Ára: 150,-Ft
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Ifistáink gyõztek Berkenyén, de
kikaptak a tavalyi gyõztes Pásztótól
A 2010/2011-es bajnoki évre ificsapatunkat újra kellett építeni, mivel sokan
kiöregedtek, valamint nem vállalták a további szereplést. Célunk az 5-10.
hely valamelyikének megszerzése. A csapathoz érkezett a serdülõ csapatból
Jól rajtolt felnõtt csapatunk az Csizmadia Bálint, Mócsány Richárd, Király Ádám, Ságújfaluból Tolmácsi
Bence (kapus), Fenes Dávid, Csonka Ádám, Csonka Krisztián. Távozott
õszi labdarúgó bajnokságban!
Vincze Gergõ, Rigó Tamás, Tóth Erik, Percze Máté, Szeles László, Percze
Roland, Molnár Dániel.
1. forduló: Berkenye - Rimóc 1-1 (1-0)
Az ifjúsági csapat: Tolmácsi Bence, Oláh Tibor, Mócsány Gábor, Mócsány
Berkenye, 100 nézõ, vezette: Dósa Á. (Hornyák K., Dolnegó B.).
Berkenye: Hisbéli - Földvári, Hannus, Nyikos, Zsibók - Nagy Richárd, Szabó Zoltán, Csizmadia Bálint, Fenes Dávid, Csonka Ádám,
(Monostori), Miklián (Szunyogh), Balázs (Kabai), Koszty (Mácza) Beszkid Arthut, Beszkid Máté, Csonka Kirsztián, Kis István, Király Ádám,
Rácz Jenõ, Pásztor Balázs.
Bedocs (Bogér), Fábri.
Edzõ: Bodonyi Béla, Gere Zsolt.
1. forduló: Bekenye - Rimóc 4-6 (3-2)
Rimóc: Oláh T. - Laczkó, Komár, Kuris, Mócsány Kelecsényi, Bangó N.,
Berkenye, vetette: Dolnegó (Hornyák)
Novák (Bangó B.) Árvai Vincze (Rácz) Bangó R.
Rimóc: Tolmácsi - Oláh T., Mócsány G.., Mócsány R. (Oláh D.), Csizmadia
Edzõ: Vidomusz Tibor.
B. (Beszkid M.) Csonka Á. (Pásztor), Csizmadia T. (Csonka K.), Oláh Á.,
Gól.: Koszty, ill. Oláh T.
Sárga lap: Miklián, Fábri.
Kormány Kis, Beszkid A.
Jók: Nyikos, Zsibók, Mácza, ill. az egész csapat.
Küzdelmes mérkõzésen a mezõnyben jól játszó vendégek az utolsó Gól: Kormány, Kis, Csizmadia T., Csonka Á., Csonka K. (2) Sárga lap: Kormány
Jól kezdodött a mérkõzés, mert 15 perc után már 2-0-s vezetést szereztünk,
percben lõtt góllal megérdemelten vitték haza az egy pontot.
de rossz helyzetkihasználásunk miatt, a hazaiak kontrái révén átvették a
Bodonyi Béla: A játék képe alapján a döntetlen igazságos.
Vidomusz: Tibor:Színvonalas mérkõzésen megérdemelten szereztünk egy vezetést. A második félidõre átszerveztük a csapatot, s jó játékkal a magunk
javára fordítottuk a mérkõzés végeredményét.
pontot.

Megyei I. osztály

2. forduló: Rimóc - Pásztó 4-1 (1-0)

2. forduló: Rimóc - Pásztó 1-4 (0-3)

Rimóc, 100 nézõ, vezette: Bogár G. (Hornyák K., Gordos Á.).
Rimóc: Oláh - Mócsány, Kuris, Rádi, Komár - Laczkó, Kelecsényi, Rácz,
Bangó N. - Vincze, Bangó R. (Bangó B.).
Edzõ: Vidomusz Tibor.
Pásztó: Szeles Bazsó, Pisák, Bakos (Kapás L.), Kobka Jakus, Tari J.,
Dancsok (Tóth R.), Kovács P. Komáromi, Alapi.
Játékos-edzõ: Kobka Viktor.
Gl.: Bangó R., Bangó N., Oláh, Vincze, ill. Alapi.
Sárga lap: Kelecsényi, Bangó R., ill. Pisák, Jakus, Tari.
Jók: az egész csapat, ill. Komáromi.
Kimondottan jó iramú, változatos, küzdelmes mérkõzésen mindkét csapat
dicséretet érdemel a küzdeni akarásért. A hazaiak a 16. percben Bangó R.
góljával szerezték meg a vezetést, aztán sorra kihagyták jobbnál-jobb
lehetõségeket. A vendégek elhibázták a lehetõségeiket. A 70. percig kellett
várni az újabb gólig. Alapi buktatásáért megítélt tizenegyest, a sértett a bal
alsó sarokba lõtte, s ezzel kiegyenlítette hátrányukat. A bekapott gól
felébresztette a hazaiakat, rátettek egy lapáttal eddigi teljesítményükre, s
olyan hajrába kezdtek, amivel maguk javára fordították a mérkõzés
végeredményét.
Vidomusz Tibor: Az elvégzett edzésmunka kezdi hozni a gyümölcsét.
Három mérkõzésre való gólhelyzetet hagytunk ki. Külön örülök, hogy egy
jó Pásztót sikerült legyõzni.
Kobka Viktor: Úgy érzem, hogy a Rimóc megérdemelten tartotta otthon a
három pontot. Csapatomtól a közeljövõben nagyobb lelkesedést, alázatot
várok a futball iránt.

Rimóc, vetette: Hornyák (Gordos)
Rimóc: Tolmácsi - Oláh T. Mócsány G. (Csizmadia), Szabó, Mócsány R.
Fenes, Csonka Á., Beszkid M. Beszkid A. (Pásztor) Kormány R., Kis
Gól: Csonka Á.
Az elsõ félidõben a vendégek játszottak jobban, s 3 gólos elõnyre tettek szert.
Sajnos Beszkid Arthurt és Mócsány Gábort félidõben sérülés miatt le kellett
cserélni. A második félidõben már kiegyenlítettebb lett a játék, de nem bírtuk
megszorítani a tavalyi bajnok Pásztó csapatát. Kis István sérülése miatt 10
emberrel kellett befejeznünk a mérkõzést.

Serdülõ csapatunk az MB I-es Szolnoki
Góliát nõi focicsapattal játszott
felkészülõ mérkõzést
Augusztus elején egy hetes focitáborral készült a bajnokságra serdülõ
csapatunk. A tábor végén, augusztus 8-án a rimócon táborozó Szolnoki
Goliát MB I-es nõi focicsapat kérésére felkészítõ edzõmérkõzést játszottunk
velük. A színvonalas mérkõzésen nagy csatában a fiúk nyerték az
összecsapást.

A felnõtt labdarúgó bajnokság állása
1. Karancslapujtõ
2. Szécsény
3. Rimóc
4. Berkenye
5. Szurdokpüspöki
6. Palotás
7. Nagybátony
8. Bercel
9. Pásztó
10. Nõtincs
11. Mátranovák
12. Héhalom
13. Tar
14. Somoskõújfalu

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
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0
0
0
0
0
2
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2

5
6
5
3
3
2
5
4
4
1
2
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3
2

-
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5
5
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7
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A rimóci serdülõ csapat és a Szolnoki Góliát játékosai:
állósor: Oláh Ádám, Pásztor Balázs, Oláh Dávid, Szép Máté,
Jusztin Rolnad, Laczkó Lénárd
térdelo sor: Szijártó Szandra, Turcsoki Nati, Sándor Nikolett,
Weinrauch Kaludia, Szûcs Sára, Préda Ágnes

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja: Rimóc község képviselõ-testülete (3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 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, Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány.
Nyomtatás: 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 hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

XVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent Mihály hava 2010. SZEPTEMBER
,,A sport arra tanít, hogy becsületesen gyõzzünk vagy emelt fõvel veszítsünk.
Tehát a sport mindenre megtanít.’’
(Ernest Hemingway)

Nyárvégi ABC
Egy hirtelen jött ötlettõl vezérelve egy hideg esõs este minden elõzetes
elképzelés nélkül futottan végig az ABC-n. Remélem érdemes volt és
érdekes is.
Ajánlószemély: az elmúlt hét errõl szólt. A képviselõ és a polgármester
jelöltek az ország összes településen gyûjtötték a ,,kopogtató
cédulákat''.
Ácsok: befejezték a munkájukat az ácsok és elkészült a rimóci
templomtetõ. A szentelésre késõbb kerül sor.
Betakarítás: nem nagyon dicsekedhetünk az idén õsszel. Sajnos egy igen
szélsõséges idõjárást hozó év az idei. Biztos megvan az oka ennek is.
Centiméter: megmértem, a Szécsényi út süllyedése a legmélyebb
ponton 24 centiméter. Több mint baleset veszélyes! Vajon elég-e
néhány tábla? Nehogy késõ legyen!
Csekkek: csekkek be nem fizetésébõl mindenkor problémák adódnak.
Így volt ez most is a telefon esetében.
Dlutów: testvér településünk Lengyelországban. Mindig szeretettel
gondolunk rájuk. Fényképalbumot küldtek tele képpel.
Emléklap: az edelényi gyerekek mindannyian aláírták azt az
emléklapot, amellyel megköszönték a rimóciaknak a vendéglátást.
Égetés: hiába minden. Van akinek mindennap szerda van. Pedig csak
egy kicsit kellene odafigyelni.
Flakonjárat: a múlt hét végén a KOBAK egyesület tagjai ismét
összeszedték az összegyûjtött flakonokat. Kérjük, aki teheti vigye a
pálya mellé a faházhoz!
Gólya: késõn keltek a kisgólyák. Aggódunk értük. Lehet, hogy nem
tudnak elrepülni?
Gyógyszertár: patika nyílik az Egészségházban. Heti háromszor lesz
nyitva.
Helyreigazítás: bármennyire is alaposan olvassuk el a kiadás
(nyomtatás) elõtt a Rimóci Újságot, mindig akad benne hiba.
Iskola: az általános iskola Hunyadi úti épületében nyáron ismét
felújítás volt. Burkolatok cseréje, minden tanteremben kézmosó, stb.
Józan utca: önkéntesen adott nevet a - Varsányi utat a Nagykert úttal
összekötõ - Kis útnak Kanyó Berci bácsi. A Józan utcában
tulajdonképpen még ház nincs.
Krumpli: nagyon hitvány a termés. Talán darabra meg van.

