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XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM   FÜGGETLEN FALUSI LAP   Kisasszony hava    2011 AUGUSZTUS

Augusztus   2  (kedd) IDÕSEK, BETEGEK, SZOCIÁLIS 

OTTHONBAN LÉVÕK BÚCSÚJA
Augusztus 5-12. (péntek)

Dr. Manga János 
Augusztus   5  (péntek) ,,KENDERTÕL A VISELETIG’’

Konferencia és kiállítás
Augusztus   6  (szombat) FALUNAP

00Augusztus 12  (péntek) 18 II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság a

Dr. Manga János Közösségi Házban
(8. forduló)

Augusztus 13-14. SZENTKÚTI GYALOGZARÁNDOKLAT

Augusztus 20. (szombat) SZENT ISTVÁN NAPJA

.

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a

Közösségi Házban
.

.

.

Ára: 150,-Ft

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, Mócsány Georgina, 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 hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

„Minden perc, amely szeretet nélkül telik el, eltékozolt idõ.”
(Márió atya)

2011 AUGUSZTUS

Petõfi Sándor: Az apostol
(részlet)

Erkölcse, tudománya néki
Nevet szerzett még iskoláiban,
S midõn e pályát végezé, több úr hivá meg õt
Nagy s gazdag hívatalra
Ilyen kecsegtetéssel:
"Szegõdjél hozzám; szolga lész, igaz,
De ily urat szolgálni, mint én,
Dicsõség, és azért, hogy, elõttem meghajolsz,
Elõtted ezren hajlanak meg.
Más dolgod nem lesz, mint ez ezreket
Nyúznod tehetséged szerint, se
Könnyû munkából meg fogsz gazdagodni."

Szilveszter megköszönte szépen
E könnyû munkát és így válaszolt:
"Azért, hogy énnekem szolgáim legyenek,
Én más szolgája nem leszek.
Én nem kivánom, hogy elõttem
Embertársim hajlongjanak,
De ne kívánja tõlem más se, hogy
Elõtte én hajoljak;
Nem ismerek nálam kisebbet
S nem ismerek nálam nagyobbat.
S a gazdagságot illetõleg, az
Nekem talán ingyen se kellene,
Annál kevésbbé kell olyan nagy áron,
Hogy érte nyúzzak másokat!"
Ekkép szokott beszélni õ
Levett kalappal, de fölemelt fõvel.

El nem fogadta a nagy hívatalt,
De jöttek hozzá szegény emberek,
És meghivák õt falujokba
Jegyzõnek, és az ifju ment,
Ment örömest és boldogan.
S midõn elért a faluba,
S körülvevék õt a lakók,
Igy szólt hozzájok lángoló szemekkel:
"Üdvöz légy, nép! ugy nézz szemembe,
Tanítód és atyád leszek.
A bölcsõ óta mit vertek fejedbe?
Kötelességidet; Én megtanítlak jogaidra" 
És teljesíté, amit ígért.

Nem a kocsmába jártak ezután
A munkavégzett gazdaemberek,
Mint jártak eddig világkezdet óta;
A faluház elõtt karéjba
Állottak, és az ifju jegyzõt
Hallgatták a vén emberek,
És jobban hallgaták, mint papjokat, mert
Papjoknál jobbakat beszélt.
S mit ott tanultak, elvivék haza,
És elbeszélték fiaiknak,
S a jegyzõ tiszteletben állt.

