt el nem mondhatom, Gondozási Központ tagjainak. Valamint köszönjük Dr. László 
Mert nincs rá szó nincs rá fogalom” Tünde aljegyzõ asszonynak, hogy jelenlétével megtisztelte 

Kevés olyan szívmelengetõ ünnep van, mint az anyák napja. rendezvényünket.                                                    Bablena Péterné

legjobban. Az állatkert után elmentünk a cirkuszba, ahol nagyon Végre az állatkertben! sok mutatványt adtak elõ. A cirkusz után elmentünk a 
McDonald's-ba és utána indultunk haza.

Az alsó tagozatos tanulók közül még csak néhányan voltak a Pásztor Andrea: „Az állatkertben a halak és a madarak tetszettek 
budapesti állatkertben, ezért már hosszú ideje terveztük, hogy a a legjobban. Átmentünk a cirkuszba és a görkorcsolyások és a 
következõ célpontunk az állatkert lesz. Sajnos azonban mindig légtornászok voltak a legjobbak. Nekem nagyon tetszett az egész 
volt valami akadálya, hol a pénzhiány, hol az idõjárás szólt közbe. kirándulás.”
Az idén végre összejött minden. Gyönyörû idõ ígérkezett, s a Golyán Zsolt: „A pénteki nap azért volt nagyon jó, mert a 
szükséges pénzt is sikerült elõteremteni. Attól függõen, hogy az budapesti állatkertbe sok állatot ismertem meg. A cirkuszban az 
adott osztály mennyi osztálypénzzel rendelkezett, 2000 Ft - elõadók ügyességétõl elállt a lélegzetem is.”
4000 Ft-ot kellett beadniuk a gyerekeknek. Igaz a kirándulás több, Kormány László: „Azért volt jó, mert a barátaimmal voltam. 
mint 6000 Ft-ba került gyerekenként, de a hiányzó részt a Szülõi Nagyon tetszett az állatkert. A cirkusz is nagyon jó volt. A 
Munkaközösség és a Diákönkormányzat pótolta. cirkuszban a legjobban tetszettek a fókák.”

Az odavezetõ út meglepõen jól sikerült, mivel nem volt beteg Golyán Gréta: „Nekem a tigris nagyon tetszett, mert a kedvenc 
senki, s így csak egyszer álltunk meg levegõzni. Erre a napra csak állatom és testközelbõl láthattam. Meg a halak is szépek voltak és 
két programot terveztünk, mivel az állatkert annyi látnivalóval különlegesek. Aztán átmentünk a cirkuszba. Nekem az akrobata 
szolgál, hogy egész nap el lehetne bámészkodni. Fél 3-ig nagyon tetszett, a nyakába tette a lábát. Voltak fókák is, tapsoltak 
maradtunk ott, aztán 3-ra átsétáltunk az állatkert szomszédságá- és integettek és az orrukon egyensúlyoztak. A bohóc vicces volt 
ban lévõ cirkuszba. Az elõadás után hazafelé még megálltunk a nagyon! Nagyon élveztem a kirándulást.”
„Mekibe”, hogy a maradék pénzünket elköltsük. Elég késõn, este Bangó Mónika: „Budapest nagyon jó volt, az állatok is tetszettek, 
fél 10-re értünk haza, de úgy gondolom, senki sem bánta. de a legjobban kiskecskék tetszettek és az oroszlán. Aztán 