Szeptember 5. (vasárnap)
Szeptember 7-14. (kedd)
Szeptember 12. (vasárnap)
Szeptember 12. (vasárnap)
Szeptember 15. (szerda)
Szeptember 16. (csütörtök)
Szeptember 17. (péntek)
Szeptember 18. (szombat)
Szeptember 18. (szombat)
Szeptember 19. (vasárnap)
Szeptember 24. (péntek)
Szeptember 26. (vasárnap)
Szeptember 30. (csütörtök)
Október
2. (szombat)

Lista: újságunkban megjelent a jelöltek listája. Kérjük lapozzon hátrébb!
Malomkalács: Erdélyi Márti által sütött rimóci nyulas-címeres
malomkalácsnak mindenhol sikere van. Ráadásul finom is.
Nyár: a gyerekek legnagyobb bánatára vége a nyárnak, kezdõdik az iskola.
Nyulacska hírek: újságunkban állandó rovatban szerepelnek az
óvónõk által írt cikkek. Õk ezeket összegyûjtik, megõrzik.
Október 6: szeretnénk az Aradi Vértanúknak méltó emlékhelyet
kialakítani a faluban. A temetõ környékére gondoltunk.
Óvoda: a nyári szünet alatt itt is felújítások voltak. Mozgáskorlátozott
feljáró, WC, nyilászáró csere, burkolatok cseréje, stb. Szép lett.
Önzetlenség: köszönet mindenkinek, aki az idei falunapra a tombolába
valamilyen tárgyi ajándékot vagy bármilyen más felajánlást tett.
Õrök: a településõrök továbbra is járják községünket. Természetesen
jobbító szándékkal.
Petõfi út: újjáépült a Petõfi út. Ideje is volt már. Ezután más utcák
következhetnek.
Randalírozás: mindig van valaki, akinek útban van valami és
tönkreteszi a közösség vagyonát. Vigyázzunk együtt településünkre!
Sár: igen nagy sár volt az idei Szentkúti gyalog búcsún. Elismerés és
köszönet azoknak, akik ilyen körülmények között is elzarándokoltak a
és képviselték a rimóci híveket.
Szolgálat: A polgárõrök szabadidejükben ellenszolgáltatás nélkül
látnak el járõr szolgálatot.
Tankönyvek: ebben a tanévben is ingyen jutnak a tankönyvekhez a
rimóci általános iskolások.
Uborka: régen kétnaponta hatalmas teherautóval vitték az uborkát a
savanyítóba. Ma alig-alig akad termelõ és uborka.
Újság: az idén tart 16. évfolyamánál a RIMÓCI ÚJSÁG. Az évek
száma önmagáért beszél.
Ülés: szeptember végén tartja utolsó ülését a négy éve választott kilenc
fõs testület. Az idén már csak hat képviselõt kell választanunk.
Világítás: lassan halad a sportpálya világításának befejezése. Reméljük,
hamarosan helyére kerül a TRIANON-i emlékmûvet megvilágító lámpa is.
Zártláncú: térfigyelõ kamerákat helyeztek el a település több pontján
az itt lakók biztonsága érdekében.
Kedves olvasó! Ha végig olvasta az ABC-t remélem talált érdekes és új
információkat is.
Beszkid János

1600 Bercel-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Közösségi Házban
KISASSZONYNAPI BÚCSÚ
00
16 Szurdokpüspöki-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
1800 III. Szüreti Fõzõverseny nevezési határideje
1400 XV. Rimóci Borversenyen való részvétel nevezési határideje
SZÜRETI FELVONULÁS, fõzõverseny és borverseny eredményhirdetése
1530 Rimóc-Tar bajnoki labdarúgó mérkõzés
1800 A Rimóci Ifjúsági Egyesület közgyûlése a Közösségi Házban
1800 Biliárd- és Póker-bajnokság a Közösségi Házban (3. forduló)
1530 Nõtincs-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
1600 Jó tanulók pályázatának benyújtási határideje
1500 Rimóc-Nagybátony bajnoki labdarúgó mérkõzés
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ÖNKORMÁNYZATI
Helyreigazítás
Elõzõ lapszámunkban tévesen jelent meg, hogy a 2010.
június 30-án megtartott rendkívüli ülésrõl Kiss János,
településünk megválasztott képviselõje „elõre jelezte
távolmaradását”. A képviselõ úr jelen volt az ülésen. A
tévedésért elnézést kérek!
Beszkid Andor
polgármester

Ülésterembõl
2010. augusztus 26-án rendkívüli ülést tartott a
képviselõ-testület. Az ülésen részt vettek Golopi Károly,
Vincze Attila, Beszkid János, Vinczéné Percze Gizella, Kiss
János, Pásztor Antalné, Holeczné Petrovics Irén, Juhász
Vincéné települési képviselõk, Beszkid Andor polgármester,
dr. Hegedûs István jegyzõ, továbbá Kiss Józsefné a Szent
István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár igazgatója.
Távol maradt az üléstõl Laczkó Anzelm.
A meghívóban szereplõ napirendek közül elsõként az
iskolánk igazgatója ismertette a tanév kezdés feladatait, és
kérte a képviselõ-testületet, hogy a nehéz anyagi helyzet és
komoly anyagi teher ellenére is tegye lehetõvé az alsó
tagozaton (1.-4. osztály) az egész napos iskola beindítását,
továbbá a tavalyi jó tapasztalatok tükrében járuljon hozzá,
hogy pedellusok alkalmazására sor kerülhessen. A
helyenként parázs vitát követõen a képviselõ-testület a
tavalyi 347 órás keretet 26 órával csökkentve, tehát 321 heti
óraszámmal biztosította az iskolában az egész napos oktatás
személyi hátterének lehetõségét. Ezen az óraszámon belül az
iskolának lehetõsége van heti 2 túlóra elszámolására. A
döntés során a képviselõk örömmel nyugtázták, hogy az
iskola pedagógusai 16 óra/hét erejéig szívesen vállalnak
közösségi munkát is annak érdekében, hogy a tanulók a
számukra legmegfelelõbb szintû oktatásban részesülhessenek.
A pedellusok alkalmazásához a képviselõk csak
munkabér támogatásban részesíthetõ dolgozó felvétele
esetén járultak hozzá.
Döntöttek a képviselõk a „Rimóc Jó Tanulója” cím
elnyerése érdekében kiírandó pályázatról is. A pályázaton
való részvétel feltételeirõl külön cikkben tájékoztatjuk
kedves olvasóinkat.
Egy javaslat érkezett határidõben a „Rimóc Községért”
díjra. Az elõterjesztést a képviselõk megtárgyalták, és alapos
megfontolás után az indítványt elfogadták.
Az elismerések átadására - a szokásoknak megfelelõen október 23-án, nemzeti ünnepünk rendezvényének
keretében kerül sor.
Egyebekben tárgyalta a testület Varga Béláné és társai
ingatlan felajánlását, amit a képviselõk a minél részletesebb
tájékozódás érdekében elnapoltak.
Az ülés „zárt ajtók mögött” az egyéni kérelmek
megtárgyalásával folytatódott és tartott 22 óra 35 percig.
Beszkid Andor
polgármester

HÍREK

Kedvezményezett:
Rimóc Község Önkormányzata
3177 Rimóc, Madách tér 1.

Pályázatokról röviden
„Szervezetten a hatékony és eredményes
munkavégzés érdekében”
ÁROP-1.A.2/A-2008-0207
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Olvasói levél...
Sajnos településünkön is kezd elharapózni a fiatalok alkoholos,
bódítószeres garázdálkodása!
Legutóbb augusztus 20-án, a Szécsényi úton garázdálkodtak,
döngették a buszmegálló oldalát, ordítoztak, gyújtogattak, stb.
sajnos azt kellett látnom, hogy alkohol, és gyógyszer (nyugtató),
illetve öngyújtó gáz szipózása is befolyásolta fiataljainkat!!! A
kiürült gyógyszeres leveleket szétdobálták az út közepén, majd a
faluszéle felé menet a kiérkezõ rendõrjárõr igazoltatta õket. Sajnos
õk a gyógyszerezést, szipózást nem látták, de legalább
megkérdezték õket, mit csinálnak ilyenkor (kb. 23:30-00:30
között), 15! év körüli gyerekek az utcán. Az igazoltatásnak elvileg
kell, hogy nyoma legyen a rendõrségen, fõképp, hogy iratok nélkül
voltak, ezért rádión ellenõrizték a bemondott adataik helyességét.
Esetleg a polgárõrség is elkérhetné az adataikat a rendõrségtõl, így
több figyelmet lehetne szentelni nekik, informálni szüleiket!

Hirdetés

Gondolom, szüleik igen csodálkoztak volna, ha a rendõrök
fuvarozzák haza csemetéiket (de lehet, nem lepõdtek volna meg?!).
Az azért érdekelne, honnan szerzik a nyugtatókat, vagy a receptet
hozzá?! Elõbb-utóbb a rendõröket is érdekelni fogja, reméljük,
addig nem történik semmiféle tragédia, mert bódult állapotban sok
olyat tehet az ember, amit normális ésszel nem tenne meg!!!
Mint utólag kiderült, a kedves gyerekek egy szécsényi úti házba
mentek be az ott lakók tudomása nélkül, és a hátsó lakrészbõl
tulajdonították el a fel nem használt, régi gyógyszereket!
Gondolom, nem ismerték azok hatását (fõképp alkohollal
leöblítve), tehát örüljenek, hogy ennyivel megúszták!!!
Magánlaksértés, betörés, garázdaság, stb.!!! A vádlottak padján
(esetleg a ravatalnál) késõ a sírás. És ha csak a saját szemüknek
hisznek (vagy annak sem) a szüleik, lehet, legközelebb a rendõrségi
fogdára kell menniük beszélõre... Ugye Kedves Szülõk?
Egy rimóci lakos

BÚZA ELADÓ

Érdeklõdni: Beszkid János, Rimóc Bem apó út 49. Telefon: 06/30 434 5717
Önkormányzatunk 2008. október 15-én nyújtotta be
pályázati anyagát „Szervezetten a hatékony és eredményes
munkavégzés érdekében” címmel, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási
rendszer keretén belül megjelent „A polgármesteri hivatalok
szervezetfejlesztése” címû pályázati kiírásra. A pályázati
projektünk 2009. április 20.-án nyert támogatást, a
támogatási szerzõdés megkötésére pedig 2009. július 17-én
került sor. A pályázati projekt célja a hivatali munka
hatékonyabbá tétele, ezen belül a döntési mechanizmus
korszerûsítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, illetve a partnerség erõsítése. A cél elérése
érdekében egy új iktató- iratkezelõ programrendszert
vásároltunk. A 3 db árajánlat bekérése után a legkedvezõbb
árajánlatot nyújtó RDSystems Kft-tõl vásároltuk meg az
Integrált Igazgatási Rendszer Ügyiratkezelõ modulját és
további három hatósági szakrendszert Szociális-, Gyám-, és
Szabálysértési modulját. Az új iktatórendszert a hivatal
dolgozói 2010. február 01-e óta sikeresen alkalmazzák
munkájukban.
Továbbá a hivatal dolgozói, illetve a polgármester 2009.
december 15-e és 2010. július 30-a között 8 db képzésen
vettek részt. A képzések témái az alábbiak voltak: stratégia
tervezés, projektszemlélet erõsítése tréning formában,
Balanced Score Card rendszerek alkalmazása a
közigazgatásban, belsõ együttmûködés szervezeti
partnerség, a szervezet korszerû mûködése-vezetõi
készségfejlesztés, hatékony kommunikáció szerepe a helyi
közigazgatásban, szervezeti szintû teljesítménymérési és
értékelési eszköz bevezetése, projektszemlélet erõsítését
szolgáló képzés, új típusú költségvetési tervezési és
végrehajtási technikák alkalmazása, illetve a pénzügyi
költségvetés végrehajtási ellenõrzés javítása.
A pályázati projekt 2009. július 1-én kezdõdött és 2010.
július 30-án sikeresen lezárult. A záró projekt elõrehaladási
jelentés, és végelszámolás elkészítése folyamatban van. A
projektünk az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az
elszámolható összköltsége 12 660 000 Ft, amelybõl 12 027 000
Ft a vissza nem térítendõ támogatás.
Percze Renáta

XV. Borverseny
Ezennel tudtára adatik
minden szõlõsgazdának,
ki borát ízletesnek tartja,
hogy saját készítésû nedûjét megmérettetheti.
Ennek okán a jelentkezéseket várja a borokat
gyûjtõ bizottság 2010. szeptember 17-én (péntek)
14 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
A legfinomabb nedû kihirdetésére a szüreti
felvonuláson kerül sor szeptember 18-án.