Új jegyzõje van településünknek
Dr. Hegedûs István, községünk volt jegyzõje áprilisban kérte áthelyezését a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalhoz, így településünk egy rövid idõre újra jegyzõ nélkül maradt. A képviselõ-
testület pályázatot írt ki a jegyzõi munkakörre, miközben részmunkaidõs köztisztviselõi 
munkakörbe felvette dr. Simon Mihályt, akit ezzel egyidejûleg 2011. december 31-ig 
megbízott a jegyzõi feladatok ellátásával. Munkájához erõt, kitartást és sok sikert kívánunk! 
A következõkben az õ bemutatkozását olvashatják:

„Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem 1979-ben. Szüleimmel 1990-ben 
települtünk át Magyarországra, a szüleim munkalehetõsége miatt pedig 
Balassagyarmatra. A Balassi Bálint Gimnáziumban érettségiztem 1997-ben. A 
gimnáziumi évek alatt sok minden érdekelt, sok-sok mérlegelés után, végül a jogra 
jelentkeztem. Még abban az évben felvettek az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, 
ahol 2004-ben avattak jogi doktorrá.

21 évesen, 2000-ben lettem Hollókõ jegyzõje, és mivel ugyanabban az évben 
megszületett Eszter lányom, így a nappali tagozatot levelezõre váltva, még az egyetemi 
éveim alatt kezdtem el jegyzõként dolgozni. Jegyzõi tevékenységemet nemcsak a 
közigazgatási szervezet vezetésére, hanem a pályázati lehetõségek kiaknázására is 
összpontosítottam. Hollókõ világörökségi rangjából és kiemelt turisztikai 
státuszából fakadóan számos fejlesztési beruházás pályázatának, projektjének 
megírója, lebonyolítója voltam. Talán nem véletlen, hogy a hollókõi munkám után 
Rimócon is a pályázati programokért voltam felelõs 2007-ben egy rövid idõre.

Ugyanebben az évben keresett meg a Magyar Tudományos Akadémia 
Gyerekszegénység Elleni Programja (MTA GYEP), amit Ferge Zsuzsa akadémikus 
neve fémjelez, hogy legyek a Szécsényi Gyerekesély Program vezetõje. Az akadémiai 
program modellprogramot indított Szécsény Kistérségben annak érdekében, hogy 
megmutassa, mennyi és milyen szintû szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy 
csökkenni tudjon a gyermekek szegénysége. Hollókõi jegyzõi munkám után, egy 
kicsit a másik, a civil oldalról volt lehetõségem megtapasztalni a helyi közösségek és 
intézmények mûködését, azt, vajon mennyire fontos a település vezetõi és 
intézményei számára a gyerekek érdekei.

Ahogy a Szécsényi Gyerekesély programban betöltött pozíciómat segítette korábbi 
jegyzõi-közigazgatási tapasztalatom, ugyanúgy, a mostani rimóci jegyzõi munkámat 
pedig nagyban segíti az a tapasztalat, amit a legszegényebb családok életérõl, 
sorsáról, igényeirõl megtapasztalhattam az elmúlt 4 évben. Ami minden 
munkámban közös, hogy nehezen viselem a társadalmi igazságtalanságokat, az 
emberek elõítéletes és intoleráns gondolkodásmódját, az emberi méltóságba taposó 
jogtalanságok ellen pedig nem tudok elmenni szó nélkül.

14 éves korom óta kosarazom, több csapatban is játszottam, ma is a gyarmati Justitia 
tagja vagyok. A gyereknevelés mellett az olvasás tölti ki szinte minden idõmet, ha 
pedig sok pénzem lenne, nekivágnék a világnak, és mindet utazásra költeném.”

Dr. Simon Mihály megbízott jegyzõ

A tábor résztvevõi

A táborozók csapata megizzasztotta a kistérségi 
polgármesterek csapatát a Sportcsarnokban

Állós sor: Rácz Péter, Vincze Barna, Pásztor Balázs,
Percze Kristóf, Szép Máté, Laczkó Lénárd, Kormány Dávid

Guggoló sor: Bada Erik, Bada Viktor, Mag Ádám, Bada Norbert, 
Bangó Patrik, Jusztin Roland