Néhány vélemény, amit a gyerekek gondoltak errõl  a napról: átmentünk a cirkuszba, ott a légtornász volt a kedvencem.
Bangó Renátó: „Nekem minden jó volt. A cirkusz, az állatkert, a  Rácz Szabolcs: Azért tetszett nekem a budapesti állatkert, mert az 
„Mekis” csúszda és a fagyi. Tetszett az oroszlán, a tigris és mindegyik.” állatok nagyon szépek voltak és meg lehetett õket simogatni.”
Rácz Viola: „Nekem mind nagyon tetszett, de legjobban a cikrusz Bada Róbert: „Nagyon jó volt a kirándulás, nagyon tetszett az 
és a McDonald's. Nagyon jól szórakoztam. Nekem ez a kirándulás állatkert, amibe minden féle állat volt, még olyan is amit soha nem 
nagyon nagy élmény volt. Máskor is el akarok menni, mert jól láttam. Nagyon elkápráztatott minden, és mindenagyon tetszett.”
szórakoztam.” Balázs Lajos: „Jól éreztem magam ezen a szenzációs napon. 
Bada Melissza Nelli: „Nekem nagyon tetszett minden, fõleg, nekem az volt a legélményesebb dolog, amikor az állatkertben 
amikor a cirkuszban volt a fóka és tapsolt a két uszonyával.„ mentünk. Nagyon elkápráztatott, mikor megláttam azt a fura kicsi 
Erdélyi Szabolcs: „Azért tetszett nekem a budapesti kirándulás, japán fákat. Amikor hazafelé mentünk elgondolkodtam, hogy 
mert sok izgalmas kalandban volt részem. Az állatkertben sok mekkora nagy élmény volt, hogy elmentünk a budapesti állat-
érdekes állatfajok voltak, de nekem az oroszlán tetszett a kertbe.”                                                             Vinczéné P. Gizella
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Végigjártuk a Pilist, a Kis-Alföldet, a Dunántúl egyes részeit Józsa Dezsõ 
kollégám, Golyánné Kati ebben komoly szerepet vállaltak, hogy maradandó 
élmény legyen mindannyiunknak. Sok fénykép készült, ezeket a vándor-
tábori naplóba gyûjtöttük az élménybeszámolókkal, belépõkkel - nem tudom 
mi lett a sorsuk az évek folyamán, miután én eljöttem. Sok tartalmas, 
színvonalas elõadásokon vettünk részt például író-olvasó találkozó, riportok 
készítése a falu idõs embereivel, stb.
A tanítványaim ismertek, tudták, hogy nem voltam a fegyelmezés nagy-
asszonya, de a tanulásban következetes és magammal szemben is elváráso-
kat fogalmaztam meg. A megyei pedagógiai napokra több pályázatot is 
írtam, az elsõt '85-ben, ez 3. díjas lett, amihez felhasználtam a tanulók 
véleményét is./Néhány kép órai- és szakköri munkából/. '88-ban kémia 
segéd füzet kezdõ pedagógusok részére 2. díj, majd helyi tanterv készítése 
1992-ben, mely külön díjat nyert. De ezek mind eltörpülnek azok mellett, 
amit a tanítványaim szereztek a versenyeken, a teljesség nélkül… Benkó 
Peti, Kanyó Ági, Jusztin Peti.
A rendszerváltás után Golyánné Kati kolléganõm lett az igazgató, 
nyugodtan, diplomatikus módon vezette a tantestületet. Több új arc is 
megjelent, fiatalok, tele lendülettel és akarással. 1985-89-ig egy 28-as 
létszámú osztályom volt, sok jó képességû, szorgalmas tanulóval. '89-tõl 
már heti egy napot Ludányhalásziban tanítottam kémiát. A következõ 
osztályom '89-93- ig 24 fõ, akikkel szintén jó volt együtt dolgozni. '93-97-ig 
9 fõ, ami egy álom volt számomra. Nevelésben, tanulásban kiválóak, példa-
mutató magatartással, igazi szanatórium!
1997-ben úgy hozta a sors, hogy a családom elköltözött a Dunántúlra, így véget 
ért 22 éves tevékenységem, amely döntést ennyi év után nehezen hoz meg az 
ember. Munkát rögtön találtam, Isztiméren, Móron, Székesfehérváron 
tanítottam, de igazi közösségre nem leltem, mert nekem a mérce az 1975-80 
közötti rimóci évek voltak. Pedig ekkor még zöldfülû, kezdõ voltam.
Nyugdíjba 2007-ben mentem, de mellette még Iszkaszentgyörgyön 
tanítottam kémiát. Azóta mással foglalkozom, azt mondják, az ember 
nyugdíjas korában arra vágyik, amit aktív „munkásként” nem sikerült 
megvalósítania. Angolt tanultam, számítógépes tanfolyamot, és most már 
hatodik éve alakformáló tornát oktatok, edzõ vagyok. Három unokám van, 
sokat utazunk a férjemmel és ápoljuk a baráti kapcsolatokat.
Rimóc, nekem mindig a szívem csücske marad, itt kezdtem a pályámat, itt 
teljesedett ki a munkám, tapasztalatot gyûjtöttem, nem utolsósorban életem 
jelentõs része ide kötõdik. Bárhol beszélnek akárcsak Nógrádról, én „vevõ 
vagyok” és azonnal megragadom, hogy reklámozzam a falut.
Mit tanultam Rimóctól? Nagy emberismeretet, hatalmas munkabírást és 
szorgalmat, lelkesedést és azt a meleg szeretetet, megbecsülést, amit még 
ma is érzek, mikor 30, 25 éves találkozókra megyek.
Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, becsületes, szorgos emberek 
lettek és saját munkájukban sikeresek. Felelevenítjük az akkori idõk 
történéseit és jókat nevetünk. Még ha voltak is nehezebb pillanatok is, ma 
már másképp látják, hogy ez az õ érdekükben, a jobbítás szándékával 
történt. Szívet melengetõ érzés /hála a technikának/, mikor még 
Németországban dolgozó diákjaim érdeklõdnek felõlem.
Köszönöm a rimóci szülõknek, hogy olyan jól tudtunk együtt dolgozni, 
megbíztak bennünk, fogadóórákon, családlátogatáskor õszinték és 
segítõkészek voltak. Kollégáimra szeretettel gondolok, akiket még nem 
említettem Jusztinné Erzsikét, akinél a nyári gyakorlókerti munka után 
megpihentem vagy Kurisné Lesza Marikát. Nagyon nehéz ennyi évet 
röviden leírni, lehet, hogy fontos dolgokat nem fogalmaztam meg, de a 
legfontosabb számomra, hogy életem jelentõs szakasza volt, melyre mindig csak szeretettel, tisztelettel gondolok. A lapon 
keresztül üdvözlök minden kedves tanítványomat, szüleiket, a Rimóci ismerõsöket és az iskolában dolgozó pedagógusoknak jó 
munkát és annyi örömet, amennyiben nekünk részünk volt.                                                          Herczog Györgyné /Székely Klára/