Gólyahír:

Rácz Kiara
2010. 08. 03.
Szülõk:
Rácz Stefánia és Oláh József

Gondolatok:
Mesebeszéd
Sok beszédnek sok az alja, szokás mondani. Különösen igaz
most. De mi a veleje? Hol a csattanó? Ha nincs, hát az aztán
mindennek a teteje! Mese tanulság nélkül? Az bizony nem való!
Egy pár ember biztosan tudna errõl is mesélni! De még hogy!
Mert a forma ebben a kérdésben éppoly lényeges, mint a
tartalom. Az élményt úgy megosztani, hogy az
megsokszorozódjon, nem csekélység. Hatalom és felelõsség.
Mert a mesemondó köré mindig odagyûlnek. Te köréd is?
Hiszünk neki vagy sem, nem ez a kérdés. Hanem, hogy
mondandója túljut-e a fülünkön. Hogy megmozdít-e bennünk
valamit. Színház az egész világ, és mi úton-útfélen történetekbe
botlunk. Csak kell mindig valaki, aki életre kelti õket, aki
elmondja, hogy s mint volt tulajdonképpen. Talán kicsit átfesti,
meg egy kicsit csavarint rajta. Továbbszínezi a szivárványt, s az
aranyhal hosszát is megtoldja egy arasszal. Itt hozzáad, amott
elvesz; ahogy a meseszövés kívánja. A valóság sokféle
formában életre kelhet. Hogy úgy volt-e igazán? Végül is bánja
a kánya. A valóságot mindenki a saját szemével nézi és látja.
Kibújni a bõrünkbõl nem tudunk. De van, aki megpróbálja. A
meseéhség ott van mindenkiben. És nem csupán a szép
álmokhoz van szükségünk mesére. Ugye? Hiszen a

III. Szüreti Fõzõverseny
Szeptember 18-án, déli 12 órától a szüreti rendezvény
keretein belül fõzõversenyt szervezünk.
Jelentkezni 16-án csütörtök este 6 óráig lehet
Vincze Zsoltnál (06/30-500-9873),
vagy Vincze Ágotánál (06/30-284-0209).
Helyszín: a Sportcsarnok melletti tér.
A szükséges kellékeket és hozzávalókat a jelentkezõknek
maguknak kell biztosítaniuk, amit adunk: asztal és székek.
Az ételeknek 16 órára kell elkészülniük, hogy a zsûri a
mûsor végéig értékelhesse és kihirdethesse a gyõzteseket.
Várjuk egyesületek, civil szervezetek, vállalkozók,
magánszemélyek jelentkezését!

Akiért a harang szólt...

V

Percze Jánosné
1932-2010

V

mindennapokat is történetekben pergetjük. És bizony hazug sztorikban
gondolkozunk. Így sokszorozzuk meg az életünket. Minden mese új
távlatokat nyit. A fantázia szárnyakat ad, a képzelet határtalan. Tér és
idõ béklyóit lerázva ébren álmodunk. Hiszen nem ezt hallottunk.
Hanem? Mégis úgy kell, mint egy falat kenyér. Mindennap.
Se fül, se farka, itt a mese vége.
BYE
UI: Isten csak akkor segít, ha nem vagy bajban!!!
CD ajánló: Korn: Remember Who You
Vadonatúj albumán a Korn végre visszatért saját gyökereihez. Nincs
kísérletezés, viszont kapunk csattogó basszust, vastag gitár riffeket és
ellenállhatatlan tempókat. Az 1994-ben alakult banda eddig nyolc
albumot jelentetett meg. A 'Remember Who You', a kilencedik
félelmetesen vadóc korong. Jonathan Davis vokál, Munky gitár, Fieldy
basszus, Ray Lizuer dob- alaposan belecsapott a lecsóba, úgy hogy,
akik netán elpártolnának tõlük, sürgõsen forduljanak vissza!
Könyvajánló: Barbara Delinsky: Zsákutca
Egy villanegyed bájos kis zsákutcájában három házaspár éli
harmonikusan életét mindaddig, míg az egy éve megözvegyült és attól
kezdve egyedülálló, fiatal és gyönyörû szomszédasszonyukról ki nem
derül, hogy állapotos. Ki az apa? Lehet, hogy a három férj egyike?
Mindhárom házasságot megmérgezi a kételkedés, féltékenység.
A könyv tele van meglepetésekkel és váratlan fordulatokkal.
A feltétlen bizalom és igaz szerelem regénye.
Lõrik Sándor
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Közgyûlés 2010. VIII. 28.
Elõrehozott tisztújító közgyûlést tartott
a polgárõrség augusztus 28-án este.
Péter Zsolt elnök köszöntõ szavai után
megállapításra került, hogy a közgyûlés
határozatképes, mert a tagok 50%-a +1 fõ
létszámban jelen voltak.
A tagok megszavazták, hogy a levezetõ
elnök Beszkid Andor, a jegyzõkönyvvezetõ Szoldaticsné Tállai Tímea és a
hitelesítõk Péterné Kiss Zsuzsanna és
Beszkid Erzsébet legyenek.
3 napirendi pont került megszavazásra:
- Tisztújítás
- Szervezési és Mûködési Szabályzat
- Egyebek
Az elsõ napirendi pont megbeszélése
kapcsán Péter Zsolt megköszönte a
tagoknak az elmúlt 4 év munkáját, valamint
a segítõ szervezetek támogatását önkormányzat, rendõrség, polgármester -.
Külön kiemelte a családja támogatását,
hiszen az eredményes munkához õk
biztosították neki a megfelelõ hátteret.
Bejelentette, hogy Jusztin István
elnökhelyettes és Beszkid János
vezetõségi tag jelezte lemondását.
Helyükre elõzetes egyeztetés után
elnökhelyettesnek Beszkid Gábort, míg
vezetõségi tagnak Laczkó Tamást vagy
Vincze Rolandot javasolta.
A tájékoztatás után a levezetõ elnök
közölte, hogy minden vezetõt újjá kell
választani. Majd szót adott a lemondott

vezetõségi tagoknak, akik megindokolták
lemondásuk okát.
Jusztin István elmondta, hogy elnökhelyettesi tisztjérõl egészségügyi okok
miatt mond le, viszont továbbra is tagja
marad az egyesületnek.
Beszkid János a megnövekedett
feladatait próbálja csökkenteni. Az
egyesületbõl szintén nem lép ki, továbbra
is aktív tag marad.
A levezetõ elnök megköszönte az eddig
elvégzett munkát. Közölte, hogy az elnökség
többi tagja továbbra is vállalja a munkát.
Ezután következett a szavazás. Péter
Zsoltot egyhangú igen szavazattal 1
tartózkodás ellenében 4 évre továbbra is
elnöknek választotta a tagság. Golyán
Józsefet pénzügyi felelõsnek és Beszkid
Gábort elnökhelyettesnek szintén
egyhangúlag megválasztották.
Mivel a pénzügyi bizottságnak 3 fõvel kell
mûködnie, itt viszont 4 fõ volt, így titkos
szavazásra került sor. A titkos szavazás
idejére a levezetõ elnök szünetet rendelt el.
A tagságból hárman tartózkodtak a
szavazástól. A szavazatszámláló
bizottság Beszkid Jánosné és Vágvölgyiné Kiss Mária tagokból állt. Az eredményt
Vágvölgyiné Kiss Mária ismertette. Ennek
alapján a pénzügyi ellenõrzõ bizottságnak
Vincze Attila, Rigó Attila és Laczkó Tamás
lettek a tagjai. Az elnök továbbra is Rigó
Attila maradt.

Edzõtábor Rimócon
Budapesti 8-13 éves gyerekekkel augusztus 16-tól 24-ig
Rimócon edzõtáboroztunk. Véletlenül hozott ide a sors, a tábor
kezdete elõtt szinte az utolsó pillanatban Rimóc, illetve
polgármester úr nyújtott segítõ kezet, hogy ne maradjon el a
felkészülésünk.
Több mint harminc éve tanítok gyerekeket kosárlabdázni,
vagy inkább a kosárlabdán keresztül az életre. Nagyon sok nyári
edzõtáboron vagyok már túl. Edzõi pályafutásom legjobban
sikerült táboroztatása volt Rimócon. Minden feltétel adva volt,
gyönyörû sportcsarnok, luxusnak mondható szálláshely,
kitûnõ ebédek, a boltban az ellátás a reggelikhez, vacsorákhoz.
Már ezek teljesülése is elég lehetne ahhoz, hogy az ember jól
érezze magát. De mi ennél sokkal többet kaptunk, olyat, amit
megfogalmazni is nehéz. Az a szó, hogy vendégszeretet, kevés
ennek kifejezésére. Szeretet, türelem, segítõkészség,
önzetlenség, a helyi emberek kedvessége a „hivatalosaké”
éppúgy, mint a „csak” ismerõssé váló ismeretleneké, a táj
kiessége, a rimóci patak partja, a Trianoni emlékmû, az 56-os
Emlékhely, a Hõsök tere, a Kenyérszentelõ mise, a székely kapu
az Ady utcában, a takaros tornácos házak, a beszélgetések
nénikkel és bácsikkal, a sok virág, békák és szitakötõk. Rimóc
szelleme. Csend, nyugalom, béke.
A budapesti gyerekek jól élték meg mindezt. A negyedik
naptól kezdve mondogatták, hogy jövõre is itt szeretnének
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A második napirendi pontban a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosításáról szólt a megbeszélés. Az
SZMSZ-t módosítani szeretné az
elnökség a tagsággal egyetértve.
A módosítás lényege az, hogy éves
szinten meghatározásra kerüljön egy
szolgálatszám. Az elnökség ezt hat
alkalomban javasolta elfogadni.
Ezután a hozzászólások következtek. A
tagok közül volt, aki egyetértett, míg volt,
aki ezt felemelné maximum tizenkettõre.
Végül a szám meghatározását szavazással
döntötték el. A szavazás eredményeként
az SZMSZ módosításba belekerült,hogy a
tagoknak évi hat alkalommal szolgálatot
kell ellátni. Aki ezt nem teljesíti, azt
kizárják a Polgárõrség tagjai közül.
Az egyebekben a tagság egyhangúlag
megszavazta Paluch Norbert tagfelvételét.
Megemlítésre került, hogy aki nem
rendezte a tagdíjat, az legyen szíves
kötelezettségének tegyen eleget.
Kiss Józsefné, mint polgárõr és
iskolaigazgató megköszönte az iskola
rendezvényeinek biztosítását, a
rendõrségnek az elõadásokat és a
szervezett kirándulást, majd az új
elnökségnek jó munkát kívánt.
Végül megszavaztuk, hogy a szüreti
fõzõverseny a Polgárõrség, mint civil
szervezet indul, de azt nem tudtuk
eldönteni, hogy mi is fõjjön a katlanban.
Kissné Dudok Gabriella