A 2010/2011-es szezon serdülõ csapata

Augusztus 20-án indul a 2011-2012-es
megyei bajnoki labdarúgó bajnokság

2011. július 19-én, 18:30-kor kezdte meg felkészülését felnõtt 
labdarúgó csapatunk a 2011/2012-es megyei labdarúgó bajnokság õszi 
fordulóira. Heti két edzéssel, valamint edzõmérkõzésekkel erõsítik a 
csapat teljesítményét, valamint a játékosok erõnlétét.
A tervezett edzõmérkõzések:
Július 31.: Varsány - Rimóc
Augusztus 6.: Rimóc - Previfitt SE (Budapest)
Augusztus 13.: BSE - Rimóc
A 16 csapatra tervezett bajnokság õszi fordulóinak idõpontjait 
lapzártáig még nem hozták nyilvánosságra. A sorsolást a szeptemberi 
újságban közöljük.

Szezonzáró közgyûlés...
A Rimóci Sport Egyesület 2011. június 25-én, szombaton 19 órakor 
tartotta évzáró közgyûlését, mely a sportöltözõ emeleti klubtermében 
került megtartásra. A közgyûlést Beszkid Andor sportelnök nyitotta 
meg, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon 
segítették és támogatták az egyesületet és csapatainkat. Mindezek után 
Vincze Barna a serdülõ csapatot, Laczkó Péter az ifjúsági csapatot, 
Vidomusz Tibor pedig a felnõtt labdarúgó csapatot értékelte az elmúlt 
szezonban nyújtott teljesítményeik alapján. A beszámolókat az 
egyesület pénzügyi helyzetének bemutatása követte, majd a vezetõség 
nevében Beszkid Andor biztosította a jelenlévõket, hogy csapataink 
továbbra is a megyei I. osztályban szerepelnek. A hozzászólások 
meghallgatása után vacsora következett, mely után az csapatok 
fejlesztésével, az egyesület mûködésével kapcsolatos kötetlen 
beszélgetés vette kezdetét. Ezúton köszönjük a szurkolóknak, 
támogatóknak és a sportbarátoknak, hogy a 2010/2011-es bajnoki 
szezonban is felajánlásaikkal, támogatásaikkal segítették 
egyesületünk mûködését!
Kérjük, aki teheti a 2011/2012-es szezonban is segítse, támogassa 
egyesületünket!

Nyári focitábor a sportpályán
2011. július 25-30-ig rendezte meg a Rimóci Sport Egyesület a 1996-
2000-es korosztályú labdarúgó gyerekek számára a focitábort, mely az 
egyesület székhelyén, a sportpályán került megrendezésre. A tábort 
egész héten át Vincze Barna, Józsa Dezsõ és Pénzes István felügyelte és 
koordinálta, továbbá segítséget nyújtott a programok megvalósítá-
sában, a gyerekek felügyeletében Bablena Attila, Kovács Norbert, 
Árva Róbert, Oláh Tibor, Vincze Gergõ és Vincze Zsófia is. A 
kedvezõtlen idõjárás ellenére a gyerekek nem unatkoztak. A napi két 
futballedzés mellett a szabadidõben többek között kártyáztak, filmet 
néztek, közösen játszottak, Jusztin Ferenc senior hosszútávfutó 
élménybeszámoló elõadását hallgatták meg, közös falunézõ sétán 
vettek részt. 25 gyerek vett részt a táboron, melyek közül többen ott is 
aludtak a sportöltözõben.  Az esõs idõ ellenére a gyerekek nagyon jól 
érezték magukat, a tábor jó alkalom volt arra, hogy fejlesszék 
futballtudásukat, állóképességüket, valamint a közösség erejének 
köszönhetõen egy izgalmas, élményekkel teli hetet töltsenek a 
számítógépek és televíziók nélkül is. A tábort támogatta a Tiszta 
Formák Alapítvány, a Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért 
Egyesület és Rimóc Község Önkormányzata.
Köszönjük a Sport Egyesület, valamint a táborozó gyerekek 
nevében mindazoknak a munkáját, akik bármilyen segítséget 
nyújtottak a tábor lebonyolításával kapcsolatban!
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Gondolatok:
Lám-lám, a nemes bosszú milyen kétélû fegyver!
Sajnos, nekünk sovány vigasz, hogy a mesében igazságot lehetett 

szolgálni, valóságban, pedig semmi esélye nem lenne Matyinak. 
Remélem, hogy ebbõl a rövid magyarázatból mindenki le-kiszûri az 
igazságot.Ki a ludas?