ISKOLAI HÍREK Múzsa fesztivál:
Zenei elõdöntõ Nógrádmegyerben 

2015. május 8-án délután 14:00-kor a Szécsényi járás négy 
településérõl - Nógrádmegyer, Rimóc, Endrefalva, Nagylóc - 15 
produkció közremûködésével megtörtént az elsõ elõválogató a 
megyeszékhelyi gálára, énekelt és hangszeres zene kategóriában.

A szintetizátor számos elõadásnak volt kísérõ hangszere, 
hallhattunk rock zenekart, tangóharmonikás elõadót, népdalokat, 
gitárzenét, voltak egyéni és csoportos elõadók egyaránt, mind a 
fiatal illetve az idõsebb generáció képviseltette magát.

A produkciók után, mint a tavalyi évben most is 
szendvicsekkel, süteményekkel, üdítõvel, kávéval stb. 
kedveskedtek a helyiek a je-lenlevõknek. Ezután került sor az 
eredményhirdetésre. Minden sze-replõ egy emléklappal lett 
gazdagabb, és egy kis édességet is kapott. 
A rimóci Szent István Általános Iskolát két diák képviselte, 
népdalokat énekeltek: Rácz Bianka 7. osztály és Bablena Blanka 8. 
osztály. Nagyon ügyesek voltak!
Remek volt ez a délután! Sok ügyes és tehetséges gyereket 
láthattunk és hallhattunk!
A továbbjutók:
1. Jónás Xénia - Endrefalva
2. Sándor Dominika és MiriczVivienn - Nógrádmegyer
3. Tóth Róbert - Nógrádmegyer

Golyánné Juhász Edina

Szent István Napok 2015
2015.május 29-én délelõtt 9 órától kezdetét vette a 7. Szent 

István Napok programsorozat elsõ napja.Az ünnepi mûsorban a 
nyolcadikos diákok megemlékeztek Szent István királyunk 
életérõl, tetteirõl. Az ötödikes lányok énekükkel színesítették a 
mûsort. A nap többi részében sokféle érdekes, színes programokat 
kínáltunk az iskola tanulóinak.

Bárány Árpád tanár bácsi vezetésével vetélkedõ vette kezdetét, 
melynek célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék az Árpád-házi 
szentek életét. A feladatok között totó és kalendáriumkészítés is 
szerepelt. A versengés két csapat között jó hangulatban telt. 

A rajzversenyünk is ehhez a témához kapcsolódott. Az Árpád-
házi szentekrõl szóló legendákat és arcképeket rajzolták le a 
résztvevõk különbözõ technikák alkalmazásával. (Az itt készült 
mûvek megtekinthetõk az iskola folyosóján.)

A már hagyománnyá vált népdaléneklõ versenyen a diákok 
kedvenc népdalaikat énekelték el. (Csodálatos hangjuk betöltötte 
az iskolát.)

Véleményem szerint iskolánk tanulói élményekben gazdag, jó 
hangulatú és változatos programjainkon kellemesen töltötték a 
délelõttöt a kultúra jegyében.