táborozni. Ha az egészség megmarad, és Rimóc újra befogad
bennünket, visszatérünk.
Köszönjük az élményt Rimócnak, a polgármester úrnak, az
önkormányzati dolgozóknak, Hédikének, Vincze Barna úrnak,
a Gondozási Központ konyháján dolgozóknak, a boltok
vezetõinek, eladóinak, a postán dolgozóknak - ha valakit
elfelejtettem felsorolni, elnézést kérek tõle - a gondoskodást.
A gyerekek szülei a beszámolók alapján Rimóc tisztelõivé
váltak. A gyerekek, és mi a kísérõik, a szívünkben Rimóciakká.
Andrási Balázs
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„Közlekedésbiztonsági fejlesztés
Rimóc központjában”
ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0095
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben írt ki
pályázatot az Észak-magyarországi Operatív Program
keretén belül „Kisléptékû településfejlesztés vidékfejlesztési
program kiegészítése (Települések infrastrukturális
fejlesztése nem LHH kistérségekben)” címmel. A pályázati
konstrukció célja egy-egy önkormányzati útra és
közvilágításra kiterjedõ kisléptékû infrastrukturális
beavatkozás elõsegítésével a településkép javítása és a
alakosság elégedettségi szintjének növelése.
Önkormányzatunk 2009. október 5-én nyújtotta be
pályázatát ezen kiírásra „Közlekedésbiztonsági fejlesztés
Rimóc központjában címmel. A pályázati projektünk célja
volt a Petõfi út felújítása, a Szécsényi úton gyalogátkelõhely
létrehozása a Petõfi úttal szemben, illetve a Szécsényi úti
járdaszakasz (Szociális Bolttól az Áfész üzletig) felújítása.
2010. 01. 11-én pályázatunk csökkentett támogatásban
részesült. Az állami közút melletti járda felújítást és az állami
közúton történõ gyalogátkelõhely kialakítását nem
támogatta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Így az igényelt
21 409 878 Ft összegû támogatás helyett 16 769 757 Ft
támogatásban részesültünk. A pályázat összköltsége 18 633 063
Ft volt. A támogatási szerzõdés aláírására 2010. március 30án került sor. A kivitelezési munkálatokkal a három árajánlat
beérkezését követõen, a legkedvezõbb árajánlatot nyújtó
HE-DO Kft lett megbízva. Az utca felújítási munkálatai 2010.
június 05.-én kezdõdtek meg és 2010. július 30-án fejezõdtek
be. A pályázati projektnek köszönhetõen a Petõfi utca
megújult. A projektünk az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozá-sával valósult meg.
A záró projekt elõrehaladási jelentés, és végelszámolás
elkészítése folyamatban van.
Percze Renáta

Helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választása 2010.
Lapzártánk után záródott az ajánlószelvények leadása,
így ezen lapszámunkban a képviselõ és polgármester
jelölt(ek) neveit áll módunkban közölni. Következõ
lapszámunkban tervezzük a jelöltek azon nyilatkozatait
is közölni, miért is indulnak a választáson.
(Ezúton is kérjük a jelölteket, hogy válaszaikat juttassák
el a rimociujsag@gmail.com e-mail címre, vagy adják le
azokat a szerkesztõség bármelyik tagjánál.
Köszönjük!)
(Forrás: www.valasztas.hu)

Polgármester jelölt
Jelölt neve:
1. Beszkid Andor
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Jelölõ szervezet:
Független

„Egyenlõ eséllyel Rimócon az oviban is”
ÉMOP-4.2.2-09-2009-0101
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009-ben írt ki pályázatot
az Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül
„Egyenlõ esélyû hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)” címmel. A pályázati konstrukció célja
a fogyatékos személyek életminõségének javítása,
esélyegyenlõségének növelése érdekében az önkormányzati
felelõsségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlõ
esélyû hozzáférés biztosítása.
Ezen pályázati konstrukcióra Önkormányzatunk 2009.
október 12-én nyújtotta be „Egyenlõ eséllyel Rimócon az
oviban is” címû pályázatát. A pályázati projektünk 2009.
november 25-én részesült támogatásba. A támogatási
szerzõdés pedig 2009. november 26-án lépett életbe.
Pályázati projektünknek fõ célja, az óvoda épületének
komplex akadálymentesítése, hogy az óvodai
közszolgáltatást mindenki számára egyenlõ eséllyel
biztosítani tudjuk. További célunk az óvodában
akadálymentes munkahely biztosítása.
A pályázati cél elérése érdekében akadálymentesítésre
kerül a középsõ foglalkoztató komplex módon, mindegyik
gyereköltözõ, az óvoda utcafronti bejárata, és közlekedõ
folyosója. Ennek keretében többek között 14 db ajtót
szélesebbre cserélünk, új burkolatot kap a folyosó, az óvoda
épületében külön akadálymentes WC-t és az óvoda
udvarában külön akadálymentes parkolót alakítunk ki.
A pályázati projektünk megvalósulásának idõszaka
2010. június 15. 2010. szeptember 15.
A projektünk az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az
elszámolható összköltsége: 13 332 591 Ft, amelybõl 11 999 331
Ft a vissza nem térítendõ támogatás.
Percze Renáta
Rimóc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
pénzügyi elõadója

Egyéni listás települési önkormányzati jelöltek
Jelölt neve:
Jelölõ szervezet:
1. Bablena Ferenc
Független
2. Beszkid János
Független
3. Csemer Károlyné
Független
4. Golopi Károly
Független
5. Holecz Ferenc
Független
6. Juhász Vincéné
Független
7. Jusztin Péter Albertné
Független
8. Kiss János
Független
9. Molnár Ákos
Független
10. Paluch Norbert
Független
11. Pásztor Antalné
Független
12. Rácz Cintia
Független
13. Rácz Jenõ
Független
14. Vincze Attila
Független
15. Vinczéné Percze Gizella Margit
Független
16. Virág László
Független
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NYULACSKA HÍREK
Váctól Gödöllõig
Az önkormányzat jóvoltából a helyi kisbusszal utazva az idén nyáron is szerveztünk munkahelyi kirándulást. Váctól Gödöllõig
több állomást is kitûztünk úti célul.

A Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület elõadás közben

Barangoltunk a Vácrátóti Botanikus kertben

Megcsodáltuk a gödöllõi királyi kastélyt

A Kukorgós táncegyüttes

Nagy élmény volt mindenkinek a veresegyházi medvepark

„Tíz kicsi indián…”
és még néhány járta a táncot a XV. alkalommal megrendezett
Falunapon. Nagy örömmel készültek a fellépésre a gyermekek, és
bátran álltak ki a közönség elé. Az indián jelmezben még a
legkisebbek félénksége is elszállt, hiszen ebben a korban, más
bõrébe bújva könnyebben oldódnak a feszültségek és a gátlások.
Köszönjük a szülõk lelkesedését és együttmûködését, hogy ez a kis
mûsor létrejött. A gyermekek nevében köszönjük a rendezõségnek,
hogy részvételüket egy kis finomsággal jutalmazták.

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Poór Péter és Zsuzsi és Orsi

Skrabák Antal tanítványai

Ma már nem annyira ,,kis zenekar’’

Megnéztük a Váci Székesegyházat

Felújítási munkálatok az óvodában
A nyári szünet ideje alatt egy sikeres pályázatnak
köszönhetõen megvalósult az óvoda komplex
akadálymentesítése. Mozgáskorlátozott bejáró készült, új
burkolatot kapott a folyosó, nyílászárókat cseréltek több
helyiségen és mozgáskorlátozott WC került kialakításra.
A munkálatok befejeztével megújult környezetben
kezdõdhetett szeptember 2-án az óvodai nevelés.
Óvodások mûsora

A közönség élvezettel figyelte a mûsort
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FALUNAP - 2010 augusztus 7.
XV. Falunap és Magyarok Vására
Az idei évben már 15. alkalommal került megrendezésre a Rimóci Falunap, ami elsõ ízben „Magyarok
Vására” is volt egyben. Az önkormányzattal közösen
fogtunk bele a szervezésbe, ami nem bizonyult kis
feladatnak, ugyanis a „Vidéki rendezvények, falunapok
szervezésére” benyújtott pályázatunkat elutasították, így
szûkösek voltak az anyagi keretek. Ennek ellenére, én úgy
gondolom, hogy egy színvonalas, jó mûsorokkal tûzdelt
falunapot sikerült megvalósítani. Próbáltuk úgy
összeállítani a mûsorokat, hogy kicsik és nagyok, fiatalok
és idõsek is jól érezzék magukat. Az elõzõ napok esõs
idõjárása és a borongós reggel után szerencsére szép
napos idõnk lett, és annak ellenére, hogy a szomszédos
településen is rendezvények voltak, elég szép számmal
voltunk. Már a délelõtti óráktól Paintball verseny zajlott a
sportcsarnok mögötti téren (sajnos csak három csapat
nevezésével), közben a Rimóci Ifjúsági Egyesület
elkészítette a színpad hátterét és díszítését (ezúton is
szeretném megköszönni a segítségüket). A motoros
felvonulás sajnos elmaradt, nagyon sajnáljuk és bízom
benne, hogy egy másik alkalommal meg tudjuk tartani. A
Rezesbanda zenei csalogatója után a színpadi mûsorok
délután kettõ órakor kezdõdtek Czerovszki Daniella
konferálásával. Elsõként az általános iskola citerásait
hallhattuk, majd a Nyulacska Óvoda mûsorát
tekinthettük meg. Beszkid Andor polgármester úr
köszöntõje után a Zsuzsi és Orsi formáció interaktív
gyermekmûsorát élvezhették kicsik és nagyok egyaránt,
akik már nem elsõ ízben jártak nálunk, az ovisok jól
ismerik õket, majd különbözõ kulturális elõadások
következtek. Doman Flóra a Magyar Népmesék Szusza
címû meséjével készült, majd a harmonikásaink, a „kis
zenekar” következett. A Kukorgós Táncegyüttest
követõen Skrabák Antal citerajátékát élvezhettük, majd a
Cigány Kissebségi Önkormányzat táncosait láthattuk. A

A 90 éves Vincze Feri bácsi is
citerázott

Gyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület és a
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes fellépése után, a
fiataloké volt a színpad. Grõger Nándor Európa- és
háromszoros Magyar-bajnok Yoyo bemutatójával
kápráztatott el mindenkit, majd a Dunakeszi Kötélugró
Klub ugróköteles bemutatója színesítette a programunkat. Hat órától a színpadra szólítottuk elsõ
sztárvendégünket, a gyulafirátóti fenegyereket, Máté
Szabolcsot, azaz SUB BASS MONSTER-t, aki a
közönséget is bevonva szórakoztatott minket. A Zafira
hastánc együttes produkciója után került sor a
tombolasorsolásra. Az idei évben a Rimóc Polgárõr
Egyesület vállalta magára a tombola felajánlások
összegyûjtését, a tombolajegyek értékesítését, valamint a
sorsolás lebonyolítását is, köszönjük a segítséget. (A fõdíj
egy fából készült asztal és négy szék volt az
önkormányzat felajánlásában.) Az este nyolcórai kezdettel
tervezett másfélórás nosztalgia show egy kis csúszással, de
kezdetét vette, amire nagyon sokan összegyûltünk. Sokan
voltak kíváncsiak Poór Péterre és slágereire. Az idei évben
sem maradhatott el az esti tûzijáték és tábortûz. (Az esti
szabadtéri bálról inkább nem írnék semmit!) A nap
folyamán lehetõség volt a pavilon alatt számítógépeken
játszani és internetezni, valamint arcfestésre. Volt még
céllövölde, dodzsem, ugráló vár és sokak kérésére láncos
nosztalgia körhinta. Az iskola épületében megtekinthette
mindenki Kiss Anett és László Gabriella rajzaiból
összeállított kiállítást. A Rimóci KOBAK Egyesület
sátrában lehetett vásárolni helyi termékeket és jégkrémet.
A Magyarok Vására sátrait pedig érdemes volt végigjárni,
sok szép dolgot lehetett látni és természetesen vásárolni.
Remélem, mindenki jól érezte magát ezen a szép
augusztusi napon és bízom benne, hogy a jövõ évben is
lesz egy hasonlóan sikeres falunapunk, amire terveink
szerint más rendezvénnyel kibõvítve kerül sor.
Végül szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak,
akik a szervezésben részt vettek.
Vincze Zsolt

Doman Flóra átéléssel
mesélt nekünk

Sub Bass Monster
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ISKOLAI HÍREK
Az edelényi gyerekek rimóci népviseletben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanévben jó tanulmányi
eredményt elért, közép- és felsõfokú tanintézetben nappali
tagozaton tanuló diákok támogatására.
Pályázati feltételek:
- Középfokú tanintézményben elért 4,2 vagy annál jobb
tanulmányi eredmény.
- Felsõfokú tanintézményben elért 4,0 vagy annál jobb
tanulmányi eredmény.
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett,
vagy általa anyagilag, illetve szakmailag támogatott
országos tanulmányi versenyen elért elsõ tíz helyezés
valamelyike.