(Tanmese) U. i: Régi bûnnek, hosszú az árnyéka!
         Igazság csak a mesében van! Fazekas Mihály Lúdas Matyija épp azzal okozott galibát, hogy 

libátlan lett. Ehhez persze kellett egy Döbrögi úr. Mert bár az Könyvajánló: Fekete István: Búcsú
igazság egy, de több oldala van. Matyink bûne csak annyi volt, hogy Az író eddig folyóiratokban lappangó elbeszéléseit kapja kézhez az 
ludas volt. (És aki ma ludas?) Döbrögi tulajdonképpen jót tett vele, olvasó, amelynek eddig az egyik egyházi kiadónál jelentek meg. Az 
libátlanná tette, azaz a mihaszna sihedert szó szerint gáncs nélküli emberi élet kisebb nagyobb sorsfordulóit mély humanizmussal ábrázolják 
lovaggá ütötte. Kard híján bottal. És nem a nyomát sajna. Az ifjúnak a történetek. A címnek a magyar nyelvben többféle értelme van, jelenti az 
a világ berendezkedésére vonatkozó keserû felismerése felszította elválást, a lélek megtisztulását, s a kegyelem állapotát, de a falusi 
az édes bosszú vágyát. Hisz nyilvánvaló, hogy Döbrögi uram vidámságot, a búcsú napját is, amely a falu életének igazi eseménye, valódi 
mohóságában elvetette a sulykot. És, aztán ami abból kikelt, babért népünnepély. Valamikor a templom felszentelésének a napja volt, ma már 
bizony nem termett, mert gazság volt a javából. És mivel a sérelem azonban színes kirakodóvásár, vidám mulatság és pazar vendéglátás. 
elszenvedõjét Mátyásnak hívták, hát úgy illik, hisz a név kötelez, Ajánlom mindazoknak, akikbõl még nem veszett ki a régi idõk iránti 
hogy az igazságtalanságot megszüntesse, a gazságot megtorolja. Õ szeretet. Jó olvasást!
bizony nem habozott feltenni az i-re a pontot. Matyi visszavágott, 

CD Ajánló: Paragon: Chalice of Steelméghozzá azzal, amiben Döbrögi gyengélkedett: ésszel. A jó pap is 
Igazi true metál zene. Hasonlít a Helloween zenekar zenéjéhez. Ám annál holtig tanul, hát még a fafejû Döbrögi. S hogy a leckét jól az eszébe 
lassabb, a középtempós és speed metal között mozog. Becsülettel, vésse az úrnak, következetes tanító módjára háromszor verte belé 
igényesen elkészített, meghallgatásra javasolt mû. Érdekesség, hogy a (liba) sorban. Sõt, nem is akárhogy, kutyaharapást szõrével elv 
Helloween tag Piet Sielck és a Gamma Ray-es Henjo Richter alapján jó fajta husánggal. És Döbrögi, ha nem is okosodott, de 
közremûködése. Csak true metal fanatikusoknak!okult, már nem vágyott gazdagságra, hatalomra, libasültre. Hiszen 

Power Symphony: Evillotõ már a lúdtolltól is reszketett. A libamáj láttán meg nem a nyála 
Olasz true metal csapat. Meseszép csomagolású CD. Minõségi komplex, csorgott, hanem a jeges veríték öntötte el. Döbröginek köszönhetõ, 
operista vokállal elõvezetett, filmzene típusú true metal, egy újabb hogy lúdtollas írószerszámot felváltotta a golyóstoll. Ha-ha. 
reménység a jövõre nézve. Ismét true metal fanatikusoknak!  Lõrik SándorÁllatvédõ csoportok emelték fel szavukat a libatömés ellen. Ha-ha. 