Huszkó Marianna
munkaközösség-vezetõ

Prevenciós program az iskolában
Gyermekeink egyre több veszélynek vannak kitéve, 

különösen veszélyeztetettek az általános iskoláskorúak: 
leselkedik rájuk a drogfogyasztás veszélye, a bûnözõi világ, a 
közlekedésben ugyancsak sok veszélyes helyzetbe kerülhetnek 
gyalogosan, kerékpárosan.

Iskolánk tanulóinak figyelmét évek óta folyamatosan 
felhívjuk ezen veszélyekre;segítséget kaptunk mindehhez a 
Szécsényi Rendõrkapitányságtól és a Rimóci Polgárõr 
Egyesülettõl.

Ebben a tanévben  a Rimóci Polgárõr Egyesület a „250x100 
Biztonság” bûnmegelõzési programjának keretén belül  
május15-én került sor egy bûn- és balesetmegelõzési projekt 
megtartására a Szécsényi Rendõrkapitányság szervezésében és 
lebonyolításában.

Dr. Ludvai Dezsõ rendõr alezredes, kapitányságvezetõ 
megnyitóját követõen 3 helyszínen folytak a foglalkozások. Az 
iskola udvarán kerékpáros akadálypályán próbálták ki 
tudásukat és ügyességüket tanulóink. A kerékpárokat az iskola 
biztosította, melyek egyrészt országos versenyeken való jó 
szereplésünkért kaptunk, illetve pályázatból vásároltunk meg. A 
másik helyszínen a biztonságos gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályaival ismerkedtek, a biztonságosan felszerelt 
kerékpárokról és a helyes közlekedési morálról kaptak 
tájékoztatót. Ezt követõen tesztlap kitöltésére is sor került.

A harmadik állomás a bûnmegelõzési és drogprevenciós 
elõadás helyszíne volt. A projekten az alsó és a felsõ tagozatos 
tanulók is részt vettek.

A program lebonyolítását Gemer Gabriella rendõr százados, 
Oman Lajos rendõr alezredes, Kuris Zoltán rendõr zászlós és 
Kovács László rendõr törzszászlós irányította.

Iskolánk kiemelten fontosnak tartja tanulóink védelmében az 
ilyen felvilágosító - tájékoztató ismertközlõ eseményeket, a 
közlekedési szabályok megismertetését.

2007 óta tartunk közlekedési szakköröket, valamint az új 
nemzeti köznevelésrõl szóló törvény adta lehetõséget 
kihasználva a 8. évfolyamon beindul a közlekedési ismeretek 
tanítása rendes órakeretben heti 1 órában.

Köszönetemet fejezem ki dr. Ludvai Dezsõ alezredes, 
kapitányságvezetõ Úrnak, munkatársainak a program 
lebonyolításáért.

Valamint köszönetemet fejezem ki Péter Zsoltnak a Rimóci 
Polgárõr Egyesület vezetõjének a szervezésért.

Kiss Józsefné
a Szent István Általános Iskola vezetõje
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PEDAGÓGUSAINK IV. - Herczog Györgyné munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt 
korábban községünkben tanítani. Az internetes közösségi oldalak egyik pozitívuma, hogy olyan emberek, ismerõsök, 
barátokról is láthatunk képeket, tudhatunk meg információkat, akiket messzire sodort az élet Rimócról. Így volt ez egyik 
nap, amikor volt tanár nõmet Katus Attilával és Béres Alexandrával láttam meg egy sportrendezvény fotóján. Elõször hinni 
sem akartam a szememnek, de megnézve a további képeket, rájöttem, hogy valóban õ az. Sorozatunk negyedik részében 
Herczog Györgyné, Klári néni eleveníti fel nekünk emlékeit.                                        Vincze Nikolett

Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy Niki felkért e cikk megírására. Rimóc egy fontos állomás az 
életemben, hiszen 22 évet töltöttem itt.
Hogyan is kezdõdött? Gyermekéveimet Petõfibányán töltöttem, szüleim egyszerû emberek, apukám 
cipész mester, anyukám a bányánál nehéz fizikai munkát végzett. Gimnázium után kémia-biológia 
szakos tanár szerettem volna lenni, de akkor még fizikából is kellett felvételizni, - így olyan fõiskolát 
kerestem, ahol e két tantárgy a fontos - a mezõgazdaságot választottam. 1970-ben diplomáztam és 
Kecskeméten, majd házasságkötésem után a szécsényi baromfitelepen dolgoztam gyakornokként majd 
telepvezetõként. Itt kora reggeltõl késõ estig, éjszaka a szállítások… megfeszített munka folyt, hiszen 
akkor a mezõgazdaság a virágkorát élte. A fiamat csak 2-3 hetente láttam /szüleimnél volt/, így egy 
„gyenge pillanatomban” elhatároztam, hogy itt az idõ, hogy valóra váltsam az álmomat és vállaltam, 
hogy mindent újra kezdek, képesítés nélküli nevelõ leszek. A járási hivatalban 3 helyet kínáltak, az 
egyik a Rimóci Általános Iskola volt. Mivel több ismerõsöm is volt innen Virág Irénke, Vincze Marika 
és Olga - tõlük sokat hallottam a faluról, a csodálatos népviseletérõl, a népdalokról, - nem kérdés, hogy e 
mellett döntöttem.

1975. szeptember 1-én, mint az elsõs kisdiákok olyan szorongva, teli reménnyel jöttem Székelyné Jutka szomszédommal az 
iskolába. Nagy várakozással indítottuk az évet, tantestület sokat segített , hiszen abszolút kezdõ voltam, Virágné Marika, a Pócsik 
házaspár, /Sándor, aki azt mondta „no végre, nem én vagyok a legkisebb a tantestületben”/, Mócsányné Rozika és IGAZGATÓNK 
/csupa nagy betûvel/ Zsédely Lajos és felesége Marika.
Nekem nagyon nagy szükségem volt minden pedagógiai tanácsra, 
mert egészen más területrõl jöttem. Emlékszem az elsõ osztályom 17 
tanulójára, akik akkor 8. osztályosak voltak, bizony kétkedve 
fogadtak elsõ nap, de aztán mindenben igyekeztek segíteni, meg-
ismertetni a falut, a környéket. Csak egy évig voltam velük, de 
nagyon a szívemhez nõttek, most is élénken emlékszem rájuk, sõt 
Percze Gizike kolléga lett, Percze Ildivel pedig a facebookon tartjuk 
a kapcsolatot. A tantestületünk igazi kis közösség lett, mindenki 
egyet akart, a gyerekközpontú, minõségi munkát, ahol tanár-diák 
egy azon célért dolgozik. Én teljes alázattal, hittel és eltökéltséggel 
igyekeztem dolgozni. Ebben az idõszakban került sor az iskola 
épületének korszerûsítésére, világítás, padló csere és a kétmûszakos 
tanítás váltakozva. Közben végeztük a fõiskolát, kirándultunk, aktív 
úttörõmunka folyt, Pócsikné Klárika vezetésével /szenzációsan jól 
csinálta/, szakkörök mûködtek, sok tanulmányi versenyen 
jeleskedtünk, színvonalas kulturális bemutatók, emlék mûsorok 
színesítették a dolgos hétköznapokat. Ezen idõszak teljes mértékben 
az együtt gondolkodás, a tenni akarás jellemezte. 1976-ban új 5. 
osztályt kaptam, Rozika és Marika negyedikeseit, ez igazi kihívás 
volt! Nagyon sok közös programot szerveztünk, jól tanultak, ekkor 
még mûködött a „tanulópár” rendszer, indultunk a „bukásmentes 
raj” címért is. Több tanulónk is eljutott az úttörõvárosba Zánkára, az 
osztályomból Virág Gyuri, Kiss Ildi, Valkó Judit és Golyán Pisti, akinek 1978-ban írt levelét még ma is õrzöm /mellékelve/.
1980. a következõ megálló, ekkor új igazgatót kaptunk Veress Attila személyében, aki nagy elánnal indult és igyekezett elõdeit 
követni. Új tanárok is érkeztek, akik lendületes, fiatalos hozzáállásukkal igyekeztek beilleszkedni. Ebben az idõben már tervezték 
egy új iskola építését /amiben nem hittünk igazán/. Nagy büszkeséggel töltött minket el, mikor már realizálódtak a tervek és csak 
kezdtek emelkedni a falak. Szinte naponta nézegettük és a hajrában már szülõk, nevelõk együtt dolgoztunk, takarítás, 
függönyvarrás, környezet szépítés… Nagyon sok szülõ szombatonként segített, a rimóci emberek szorgalma, áldozatkészsége 
példamutató! Részese lehettem a fizika-kémia elõadó berendezéseinek vásárlásában, a mûhely kialakításában. Átadás 1984 
évvége, amikor nagy öröm ért, mezõgazdasági versenyen a megyét a rimóci iskolások képviselték Tatán, miután megnyerték a 
megyei versenyt /Kanyó Mónika, Kanyó Irénke, Jusztin Zsolt/. Ez az év volt az elsõ, hogy vándortáborba mentünk 2 hétre az 
Alföldre.
A következõ években a tehetséggondozással foglalkoztam komolyabban. Láttam, hogy sok jó képességû gyerek van a tanulók 
között, szorgalmaztam a szakköröket, az egyéni foglalkozásokat, a tanulmányi versenyeken való aktívabb részvételt. Kémia 
szakkört, háztartási szakkört vezettem és kerestem a terhelhetõ, érdeklõdõ és ezért tenni akaró diákokat. Szerencsémre nem volt 
hiány ebben sem. Rendszeresen ott voltunk a megyei kémia versenyeken, jól teljesítettünk és én rendkívül büszke voltam rájuk, 
mert olyan iskolákkal mérettettük meg magunkat, mint például az elitnek számító Salgótarjáni Gagarin. Köszönet az iskola-
vezetésnek, mert mindenben támogattak.
1984-tõl '90-ig minden évben elnyertük pályázaton az elsõ helyet vándortáboron való részvételre, mert önkéntes munkát is kellett a 
táborban végezni, ezt a gyerekek komolyan vették és kiváló minõsítést kaptunk.