A nem számmal jelzett (pl.: megfelelt, jól megfelelt) tantárgyi
eredményrõl (érdemjegyrõl) a tanintézmény által kiállított számszerû
igazolást kell csatolni.
A magatartás és szorgalom érdemjegyek a tanulmányi átlag
számításakor nem vehetõk figyelembe.
Felsõfokú oktatási intézmény esetében a tanulmányi eredmény
meghatározásánál nem a kredit átlag a meghatározó.
Az országos tanulmányi versenyen elért eredményrõl az igazolás
másolata szükséges.
A pályázatot a rimóci polgármesteri hivatalban lehet benyújtani
2010. szeptember 30.-án 16.00 óráig.
A pályázati határidõn túl hiánypótlásra nincs lehetõség!
A pályázat nyertesei „Rimóc Község Jó Tanulója” elismerõ
oklevélben és egyszeri 5.000 Ft-os támogatásban részesülnek,
melyek ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

A tanulmányi eredményt a bizonyítvány másolatával kell
igazolni.

Cukros nénik
Gyerekkoromba nagyon szerettem a cukros néniket. Azokat
neveztük így, akiknél mindig volt a szakácskazsebbe, zsebkendõbe
kötve egy kis cukorka. És természetesen jólelkûen osztogattak is
belõle a gyerekeknek. Különbözõ kategóriákba voltak sorolva ezek
az idõsebb asszonyok, aszerint, hogy milyen cukorka lapult meg
náluk. Mivel még 25 éve nem igazán volt túl nagy a kínálat, a
kategóriák sem voltak számottevõek. Az átlagos cukros néninél
negró volt. Tudják, az a hagyományos erõs negró, - papír
csomagolásban, - amit a templomban is halkan ki lehetett bontani.
A következõ kategóriába a savanyú cukrosak tartoztak. A menõ
kategória az omlós savanyú (rendszerint citrom vagy narancs ízû)
vagy mentolos cukorkás asszonyok voltak. Ezek voltak a
,,szenkútyi” cukros nénik. Aki pedig a legmenõbb volt a
kisiskolások között, annál selyemcukor volt! Alsó tagozatból
hazafelé tartva messzirõl kiszúrtuk, ha potenciális lehetõség jött
velünk szembe. Már elõre tudtuk melyik kategóriába esik az illetõ.
Ha szerencsénk volt, és nem voltunk háromnál többen, tudtuk,
hogy van esélyünk egy kis édességre. Persze nem voltak ezek
mindennapos alkalmak, de emlékként élnek bennem. Mint például
az is, hogy a szomszéd Mari néni mindig a párnája alatt tartotta a
szenkútyi cukrát, más pedig a templomból hazafele (meg hát olykor
odabent is) nyomta a kezembe a negrót. Most hogy nekem is
gyerekeim vannak nálunk is megvannak a cukros nénik. Úgy

Beszkid Andor polgármester

látszik ez már amolyan néphagyomány nálunk. És még az alapvetõ
kategóriák is megvannak! Így az erõs cukrosak, a mini cukros, meg
az olvadós cukros nénik a legfõbbek. Mondanom sem kell, hogy az
utóbbi a legnyerõbb. Ha Bözsi néni szembejön, a lányom sandán
rám tekintget, és már tudom, hogy arra gondol, vajon van-e az
otthonka zsebében valami!
Fiatal felnõttként nem igazán értettem, hogy miért nem lehet a
templomi cukorkázást mellõzni, sõt kifejezetten zavart, és
felháborított. Majd rájöttem nem öncélú ez, lehet oka is, persze ez
nem mentség az alól, hogy valóban nem oda való tevékenység.
Amikor elkezdtünk gyerekekkel templomba járni, szilárd
elvem volt, hogy nem viszek ilyen-olyan ennivalót magammal,
csak tiszta vizet, hiszen nem lakomázni járunk oda. Ez az elv egy
darabig tartotta is magát. Volt egy- két mise, amit tulajdonképpen
csak azért nem fulladt rosszalkodásba, vagy kimenetelbe, mert
szemfüles cukros nénik mellett ültünk, akik látva, hogy a
rózsafûzér meg a szentkép itt már édes-kevés, gyerekeim markába
nyomtak egy- egy szem édességet. Hogy örültek neki! Hát még én!
Mostanában az én táskám is rejt pár szem cukrot, néhány szál
ropit. Ha már végképp nem megy a csendbenlevés, hát elõkerül
belõlük néhány. Szerencsére, csak mise vége fele közelítve.
Elképzeltem magam öregasszonyként, ahogy én is valamelyikünk
unokájának, dédunokájának cukorkát csempészek a kezébe mise
után. Én is cukros néni leszek majd? Remélem… Kaluzsa Mónika
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Edelényi árvízkárosult gyerekek Rimócon
Önkormányzatunk is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez,
mely szerint olyan településeken élõ gyerekek táborozását biztosítják,
melyeken nagy károkat okoztak a június-júliusi árvizek. Ilyen
település a körülbelül 11 ezer lakosú Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében található Edelény város is. A Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül sikerül megszerveznünk, hogy 22 árvízkárosult gyerek és két
kísérõjük Rimócon tölthessen el közel egy hetet.
A vendégek július 25-én vasárnap érkeztek Rimócra. A
Szeretetszolgálat gondoskodott a szállításukról, így egy buszon
érkeztek a szintén árvíz sújtotta felsõzsolcaiakkal, akiket Hollókõ
község látott vendégül.
Az edelényiek, miután kiszálltak a buszból elfoglalták a
szállásukat, mely a Varsányi út 91. szám alatt lévõ vendégházban volt.
Jusztin Péterné Hédi néni segítségével már elõzetesen felszállítottuk az
ásványvizeket, szükséges eszközöket, élelmiszereket, melyek az
ellátáshoz kellettek. A gyors kipakolás után felsétáltunk a Gondozási
Központba, ahol raguleves és pogácsa várta õket. A finom ebéd után
tele hassal visszamentünk a szállásra, ahol egy kicsi pihenõ után a
polgármester úr virtuális falubemutatóját láthattuk, aki mesélt a
település történelmérõl, hagyományiról, az itt élõ szokásokról,
érdekességekrõl. Ezt követõen Skrabák Antal, Percze Roberta és Péter
Gabriella citerajátékát hallgattuk meg, s a bátrabbak ki is próbálták a
hangszert. A vacsorát ez estére a Vincze család (Bem apó út) tagjai
biztosították számunkra. Az este további részében a gyerekek a
hatalmas udvarban fociztak, labdáztak, karikáztak.
A hétfõi napon a Rimóci Ifjúsági Közösség által szervezett
programokon vettünk részt. A közösség tagjai készítették el a reggelit,
majd kezdetét vette a játékos délelõtt, a gyerekek csapatokban járták be
a faluban ideiglenesen létrehozott állomásokat, ahol a különbözõ
feladatok elvégzése után pontokat gyûjtöttek össze. Az utolsó
állomáson a Babamúzeumban lefényképezkedtünk a rimóci
népviseletbe öltöztetett babákkal. Sajnos az idõjárás nem volt a
legjobb, az utolsó csapatok meg is áztak visszafelé menet, de az egyház
képviselõ-testülete által készített babgulyás, amit ebédre kaptunk,
mindenkit felmelegített. A délutáni program is az Ifjúsági Közösség
szervezésében zajlott, az ügyesebbek kézmûveskedtek, virágokat
készítettek, mások énekeltek a gitárosokkal, míg voltak, akik a labda
kergetésével múlatták az idõt. Késõ délután a sportcsarnokban
fociztunk és az iskola melletti aszfaltpályán kosaraztunk. A játéktól
kimerülten érkeztünk vissza a vacsorára, amit szintén az Ifjúsági
Közösség tagjai készítettek el számunkra. A sportdélután annyira jól
sikerült, hogy többen visszamentek még a sportcsarnokhoz vacsora
után, s csak késõ este tértek vissza. Este még nyársaltunk egyet, s aztán
tért mindenki nyugovóra.
Kedd reggel Percze Balázsné (Kiskert út) által elkészített virsli
várta az ébredõket. A reggeli után lesétáltunk az iskolába, ahol már a
felállított ping-pong asztalok és a korongozó várta a gyerekeket. A
délelõtt folyamán tettünk egy gyors látogatást a templomban, majd
ebédig az iskolában interneteztünk, ping-pongoztunk, korongoztunk.
Ebédre szétváltunk, mivel 6 fõ Kurtán Attiláné (Bem apó út), 12 fõ
Mócsány Istvánné (Kiskert út) és szintén 6 fõ Déska Bertalanné (István
király út) által elkészített ebédet fogyasztotta. Ebéd után újra az
iskolában folytatódott a délelõttihez hasonló program, az eddigiek
mellet már citerázni, focizni, kosarazni és népviseletbe öltözni is
lehetett. A kellemes délután után visszamentünk a vendégházba, ahol a
tanári kar által készített melegszendvicseket fogyasztottuk szép
számmal. Ezzel még nem ért véget a nap. A vacsora után lesétáltunk a
közösségi házba, ahol Paluch Norbert és Paluchné Percze Piroska a
rimóci táncok alaplépéseivel ismertetett meg minket, majd egy kört
alkotva mindenki ki is próbálhatta, mennyire sajátította el az új lépéseket.
Az eredetileg eltervezett programot a szerda reggelre érkezett esõ
módosította. Háromnegyed 8-ra lesétáltunk az óvodába, ahol finom
lángossal vártak minket. Ezalatt megérkeztek az autóbuszok (a rimóci
és a kistérségi kisbuszok), amivel reggeli után indultunk is
Ipolytarnócra. A szakadó esõ ellenére végigjártuk a tanösvény egy
részét, ahol megnéztük a több millió éves megkövesedett növényeket
és állatok lenyomatait. Szinte mindenki sorbaállt annál a
famaradványnál, ahol a mondás szerint, ha megérintjük a fát és
kívánunk valamit, az a késõbbiekben teljesülni fog. A gyerekeket a
legjobban a 3 dimenziós mozi érdekelte, ahol olyan érzésünk támadt,
mintha mi is a több millió évvel ezelõtt itt élt állatok között sétálnánk. A
túravezetés után a csapat fele kipróbálta a 4 dimenziós mozit is, ahol a