Gólyahír: Szandai Márk - 2011. 07. 24.
Szülõk:

Beszkid Angelika és Szandai Gábor

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .

V Bada Vilmos
1980-2011 V

Civil szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás
1.
2.
3.
4.

Rimóci Sport Egyesület
Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Kobak Egyesület
Rimóci Ifjúsági Egyesület

Összesen:

630.678 Ft
368.000 Ft
300.000 Ft
236.000 Ft

1.534.678 Ft

201.817 Ft
80.960 Ft
87.000 Ft
47.200 Ft

416.977 Ft

A Nemzeti Civil Alap Észak-magyarországi Regionális Kollégiuma által kiírt pályázaton támogatott rimóci szervezetek

Második napirend keretében döntött a testület, hogy Ülésterembõl
csatlakozik egy salgótarjáni kezdeményezéshez, mely 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázat segítségével kívánja megvalósítani a szelektív 
2011. július 15-én, 17.30-tól tartotta legutóbbi ülését. hulladékgazdálkodási rendszert. A képviselõ-testület a 

Az ülésen megkezdésekor jelen volt Beszkid Andor kérdést megvitatta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
polgármester, Jusztin Péter Albertné, Juhász Vincéné, (idõközben megérkezett Kiss János is), úgy döntött, hogy a 
Beszkid János, Golopi Károly, Vincze Attila képviselõk, projektjavaslatot megalapozó elõzetes megvalósíthatósági 
dr. Simon Mihály megbízott jegyzõ. tanulmány elkészítésében részt vesz és a népességarányos 

A Képviselõ-testület a jegyzõkönyv hitelesítéssel Golopi hozzájárulást vállalja és megfizeti, mely nem lehet több, mint 
Károly és Juhász Vincéné képviselõket bízta meg. 87.375,- Ft.

Elsõként a falu legnagyobb intézményének, az iskolának Egyebekben döntött a testület arról is, hogy a „Hollókõtõl -
az átszervezésérõl kaptak tájékoztatást a képviselõk. A Murányig„ kerékpár út Rimóc, Bem Apó út,  Petõfi Sándor 
képviselõ-testület tagjai megkapták a részletes írásbeli út szakaszának megépítéséhez, mint leendõ tulajdonos és 
elõterjesztést is, amelyhez rövid szóbeli kiegészítést kezelõ hozzájárul, az ezzel járó kötelezettségeket vállalja. 
hallhattak. Hozzájárult a testület továbbá ahhoz, hogy Nógrád Megye 

Az átszervezés célja, hogy az iskola mind a nyolc Önkormányzata a kerékpár út engedélyezési eljárásában 
osztályában, helyben, a lehetõ legteljesebb mértékben és jó építtetõ-engedélyesként szerepeljen.
színvonalon ellátható legyen a rimóci gyerekek nevelése és Szó esett még az autóbusz megállók kiépítésérõl, a 
oktatása, és az egész napos iskola több osztályban is meg vízelvezetõ árkok szintezésérõl, mint a közeljövõben 
tudjon maradni. Nem jelenti az átszervezés azt, hogy más megoldandó feladatról.
település gyermekei a rimóci iskolába kell, hogy járjanak és Majd néhány kérelem elbírálásának idejére zárt ülés 
azt sem, hogy a rimóciaknak kellene máshová eljárniuk. keretében folytatták a munkát a képviselõk. Az ülés 20 óra 35 
Alapvetõ érdeke a településünknek az iskola megtartása és perckor befejezõdött.
ehhez a lehetõség szerinti legtöbb pénzforrás felderítése és Beszkid Andor

polgármesterkiaknázása.