Szent István Napok az alsó tagozaton Népdaléneklõ verseny az iskolában
Hagyományainkhoz híven minden év májusában iskolánk Az immár hagyománnyá váló népdaléneklõ verseny 2015. 

névadójára emlékezünk. Az idén május 29-én, pénteken 9 órakor május 29-én (péntek) 10:30  kor a Rimóci Szent István Általános 
ünneplõ ruhában gyülekeztek az alsó tagozatos diákjaink a lenti Iskola, Szécsényi úti épületében, a Szent István Napok keretében 
iskolában. Az ünnepi mûsor megtekintése után minden osztályból 2 került megrendezésre. 
tanuló lent maradt a népdaléneklõ versenyen, ahol szép eredménye- Iskolánk mindig is kiemelt figyelmet fordított a népzenére, a 
ket értek el. népdalra, hagyományaink õrzésére, és ápolására. Diákjaink 

A többi tanulóval a fenti iskolában rajzversenyre készítettünk nagy lelkesedéssel és örömmel készültek a versenyre, amelyre 
rajzokat Árpádházi Szentek életérõl, akikkel a hét folyamán 

összesen 15 tanuló nevezett.
ismerkedtek meg (Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent László…) a 

A zsûri tagjai között láthattuk: gyerekek. A legjobban sikerült rajzokat a lenti iskola folyosóján 
tekinthetik meg tanulóink, akik jutalomban részesültek. · Virágné Csábi Adrienn vezetõ óvónõt

A délután folyamán az egészséges életmód, a mozgás · Jusztinné Erzsike tanító nénit és 
fontossága került elõtérbe, mind elméleti, mind gyakorlati oldalról. · a népmûvészet mestere díjban részesült
Ezek után más jellegû élményekkel tértek haza tanulóink, mint egy           Déska Bertalanné Margit nénit,
tanítási nap után.                                         Kuruczné Rados Beatrix

akik részvételükkel és munkájukkal megtisztelték rendezvé-
nyünket.

Témanap az egészségrõl A verseny megnyitásaként, Golyán Gréta, 4. osztályos 
tanulótól hallhattunk népdalokat, aki énekes, szólistaként indult a 

A Rimóci Szent István Általános Iskola tanulói a TÁMOP-
„Fölszállott a páva” gyerekeknek megrendezett versenyén.3.1.4.C-14 kódszámú "Mire növök fel?" címû pályázat 

A verseny nagyon jó hangulatban telt el, a versenyzõk jól megvalósításának keretében 2015.május 29-én, túrán vettek részt 
szerepeltek. A zsûrinek nehéz dolga volt, de végül sikerült tanáraik vezetésével. 
meghozni egyhangú döntését a díjazással kapcsolatban. A díjazás 9 órára érkeztek a gyerekek az iskolába. Innen 15 percenként 
két kategóriában történt: alsó tagozatban és felsõ tagozatban. indultak a menetlevéllel felszerelt csapatok a focipálya felé. Amíg a 
Ennek megfelelõen az alábbi tanulók értek el helyezéseket:Varsányi úton visszatértek az iskolába, 7 állomáson szereztek új, 
Alsó tagozatban:elevenítettek fel régebben elsajátított ismereteket az egészséges 