látvány mellett a székek mozgása is azt az illúziót keltette, mintha
tényleg visszautaztunk volna az idõben. Az izgalmas délelõtt után
fáradtan érkeztünk haza, s ebére elfogyasztottuk az eredetileg hidegcsomagnak készült szendvicseket. A délután pihenéssel DVD-zéssel,
játékkal telt, voltak akik lementek internetezni a Teleházba. A vacsorát a
Rimóci Kobak Egyesület készítette el nekünk, ami paprikás krumpli volt.
Csütörtökön végre jó idõre volt kilátás. A reggelire foszlós kalácsot
és kakaót készített nekünk Jusztin Istvánné, Jusztin Gabriella (Temetõ
út) és Pásztorné Jusztin Anita (Bem apó út). A délelõtt focival és
origamival telt, majd fél 12-re megérkeztek az autóbuszok (szintén a
rimóci és a kistérségi), amik átvittek minket Hollókõre. Megérkezés
után elsétáltunk a Muskátli Vendéglõbe, ahol ízletes ebéddel vártak
minket, valamint a helyi Piroska néni mesélt nekünk a régi hollókõi
szokásokról, két bátor önkéntest népviseletbe öltöztetett, majd
kukoricát pattogtatott nekünk. Ezek után átkísért minket a
falumúzeumba, ahol megnéztük, milyen eszközök és berendezések
voltak régen. A falumúzeum után felsétáltunk a várhoz, ahol az
idegenvezetõ már várt ránk, s végigvezetett minket a vár folyosóin,
emeletein. A várnézés után igazi várostromban vettünk részt. Korabeli
jelmezekbe beöltözött férfiak és gyerekek vártak, hogy két csapatot
alkotva ostromlóként, majd várvédõkén veszedelmes „zoknigombóc”
fegyvereinkkel megsemmisítsük az ellenséget. Az ostromot mindenki
élvezte, a zoknigombócok csak úgy záporoztak a levegõben, de az
ügyesebbek pajzsaikat maguk elé tartva könnyedén kivédték a
támadást. A hatalmas csata után meguzsonnáztunk és hollókõi
vásárolgatás, fagyizgatás következett. Fáradtan, kimerülten érkeztünk
a buszokhoz, s indultunk hazafelé. Itthon már várt minket a közhasznú
foglalkoztatottak által elkészített rizi-bizi és rántott hús. A vacsora után
az ügyesebbek fülbevalót készítettek, a fiúk fociztak, csocsóztak,
mások énekeltek, gitároztak.
Elérkezett a pénteki, egyben az utolsó teljes egész napunk.
Reggelit szintén a közhasznú foglalkoztatottak készítettek nekünk, ami
bundáskenyér volt. A reggeli után a rimóci kisbusz két fordulóval bevitt
bennünket Szécsénybe. Elõször felmentünk a Tûztoronyba, s a legfelsõ
szinten bebizonyosodott, hogy tényleg ferde a torony. Aztán átmentünk
a ferences kolostorba, ahol egy idegenvezetõ segítségével megnéztük a
templomot, a sekrestyét, az idõszaki kiállítást és a Rákóczi-szobát. A
kolostor után bementünk a Kubinyi Ferenc Múzeumba. A kastély után
elnyaltunk egy fagyit a sétáló utcában, majd a játszótéren és a
várkertben töltöttük el a maradék idõnket. Ezután hazaindultunk a
kistérségi busszal és két csoportra szakadtunk, 12 ember leszállt a felsõ
buszmegállóban és Beszkid Jánosnéhoz (Bem apó út) ment ebédelni,
míg a többi 12 ember tovább ment a falu központjába és Bablena
Attiláéknál (István király út) fogyasztotta el az ebédet. Délután már
pakolászással telt az idõ, valamint lelkesen próbáltak az esti „Ki Mit
Tud”-ra. 1600 körül a fiúkkal elindultunk a sportpályára, ahol már várták
õket a helyi serdülõ csapat tagjai, hogy egy barátságos mérkõzésen
összemérjék erejüket. Késõbb megérkezett mindenki, s akinek kedve
volt, az az emeleten hûtõmágneseket készíthetett. Közben már fõtt a
polgárõrség által felügyelt pörkölt a katlanban, ami az esti vacsorához
készült. A vacsora elfogyasztása után sor került a „Ki Mit Tud”-ra, ahol
modern-, balett- és népi táncot láthattunk, valamint éneket hallhattunk
a vendégek elõadásában. Ezek után verssel és emléklappal
megköszönték a rimóciak vendégszeretetét, kedvességét, valamint a
sok-sok felajánlást ami a héten érkezett nekik. Az emléklapon a
következõk olvashatók: „Az edelényi árvízkárosult gyerekek
köszönetüket fejezik ki ezzel az emléklappal az itt eltöltött csodálatos,
élményekben gazdag egy hétért. Hálásan köszönjük a falu minden
lakójának a segítséget és az õszinte vendégszeretetet!” Az emléklap
hátoldalán minden edelényi aláírása szerepel. A hét zárásaként átadtuk
búcsúajándékainkat a gyerekeknek és a kísérõknek, ami „Rimóci
csoki”, kulcstartó és kártya volt, valamint mindenki kapott fényképet,
akik a keddi napon népviseletbe felöltöztek és lefényképezkedtek.
Végül pedig meggyújtottuk a tábortüzet, s tovább fociztunk,
beszélgettünk.
Szombat reggel elérkezett az indulás napja. A reggelit Bablena
Ferencné (Ady Endre út) készítette, miközben elkészültek az útravaló
csomagok is. A busz kicsit késve érkezett meg, de addig is
csocsózással, focival és beszélgetéssel töltöttük el a hátralévõ idõt.
Végül mégis megérkezett a busz (pedig többen örültek volna, ha még
maradhatnának), elhelyeztük a csomagokat, majd integetve búcsút
intettünk egymásnak.
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- Már pedig, jó asszony, ha nem tudja
megmondani, hogy mivel és hogy vette el a
maga becsületét Virág Miklós, akkor nem
tudok igazságot tenni és maga továbbra is
becsület nélkül marad.
- Mán hogyne tudnám megmondani, pattan
föl az asszony.
- Hát akkor mondja, az Isten áldja meg,
mondja már!
- Megmondjam?
- Meg hát. Azért van az egész tárgyalás.
Mondja meg, mi volt az a borzasztó, amit
magának Virág Miklós mondott?
- Igazán meg kell mondani?
- Meg bizony,
- Dehát hogy mondjam én azt meg?
- Ugy, ahogy Virág Miklós mondta magának.
- Jaj, szent Isten! Ugy, ahogy õ mondta? Én
azt mondjam most magamról? Azt, azt, de
gyorsan. - Dehát, kéremalássan az
rémséges, csunya dolog! Tetszik tudni,
katona vót sokáig, oszt ott tanulta az ilyen
csunya szavakat. Jaj Istenem, nem is
tudom, hogy vallom meg!
A bíró konokul hallgat. Érzi, hogy itt a
válságos pillanat.
Az asszony arca valóságos pipacs.
Reszketõ ujjaival a kötõje csücskét kínozza,
küzködik, fulladozik, végre mégiscsak
megtörik:
- Hát ... kéremalássan, mikor én
pofonütöttem õtet, akkor ... izé ... akkor azt
kiabálta nekem, hogy izé ... követem
alássan, te ... te normális! Jaj, csakhogy
kimondtam. A biró elképedve fordul az
alpereshez:
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- Igaz ez, Virág Miklós?
- Igaz, kéremalássan, bizonyítja az szinte
örömmel. Aszontam neki, hogy te normális.
Hogy ugyan hagyjae? Mer igy tudódik ki,
kéremalássan, a tisztesség.
Az öreg járásbiró szinte meghõköl ettõl a
jogi csodabogártól. Ilyen esete még nem
volt. Idegei már amúgy is vitustáncot jártak a
tárgyalás egész folyamán. Zúg, zakatol az
agya. Mármár azt hitte, hogy felrobban a feje
s a fejével együtt az egész járásbíróság.
De nem robbant fel. Nem robbanhat, mert õ
biró. A bírónak pedig nincsenek idegei,
nincsenek érzelmei. A bírónak szíve sincs.
Nem szabad, hogy legyen. Neki csak tudása
van és türelme. Tudása azonban bármily
nagy is, a paragrafusok sövényei közé
szorul. Hanem a türelme határtalan. S a
türelem jó tanácsadó. Most is ez segít. Ime
itt áll elõtte két tisztalelkû szép magyar. Az
atyafi szinte hetykén, mint akinek jól sikerült
a szénája. Elégedetten mosolyog.
Szemébõl forró tûz parázslik a menyecske
felé. De az a világért rá nem nézne, csak áll
égõ, pirosan, szemérmesen, kissé
durcásan.
S [a] biró most az egyszer elejti a
paragrafusokat s engedi szabadon dobogni
a szivét. Tapasztalt tekintete már mindent
lát, világos elméje mindent megértett, s
ember szeretõ szíve már mindent
megérzett. Erre a puha, öreg szivre most
nagynagy melegség ömlik s a farsangi
napsütés mintha ifjusága letûnt tavaszát
varázsolná pillanatra a rideg tárgyaló
terembe.

Méltóságos nyugalommal felemelkedik
ültébõl. Kezébe vesz egy ott heverõ füzetet
(talán éppen az ügyvédi tarifát) s némi
ünnepélyes torokköszörülés után hivatalos
komolysággal megszólal, mintha olvasná:
- Tényállás: özv. Gonda Balázsné, született
Perce Erzsébet törvény elé állította Virág
Miklóst, mert Virág Miklós azt a sértõ szót
mondta neki, hogy normális és ezzel Perce
Erzsébet becsületét elvette. Így volt? - kérdi
most a két szerelmestõl.
- Így vót, vágják rá egyszerre.
- Nahát akkor idefigyeljenek. Ítélet: A törvény
nevében ezennel kijelentem, hogy özv.
Gonda Balázsné, született Perce Erzsébet
nem normális és soha nem is volt az! A
törvény erejénél fogva ezennel visszaállítom Perce Erzsébet becsületét.
Megértették? - dördül rájuk szigoruan.
- Igenis, kéremalássan.
- Akkor elmehetnek.
El is mentek.
*
Minek csürjem-csavarjam! Hazafelé már
szerelmes jegyespár módján kisujjonfogva
vezette Miklós a menyecskét. Mentek
boldogan, rangosan. Még azon a farsangon
egy pár lett belõlük. A huncut nyoszolyólányok, meg a võfélyek a templomból
hazafelémenet azt danolták, hogy aszondja:

"Perce Bözsi mézes bögre,
Fel van akasztva a szögre.
Virág Miklós le-leveszi,
Körülnyalja, meg felteszi"...
A forrást Benkó Péter közölte.