Kiss Barna
1963-2011

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

Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, a rokonoknak, 
barátoknak, ismerõsöknek, akik  felejthetetlen szerettünk

KISS BARNA
(élt 48 évet)

Temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

                                                                         Gyászoló család

V

Külön köszönetünket fejezzük ki:
BALÁZS CSABA mentõtisztnek,

VIRÁGNÉ PURUCZKI TERÉZNEK,
LACZKÓ ERIKÁNAK és mindazoknak,

akik segítettek elhunyt szerettünk,
Kiss Barna ápolásában. Gyászoló család

38. § (1) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az ellátás jogosultja az KIVONAT
általa életvitelszerûen lakott lakást vagy házat

RIMÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, egészségügyi KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
meszelését szükség szerint végzi,

2/2011 (III.29) számú önkormányzati rendelete
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja,a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és 

gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról c) Az ingatlana rendelkezik az alapvetõ higiéniai követelményeknek 
megfelelõ illemhellyel,

11. § (1) A Szt. 33. §-ában meghatározott feltételeken túl az aktív 
d) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás megállapítására 
gyomtalanítja, továbbá az ingatlan  mezõgazda-sági mûvelésre való jogosultságának egyéb feltétele, hogy 
alkalmas területét megmûveli, konyhakerti növényekkel beülteti,a)  lakókörnyezete rendezett legyen, 

b) az ebtartásról szóló 4/2008. ( III.1.) önkormányzati rendelet e) az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék kezelésére az 
szabályainak betartása önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe veszi.

(2) A jegyzõ a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem f) a tulajdonában lévõ ingatlannal  határos közterületnek az úttengely 
benyújtását követõ 10 napon belül vonaláig történõ tisztántartásáról - a közterületek tisztántartásáról és a 
helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során gyõzõdik települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi 
meg a lakókörnyezet rendezettségérõl. közszolgáltatásról szóló 13/2003 (XI.1.)számú önkormányzati 

rendelet 19 §-ában és 22. §- ában foglaltaknak megfelelõen 
(3) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem gondoskodik.
felel meg, a jegyzõ ötnapos határidõ kitûzésével felhívja a kérelmezõt, 

(2) az ebtartásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak akkor illetve az ellátás jogosultját - az elvégzendõ tevékenység konkrét 
tesz eleget ha:megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek 

a) az eb tulajdonosa gondoskodik az eb évenkénti veszettség elleni teljesítésérõl ismételt helyszíni szemlén gyõzõdik meg.
oltásáról

(4) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitõzött határidõig nem b) az ebet elkerített helyen vagy megkötve tartja,
biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve a 

c) bekerítetlen ingatlanon gondoskodik arról, hogy az eb tartási bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt 
helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el.feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.

HIRDETÉS
3x50 fm (1,5 m magas)

fonott vadháló kerítésdrót eladó

(alul sûrûbb).

Érdeklõdni: Beszkid Jánosnál

Telefon: 0630/434-5717

Benne lehet az újságban!
Különleges lehetõséget kínálunk Önöknek.
Most bárki bekerülhet a Rimóci Újságba.

Aki bármely okból - érdekes eset, különleges történet, 
tanulságos élethelyzet - úgy gondolja,

hogy története érdemes arra, hogy megjelenjen az 
újságban, írja meg nekünk.

Jelentkezzen a szerkesztõinknél akkor is, ha megítélése 
szerint olyan fényképe van, amely méltán lehetne 

valamelyik újságunkban „a hónap képe”.
Itt a lehetõség. Ne tétovázzon! Mindenkinek van egy jó 

sztorija, amellyel bekerülhet az újságba.
JELENTKEZZEN MÉG MA!

RIMÓCI 
HAGYOMÁNYÕRZÕ FESZTIVÁL

FALUNAP
2011.08.05-06.