életvitellel kapcsolatban. Minden állomáson 2 feladat várt a 1. helyezett: Rácz Viola (4. osztályos tanuló)
csapatokra: elméleti és gyakorlati. Foglalkoztak gyógynövények- 2. helyezett: Balázs Dorka (3. osztályos tanuló)
kel, gyümölcsökkel, italokkal, zöldségekkel, készítettek egészsé- 3. helyezett: Bangó Dominik (3. osztályos tanuló)
ges étrendet, táplálékpiramist, beszélgettek a káros szenvedélyek Felsõ tagozatban:
veszélyeirõl. Öntöztek fát, ügyeskedtek pingpong labdával, 1. helyezett: Bablena Blanka (8. osztályos tanuló)
kúsztak akadálypályán, szedtek szemetet. A 4 km-es kirándulás 2. helyezett: Rácz Bianka (7. osztályos tanuló)
kellemesen telt, a napsugarak szikráztak, tanulóink okosodtak, 3. helyezett: Rácz Zsanett (5. osztályos tanuló)
csapatmunkát végeztek- zömmel becsületesen. Gratulálunk a versenyzõknek! Reméljük, hogy jövõre is szép 

A vetélkedés csapatsorrendje lapzárta után válik nyilvánossá, 
számban fognak jelentkezni a versenyre.                   Szeles Anettígy azt a következõ kiadásban olvashatják.                 Bárány Árpád

A polgárõrség és a rendõrség közös akciója

 Május 15. péntek, általános iskola

A program keretén belül 3 kijelölt helyszínen foglalkozá-
sokat tartottunk a diákok részére, mely során: lehetõségük volt 
megtanulni a helyes közlekedési szabályokat, a gyalogos és 
kerékpáros közlekedésre vonatkozóan.

Az elméletben tanultakat az iskola udvarán felállított és 
berendezett ügyességi akadálypályán ki is próbálhatták. A 
fentieken túlmenõen a harmadik helyszínen pedig 5 perces rövid 
bûnmegelõzési oktatófilmek ismertetésében részesültek a diá-
kok, az abban tapasztaltakat kielemezve és a következtetéseket 
levonva.
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Rudolfné tanító néni nyújtott segítséget. Az iskolások név szerint: 
Bangó Georgina, Kormány László, Bangó Dorina, Balázs Dorka, Anyák Napja
Bangó Dominik, Rácz Viola, Vincze Georgina, Szoldatics 
Karolina, Csemer Szilvia, Pásztor Andrea, Rácz Dzsenifer, Golyán „Az anyai szeretet egészen különleges.
Gréta, Kormány Karolina, Bangó Lili, Bangó Mónika, Erdélyi 

Talán a legerõsebb emberi és lelki kötelék a világon.”
Szabolcs, Bada Jázmin.

(Guillermo del Toro)
Õket követõen Percze Robert és Nagy Dolóresz elõadásában 

2015. május 3-án 16  tól anyák napi ünnepséget 
Dzsida Jenõ  Hálaadás címû verset hallhattuk, majd Golyán Gréta 

tartottunk a közösségi házban, ahová meghívtuk az éneke következett. Ezek után Erdélyi Anita Az anya meg a szülõ címû 
édesanyákat és a nagymamákat. Az ünnepségen kicsik és prózát tolmácsolta a jelenlévõk számára, az ünnepi mûsorunkat 
nagyok, egyénileg vagy csoportban, versekkel, énekekkel pedig Kanyó Evelin Mama kérlek címû éneke zárta le.
köszöntötték az édesanyákat. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a szereplõknek a bátor 

Elsõként Pásztor Dóra versét és énekét hallhattuk, majd kiállást, az édesanyáknak és a nagymamáknak pedig, hogy 
õt követte Szabó Lilla, Balázs Levente, Magyar Mátyás, elfogadták a meghívásunkat. Bízom benn, hogy sikerült egy 
Ocsovai Eszter és Mócsány Martin elõadása. Õket követték meghitt, kellemes délutánt együtt töltenünk anyák napja 
a rimóci iskolások verses-zenés összeállítása, melyhez Kuris alkalmából.                                                                                       BVÁ

órá

Szixtin: Édesanyád tudja, hogy a csendességedben, Kedves elsõáldozók!
szótlanságodban, mennyi szépség és természetesség rejlik. 