2010. AUGUSZTUS 20. KÉPEKBEN
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Radványi Lajos mûvei 1. rész
Radványi Lajos kántortanító úr 1926-tól 1940-ig mûködött Rimócon. Szerteágazó tevékenységei miatt a település két
világháború közötti történetében igen fontos szerepet töltött be. Többek között a népmûvelõ egyesület vezetõje, a
hitelszövetkezet elnöke, községi közgyám, községi képviselõtestületi tag, hitelszövetkezeti ügyvezetõ igazgató is volt.
A Rimóci Újság korábbi számaiban pedig a Gyöngyösbokréta mozgalomban kifejtett tevékenységét mutattuk be. A
táncos csoport történetének feldolgozása közben kerültek el õ az Õ írásos mûvei. Elõreláthatóan a következõ
lapszámokban kerülnek ezek bemutatásra. Elsõként egy novellát olvashatunk tollából, melynek szereplõi „rimóci”
nevekkel rendelkeznek. Azt, hogy a történetnek van-e valóságalapja, nem tudhatjuk…
A becsület. Írta: Radványi Lajos (megjelent: Nógrádi Hírlap, 1940. szeptember 21. 1-2-3. oldal)
Ketten állnak az öreg járásbíró elõtt.
Csizmás atyafi az egyik, kurtaszoknyás
fiatalasszony a másik. A bíró megkérdi az
asszonyt:
- Hogy hívják?
- Ühüm. Perce Erzsébetnek.
- Hány éves?
- Biz én mán öreg vagyok kéremalássan.
- Mégis mennyi?
- Épen szent Mihály napján fordultam
harmincháromba.
- Családi állapota?
- Csak két családom vót, kéremalássan, egy
gyerek, meg egy lány, de mind a kettõ
meghalt. Az egyik
Isten nyugosztalja,
kanyaróba vót, oszt…
- Elég! csap le a bíró, nem ezt kérdeztem,
hanem a családi állapotát.
- Hisz azt beszéltem épen.
- De hogy férjezette, vagy hajadon?
- Mán hogy vónék én hajadon?
- Akkor hát ura van!
- Uram? Hajszen ha szegény Balázs élne,
akkor most nem kellene nekem itt
szégyenkeznem!
- Szóval özvegy?
Itt felelet helyett illedelmes szemdörgölés és
némi fájdalmas szipogás alkalmaztatódik.
Mikor a bíró látta, hogy a kérdezett fél már
elég vörösre dörgölte az orrát, egy ujjabb
kérdéssel szakítja végét a kegyeletnek:
- Mi volt a neve az urának?
- Gonda Balázs, kérem, Gonda Balázs.
A bíró feljegyzi, aztán az atyafihoz fordul:
- Magát hogy hívják?
- Engem?
- Dehogy magát! fakad ki az igazság
apostola, az én öregapámat! Hallja, ha
maga is így fog felelgetni, akkor három
tárgyalás is kevés lesz. Mondja meg a nevét!
- Melyiket, kéremalássan, mer otthon a
faluban…
- Halljae! förmed rá a bíró, ne vacakoljon!
Majd hirtelen jó ötlete támad és más oldalról
kerüli meg a ravasz palócot:
- Volt maga katona?
- Én ne lettem vóna?
- Hányasoknál szolgált?
- A tizenhatos honvédeknél Besztercén!
vágja ki büszkén és gyanutlanul.
- Hát akkor idefigyeljen! Én tartalékos százados
vagyok és most magának vezényelni fogok.
S feláll az öreg bíró nagy komolyan.
- Vigyázz! harsogja keményen.
Az atyafi összekapja magát, s áll mint a
cövek.
- Mi a neved?
-Virág Miklós.
-Melyik évben születtél?
- Százados úrnak alássan jelentem,
egyezernyócszázkilencvenkilencbe.
- Nõs vagye, vagy nõtlen?
- Százados úrnak alássan jelentem, özvegy
vagyok.
- No hála Istennek! örvend idõ elõtt a bíró és

elégedetten ereszkedi alá székébe.
- Most már nem vagyunk katonák, mondja
az atyafinak, megint bíró vagyok és
kezdhetjük a tárgyalást. Gonda Balázsné
Perce Erzsébet felperes becsületsértés
miatt kártérítés, illetve elégtétel iránt
keresetet indít Virág Miklós alperes ellen…
- Mán engedelmet kérek, szól közbe az
atyafi, de nem jól van.
- Micsoda?
- Hát az, hogy én csak alperesnek vagyok
írva, Bözse meg felperes.
- Ez így nagyon jól van, nyugtatja meg a
bíró. Maga ehhez nem ért.
- Mán hogyne értenék, kéremalássan!
Annyit csak értek tán, hogy én vagyok az
ember, Bözse meg csak asszony!
- Az itt mindegy. Itt csak felek vannak, érti?!
- Felek? Ejnye mán, tekintetes ur! Hát mégis
csak jól mondom én, hogy hiba van itt. Mer a
lehet, hogy Bözse feles, mer õ asszony. De
én mihóta csak megfogtam a kasza nyelit,
mindig egész részes vótam, meg vagyok is!
mondja büszkén az atyafi és akkorát vág a
mellére, hogy csak ugy döng belé a rideg
bírói szoba.
- Halljae, itt maga ne magyarázzon! Maga
hallgasson és csak akkor beszéljen, ha
kérdezem! szól keményen az igazság nagy
mestere s hatalmasan rávág az asztalra.
Majd az asszonyhoz fordult:
- Perce Erzsébet felperes, adja elõ a
sérelmét! Az asszony meglepõdik a szótól,
irulpirul, alig tud dadogni:
- Hogy én... én a ... sérelmet ... az én sérelmet
... hát hogy adjam én azt elõ, kéremalássan!
Mán ne tessék tõlem ilyent kívánni!
Látja a biró a menyecske zavarát s azt, is,
hogy nyilván a "sérelem" szó jelenthet
valami rosszat a palóc szótárban, Hát
megmagyarázza szépen:
- Idehallgasson! Azt mondtam, hogy mondja
el a baját, mi panasza van Virág Miklós ellen.
- Jaj, hogy a panaszomat? éled egyszeribe
az asszony, tyhû, kérem alássan, hát azt el
is mondom. Mer ilyen kutya ember nincs
több a faluba!
- Nono! szólt rá a bíró, ne sértegesse az
alperest!
- Dehogy sértem, dehogy! Csak azt mondom
én, ami az igazság, a szintiszta igazságot,
keremalássan, mer tudom én, hogy a
törvénybe csak az igazat szabad mondani.
Elég szégyen az nekem, hogy ilyen piszok
ember miatt a törvénybe kell gyünnöm! Mer a
becsületemet vette el a betyár! Az egész falu
elõtt oda a becsületem, kéremalássan. Azér
törvénykezek vele, mer ha szegény asszony
vagyok is, de a becsületemet nem hagyom!
A bõséges szóáradat egyenesen a bíró
gyomrába furódott s csak nagy nyelésekkel
sikerült legyûrni a kifelé kívánkozó türelmet.
- Idefigyeljen, lelkem! Maga folyton az alperest
sértegeti itt elõttem, ahelyett, hogy elmondaná,
mivel bántotta meg magát Virág Miklós!

- Hogy mivel bántott? A szavával,
kéremalássan, a szavával! Mer gyalázatos,
piszok ember ez, kéremalássan!
- Az Isten áldja meg, mondtam már hogy ne
sértegesse az alperest! Se nem piszok, se
nem komisz ember, hanem alperes! Azt
mondja el végre, hogy volt, mint volt!
- Elmondom, kérem, elmondom. Az ugy vót,
kéremalássan, hogy ez a Miklós, vagy hogy
mondjam, ez az alúperes ember, vagy
micsoda, legény korában járt hozzám, oszt
kéretett is, de édes szülém (Isten
nyugosztalja) nem adott hozzá, oszt azóta
haragszik rám, pedig én mentem vóna,
tetszik tudni, de szülém nem adott hozzá.
- Hol van itt a becsület? Ragadja meg a bíró
a lélegzetvétel szünetét.
- Megmondom én, kéremalássan azt is. Az
ugy vót, hogy mind a ketten megözvegyültünk. Osz hogy szomszédok is vagyunk, hát
ez a Misa, vagy mit is mondok, ez a hogy is
kell õt tisztölnyi, kéremalássan?
- Alperes, igazítja a biró.
- No az, az! Hát szóval mindennap megállított
beszélgetni.
- Hát aztán?
- Egyszer is beszélgettünk. Én a gát mellett a
vályúra álltam, õ meg az istállója véginek
támaszkodott, tisztõlöm alássan, a
ganajdombnál. Beszélünk, beszélünk, oszt...
oszt egyszercsak odagyün, oszt aszongya,
hogy izé... hogy sughate valamit...
- No és?
- Hát mondok, súghat mán mér ne
súghatna... nem igaz, kérem?
- No és aztán?
- Hát súgott kéremalássan, oszt én meg...
izé... elöntött a méreg, oszt igy vót...
- Hogyhogy?
- Hát úgy, hogy ... pofonvágtam.
A biró meglepetten fordul az alpereshez:
- Hallja ezt, Virág Miklós? Így volt?
- Így vót kéremalássan, akurát így vót. Olyan
pofont basanyitott a balképemre, hogy még
most is zúg a fülem!
- No de édes lelkem, mondja a biró a harcias
menyecskének, - hát mit akar maga?
Pofonüt egy ártatlan embert és még maga
kereskedik?!
- Mán hogyne kereskednék, mikor elvette a
becsületemet!
- Elvette a maga becsületét? Hát ez már sok!
Hiszen maga ütötte pofon ezt a szegény
embert, maga vette el az õ becsületét, nem
õ a magáét!
- De igenis, kéremalássan, õ vette el az
enyémet! Ha nem tetszik visszaadni a
becsületemet, haza se megyek a faluba!
Inkább haljak meg! Becsület nélkül nem
élhet egy szegény asszony.
A biró gyomrában megint keresztbeáll a
türelem. Most mit csináljon? Már látja, hogy
rendes úton módon nem tudja kihámozni a
tényállást a csavaros palóc észbõl, azért hát
így szól a menyecskéhez:

Az edelényi árvízkárosult gyerekek számára rengeteg felajánlás érkezett, név szerint fel sem tudjuk sorolni az önzetlen
felajánlókat, ezért mindazoknak, - akik valamivel hozzájárultak a megszervezett egy hét sikeres lebonyolításához - mind a
magunk, mind az edelényiek nevében köszönetünket fejezzük ki. Isten fizesse meg nagylelkûségüket!
A programszervezõk és kísérõk nevében: Vincze Ágota

Árvízkárosult gyerekek Rimócon
Július 25- tõl július 31- éig látta vendégül Rimóc
község az árvíz sújtotta település huszonkét
gyerekét.
A hét közepén, szerdán este beszélgettem a két
felnõtt kísérõvel Szabó Tamásné Beával és
Bósáné Kovács Adriennel, mindketten tanárnõk.
Hogyan jöttek?
- Edelénybõl érkeztünk, Borsod- Abaúj- Zemplén
megyébõl.
Milyen nagy település Edelény?
- Tizenegyezer lakosa van, jóval nagyobb, mint
Rimóc.
Mikor voltak az elsõ benyomásaitok a
megérkezés után?
- Az rögtön kiderült, hogy a rimóciaknak hatalmas
szívük van, csodálatos a vendégszeretetük és jó a
faluközösség.
Mi jutott a Rimóc név hallatán?
- Semmi. Tulajdonképpen Hollókõre készültünk,
csütörtökön tudtuk meg, hogy Rimócra jövünk, de
bátran mondhatom, hogy cseppet sem bánjuk.
Elõzõleg Hollókõrõl már hallottunk, de Rimócról
még nem. Nagyon kellemes csalódás volt
számunkra, pedig az elsõ este az esõ is esett.
A második nap is fantasztikus volt, érdekes és
változatos programok vannak, elfoglaltak a
gyerekek, mindig van valami.

El sem hisszük, de a gyerekeknek nem hiányzik a TV.
A gyerekek egy iskolából jöttek?
- Edelényben összevont oktatási intézmény van.
Az egyes és kettes számú általános iskolából is
jöttek, de vannak középiskolások is.
Mondanátok néhány szót az árvízrõl az újság
olvasóinak. Hogyan képzeljük el?
- A Bódva folyó vezet keresztül Edelényen (akkora
mint az Ipoly) hatalmas víz jött, a gát átszakadt.
Ilyen vízre még a legidõsebbek (95 éves) sem
emlékeznek. A májusi nagy esõzések után
emelkedett meg nagyon a folyó vízszintje, már
akkor is védekeztünk. Akkor még sikerült
megvédeni a települést.
Majd két hét múlva következett be a tragédia. A
munkahelyekre jött az értesítés, menjünk a
gyerekekért, mert nagyon nagy a víz. Nem
gondoltuk, hogy ekkora a baj és a gát majd nem
bírja. Folyt a zsákolás, mindenki dolgozott.
Aztán hajnali fél háromkor a rendõrök szirénával
költöttek mindenkit, mert átszakadt a gát, hiába
tettünk meg mindent, amit lehetett. A hatalmas víz
elárasztotta a települést. 5 perc alatt sötétben (mert
áram már nem volt, a gátakon is fáklyák
világítottak) kellett futni, otthagyni mindent.
A lakóházakban szekrény magasságig, a görög
katolikus templomban a padsorok tetejéig ért a víz.
A víz elöntötte a belvárost is, négy helyen leszakadt
az út, a buszmegállót, a kerítéseket vitte a víz.

A levonuló ár után hogyan fogtatok hozzá az
újjáépítéshez?
- Megmozdult az ország, hirtelen összefogást,
rendkívüli szeretetet, együttérzést tapasztaltunk.
Hát mégis csak egy nemzet vagyunk.
Sajnos megjelent a fosztogatás is, a rendõrök
géppisztollyal és kutyákkal õrizték a házakat.
Mit üzentek a rimóciaknak?
- Egy magunk által írt vers részletével üzennénk a
helyieknek:
„Kérünk is egy dolgot
maradjunk barátok
mindannyian boldog
örömökben gazdag életet kívánunk.”
- Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk,
sohasem fogjuk elfelejteni Rimócot. Az Isten áldja
meg az itt lakókat.
A jól esõ szavak után én mondtam köszönetet a
tanárnõknek, hogy megosztották velem
gondolataikat. Majd Pirkó Zsuzsannával
beszéltem néhány szót aki edelényi
középiskolás. Zsuzsi minden gyerek nevében
megköszönte a meghívást, elmondta nagyon
jól érzik magukat, sok-sok változatos
programban van részük. Neki személy szerint
nagyon tetszik a hagyományok õrzése, a
viselet megbecsülése, felejthetetlen élmény
számára a rimóci vendégeskedés.
Beszkid János
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„Milyen jó lenne, ha a betegben mindenki a szenvedõ Krisztust,
az ápolóban és a gyógyítóban pedig mindenki a gyógyító
Krisztust látná”

Idõsek és betegek búcsúja - 2010. augusztus 3.
Az idei évben is részt vettünk az idõsek és betegek búcsúján
Mátraverebély - Szentkúton. Ezen a napon a mi intézményünk
is bezárt és a dolgozók nagy része is részt vett ezen az ünnepen.
Reggel fél nyolckor indultunk Rimócról 109 fõvel. A nehezen
mozgó idõs emberek a házuk elõtt szállhattak fel a buszra,
hiszen a rimóci busz háztól-házig szállította õket. A buszon
énekelve, imádkozva gyorsan telt az idõ. A Szentkúton
gyónásra, miseíratásra is volt lehetõség. Közösen írattunk misét
a szentkúti búcsúsokért és az otthon maradt idõs, beteg
emberekért. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdõdött, melyet
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált. A bevezetõjében
elmondta, hogy õ maga is már 67 éves és már több mûtéten is
átesett. A prédikációja az idõsek, betegek, s azok ápolóinak,
gondozóinak tiszteletérõl szólt. Az idõsekhez szólva kifejtette:
szeressék orvosaikat, gondozóikat, ápolóikat a gyógyításban
résztvevõ, dolgozókat, hisz nekik sosem volt könnyû dolguk, de
ma különösen nehéz, hiszen nem kapják meg azt a
megbecsülést, melyet megérdemelnének. A gondozókhoz is
szólt: tiszteljék és adjanak sok szeretetet az idõseknek,

betegeknek. Tegyék széppé hátralévõ napjaikat, legyenek
hozzájuk türelmesek, szeressék õket. A szentmise után
lehetõség nyílt arra, hogy aki elmúlt 65 éves, vagy súlyos,
gyógyíthatatlan betegségben szenved, felvehette a betegek
kenetét. A mise után és a litánia között mi rimóciak énekelve,
imádkozva végig jártuk a keresztutat. Elmondhatom, hogy ez az
ünnep nagyon szép, színvonalas és megható volt. Ez a nap - úgy
érzem - az idõsekrõl, betegekrõl, ápolókról, gondozókról szólt.
Ezen a szép ünnepen mindenki feltöltõdve, megnyugodva,
sorsába beletörõdve indult haza, hogy folytassa a maga
megszokott életét.
Szomorúan tudtuk meg, hogy aki ezt a napot /Idõsek
búcsúját/ elindította és elsõként megszervezte 13 évvel ezelõtt,
Serfõzõ Tamás, volt szociális otthon igazgatója ez évben
elhunyt.
Pásztor Antalné
Hogyan érezték magukat az idõsek a Szentkúti
zarándoklaton?
A betegek és idõsek együtt kirándulhattak és
zarándokolhattak egy nagyon szép helyre, hiszen, ahol Jézus
anyja, Mária jelen van, az csodás érzésekkel tölt el. Sokat
imádkoztunk Istenhez és a segítségét kértük gyógyulásunkhoz
és hitünk megerõsítéséhez. Jó ötlet volt ez a zarándoklat és jó
volna, ha ezt így minden évben megszerveznék. Köszönjük!
Laczkó Ferencné (Kossuth út)
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Nagyboldogasszony
„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás” (Márai)
Egy viharos éjszaka után elérkezett a szentkúti gyalogos zarándoklat
hajnala.
Elindultunk hát, mert a zarándoklat nem arról szól: „Ha jó idõ lesz,
megyek!”
Útra keltünk negyvenhatan, elszántak, ifjak és seniorok, kezdõk és
haladók.
Sejtettük, új ismereteket szerzünk majd a sárról és úgy is lett.
Átgázoltunk megáradt patakokon, dagasztottunk négy-öt sártengert,
de a derû mindvégig ragyogott az arcokon. Imádkoztunk, énekeltünk,
jókat beszélgettünk, nagyokat nevettünk és nagyon elfáradtunk. Így
érkeztünk meg Nemzeti Kegyhelyünkre köszönteni-, hálát adni- és
kérni a Szûz Anyát. A Szentkút völgyében megpihentünk, feltöltõdtünk és a haza útra még mindig maradtunk húszan.
A patakok ugyan szelídültek, de jutott zápor is, sár is, szerencsére
ima is, ének is, jókedv is. Itthon aztán szívhez szóló szép bevonulással
zártuk a búcsút.
Hogy miért indulunk évrõl-évre, esõben-jó idõben?
- Mert elõttünk áll az út.
- Mert az akadályokat le kell gyõzni, egymást segítve, megõrizve a derût.
- Mert tartozni akarunk valahová.
- Mert a keresztet vinni kell, ha kell.
- Mert van mit megköszönni és van mit kérni.
- Mert jó hazaérkezni a nyugalom reményében.
Tisztára mint az élet!
Jövõre téged is várunk!!!
„Ezer lépés tudom a választ:
Ha egy helyben állok, már az is fáraszt!
Ha élhetnék többször más helyen újra,
akkor is eljönnék erre az útra.”
(Road)
Rigó F.

Bizonyára több Rimóci Újság olvasó hallott már a nógrádmegyeri úgynevezett ,,hittan táborról''. Nos valóban már sok éve rendezi táborát
az Ipolymenti Nagyboldogasszony Közösség Nógrádmegyerben. Minden évben voltak rimóci fiatalok a táborlakók között, hol többen, hol
kevesebben. Azt már kevesen tudják, hogy - már nem elõször - a tábor vezetõje is rimóci, Balogh Laci. Lacit kértük meg, hogy írjon néhány
sort az idei táborról. Az alábbiakban az õ írását olvashatjuk.
Beszkid János

Ipolymenti tábor 2010.

A mi idõseink is sorban álltak, hogy felvegyék a betegek kenetét

Közösen énekelve vettek részt a szentmisén

A Szentkúti lépcsõn a rimóciak egy része

Amikor megkértek, hogy írjak pár sort az idei év ipolymentés
táboráról, olyan egyszerûnek tûnt… Most amikor hozzákezdtem,
viszont nehézzé vált, mert olyan sok élmény elevenedik meg
bennem, amelyek közül szemezgetni nem egyszerû.
Nem tudom miért, de valahogy az idei év tábora különleges
számomra. Idén vezettem negyedik alkalommal a nyári tábort,
de idén, szemben a korábbi évekkel, nem csak táborvezetõként,
hanem táborlakóként is volt szerencsém együtt lenni a
gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal. Hasonlóan az elmúlt
évekhez, idén is volt egy témánk, amelyet boncolgattunk,
fejtegettünk, ízlelgettünk. Az idén az említett téma: a
kapcsolataink voltak. Kapcsolat Istennel, önmagammal,
másokkal. Törekedtünk a meghallgatott téma elméleti oldalát a
gyakorlatba átültetni, több-kevesebb sikerrel. Természetesen
idén sem maradt el a strand, az akadályverseny, az éjszakai
szentségimádás, a túra.
De mi teszi különlegessé ezt a tábort? A válasz nagyon
egyszerû: a találkozások. Hagy legyek kissé személyes; ha a
táborra gondolok kettõs érzés hadakozik bennem: a bánaté és az
örömé. Bánat, mert hiányoztak azok, akik más kötelezettségeik
miatt nem lehettek velünk, de ugyanakkor öröm, hogy voltak
olyanok is, akik a tavalyi év kihagyása után, idén visszatértek. A
rimóci fiatalok számát illetõen, lehet még mit javítani, de
nagyon nagy öröm, hogy egyáltalán vagyunk, akik elmegyünk
és törekszünk egy héten át lelki életünket teljesebbé tenni.
Amikor azt írtam, hogy találkozás, akkor erre a találkozásra is
gondoltam. Találkozás Istennel. Aki pedig ezt a találkozást
megélte, kétségtelenül kihat személyes találkozásaira.

Szintén különlegessége az idei évnek, hogy a tábor
szervezésében azon fiatalok vettünk részt, akik több mint 10 éve
ugyanebben a táborban találtunk egymásra, lettek mély és
tartalmas barátságok és azt hiszem, hogy nem klissé ezt írni, de
jóban rosszban együtt tudunk lenni. Talán ez a tábor valódi
értelme… Fiatalok, akik keresnek, megtalálják lelkükben Istent
és ezt a felfedezett Istent adják tovább és õrzik meg egymásnak.
Amit, még meg kell említenem, hogy milyen felemelõ érzés
nekünk szervezõknek az, ha látjuk, hogy tizenévesekben hogy
bontakozik ki a vágy egy teljesebb életre. Ez ad nekünk is erõt,
hogy munkánk, szolgálatunk gyümölcsözõ és nem értelmetlen.
A rimóci fiataloknak, akik részt vettek a táborban: Petrovics
Anna, Petrovics Dávid, Tóth Tibor Bence, Beszkid Márk, itt
szeretném megköszönni, hogy eljöttek és részt vettek a
táborban. Bár nem is gondolják, de óriási támasz és büszkeség
számomra, amikor a köszöntések között Rimóc neve is
felhangzik és érett, vallásos, Istenkeresõ fiatalok képviselik
településünket. Egyszóval: Köszönöm!
Akik pedig még nem voltak táborban, vagy csak nem
ismernek bennünket, azoknak ajánlom az évközi találkozókat,
amelyek idõpontját majd ismertetjük. Valamint üzenem nekik,
hogy van teljesebb élet annál, amit most élünk: „Tévedsz, ha azt
hiszed, hogy az öröm csakis vagy elsõsorban az emberi
kapcsolatokból származik. Isten mindenüvé rejtett belõle.
Benne van mindenben, abban is, amit átélünk, tapasztalunk.
Csak vennünk kell a bátorságot, hogy szembeforduljunk
megszokott életmódunkkal és újfajta, a hagyományostól eltérõ
életet kezdjünk.“ (Christopher Johnson McCandless)
Balogh László