Engedjétek meg, hogy ne csak rólatok, hanem hozzátok is 
Maradj mindig hûséges önmagadhoz, és a Jóistenhez.

szóljak itt, a Rimóci Újság hasábjain. Május utolsó 
Dorka: Hiszed, hogy mindenki jó, mivel te is jó vagy 

vasárnapján ott álltatok a templomunk közepén, fehérben, 
mindenkivel. Maradj nekünk és a Szûz Anyának mindig 

mosolygósan. Elsõáldozók lettetek. Mindenki mondogatta 
ilyen kedves és ártatlan.

nektek, hogy milyen sokat készültetek rá, milyen nagy dolog 
Kristóf: Szívedben ragaszkodás, elfogadás és tisztesség la-

történik veletek, hiszen Jézus költözik a szívetekbe. De ti 
kik. Felnõttként is õrizd meg Jézus segítségével ezeket a 

csak álltatok ott mosolyogva, és nem értettétek: ,,Hiszen már 
tulajdonságokat.

eddig is ott volt!'' Most talán még nem értettétek, mirõl is 
Adrián: Huncut mosolyod azt sejteti életrevaló, és 

beszélnek a felnõttek, mert a ti világotok még tiszta és 
becsületes vagy. Maradj mindig ilyen, hogy szüleidnek, és a 

egyszerû. Csak mi felnõttek tudjuk, hogy milyen nagy 
Jóistennek öröme teljen benned!

szükségünk van Jézus erejére. Mert bizony az élet nem 
Szeretettel köszöntünk benneteket a Rimóci Újság nevében!                 

mindig egyszerû és tiszta. Nekünk, nagyoknak is 
Kaluzsa Mónika

,,elsõáldozás” volt a ti napotok, mert tanulhatunk tõletek, 
hogy olyanok maradjunk a szívünkben, mint ti, gyerekek. 
Ha édesanya, édesapa olvassa e sorokat, most kérném õket, 
hogy mutassák meg nektek is! Mindenki nevében 
szeretnélek benneteket személyesen is köszönteni.

Karolina: Hangod betöltötte a templomot, és töltse be 
mindig családod szívét is. Maradj meg olyan kedvesnek, és 
engedelmesnek, amilyennek eddig is megismertünk.

Georgina: Ha mindenki olyan természetes, és egyszerû 
lenne, mint te, jobb lenne a világ. Csalj mindig mosolyt 
szeretteid szívébe.

Lilla: Szerénységed, barátságos mosolyod, õszinteséged 
mindig õrizd meg, és add át másoknak, hogy békességben 
éljenek önmagukkal és másokkal.

fiatalok és lélekben fiatalok, akik nagy lelkesedéssel vettek részt a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
találkozó hozzájuk szóló programjain. Szívesen ajánlom figyelmébe 

Idén május 16-án szombaton már második alkalommal vettem minden szülõnek, habár a gyerekeinkben nem teng túl a lelkesedés, ha 
részt a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón. az idõtök engedi ne hagyjátok ki a következõt.   Szoldaticsné Tállai Tímea

Rimócról indultunk útnak busszal, majd Szügyben csatlakoztak 
hozzánk az ottani lelkes fiatalok és Balassagyarmatra visszaérve 
felvettük az onnan indulókat is. Megérkezve egybõl a Plébániakertbe 
mentünk, ahol már tartott a zenés reggeli imádság a gitáros kórus 
vezetésével. Az imádság után meghallgattuk a „Tiszta Élet!” 
avagy:„Boldogok a tiszta szívûek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) 
címû, a találkozó fõ témájáról szóló elõadásokat, ezt követõen 
választani lehetett több lehetõség közül, a fiatalokkal ott maradtunk a 
helyszínen a témáról szóló beszélgetésen. Utána a Nagytemplomban a 
„Keresõk”-höz néztünk be. Az ebédszünetet a Duna partján töltöttük, 
a csodálatos kilátásban gyönyörködve. József atya fagylaltozni hívott 
minket, majd a nap zárásaként a szentmisén vettünk részt.

Felnõttként nagy élményt jelentett számomra a Nagymarosi 
Ifjúsági Találkozó különleges hangulata, a rengeteg ember: gyerekek, 

Felsõ sor: Vizoviczki Szixtin, Czombos József plébános, Pásztor Kristóf
Alsó sor: Szoldatics Karolina, Szabó Lilla, Horváth Adrián, Vincze Georgina, Balázs Dorka
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