Legyen ön is az idei falunap aktív részese! 

Támogassa tombolatárgy felajánlásával

a falunap megrendezését!

Jelentkezzen Beszkid Jánosnál 0630/434-5717

Tombolaszelvény vásárlásával növelje nyerési 

esélyeit és támogassa a KOBAK Egyesületet is.
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parlamentet és még sok érdekességet. Városnézõ utunk „Szocis” kirándulás
következõ állomása a gyémánt kiállítás volt, itt a korabeli 
ékszerkészítés fejlõdését, majd egy rövid kisfilmet mutattak be Idén július 18-án hétfõn sok finomsággal megpakolva 
nekünk, ezt követõen a bemutató teremben sok szép és még indultunk útnak a rimóci busszal, úti célunk  Szentendre volt.
szebb ékszer látványában gyönyörködhettünk. A szentendrei Megérkezve, rövid Duna-parti séta után felkerestük a 
kirándulást a sétálóutcában fejeztük be. Délután a fürdõzésé várdombon álló Keresztelõ Szent János templomot, melyrõl 
volt a fõszerep, rövid dilemma után Leányfalu mellett rövid ismertetõt hallottunk Irénkétõl. Megcsodáltuk e sajátos 
döntöttünk, ahol nagyon jól éreztük magunkat.mediterrán hangulatú kisváros barokk stílusú polgárházait, 

A nap végén elfáradva, de élményekben gazdagodva tértünk sétáltunk macskaköves utcácskáin, szûk sikátoraiban. 
haza, hogy kedden újult erõvel várjuk vásárlóinkat.Megnéztük a Marcipán múzeumot, ahol a finom édességbõl 

A Szociális Bolt dolgozói nevében:készült alkotásokat vehettük szemügyre: híres embereket, 
                                    Percze Tiborné és Szoldaticsné Tállai Tímeamesefigurákat, hangszereket, virágzó kaktuszokat, a 

A déli órákban jegyet váltottunk, hogy a hegyoldalban haladó A Kirándulók élménybeszámolója:
élmény vonatból tekintsük meg a Szinva-patak völgyébe 
szorult Hámor községet. Egy alagúton áthaladva magasan Közös kiránduláson vettek részt július elején az Idõsek klubja 
kanyarogva a Hámori-tó fölött, az Õskohó elõtt, majd a Garadna dolgozói, a Gyerekház dolgozói, és az egészségügyi dolgozók, 
völgyében továbbhaladva elérjük Garadna végállomást. A melyet az Idõsek klubja vezetõje Pásztor Antalné szervezett.
fõvonal sok látnivalójával szemben ez a mahócai szárnyvonal Az idei évben Lillafüred és Miskolctapolca volt az úti cél. 
az érintetlen természetet, az égig érõ fákat, mesébe illõ hatalmas Korán reggel indultunk a faluközpontból a település 
lapulevélhez hasonló növényeket rejtette. Igazi kincs a „Kisbuszával”, melyet Szabó János vezetett.
természetet kedvelõknek.Elsõ állomásunk a Bükki Nemzeti Park egy nevezetessége, a 

A következõ és egyben utolsó állomásunk Miskolctapolca lillafüredi Szent János cseppkõbarlang volt. A cseppkõ-
volt, a barlangfürdõ, ahol sokak örömére felfedeztünk, egy bob képzõdményekben gazdag barlang teljes hossza 800 m, 
pályát, melyet sokunk ki is próbált. Minden elismerés a körülbelül a fele látogatható. Az István-barlang a különleges 
vállalkozó szellemû bátraké. Két-három sikítós siklás után, formájú cseppkövek birodalma.
élményekkel gazdagabban, irány a fürdõ. A délutáni órákban A hegyoldalban több üreg is ismert, s a késõbbi István-
szabad fürdésre volt lehetõség. Bizony sokunkat magával barlangot is csak mint Kutya-barlangot tartották számon. A 
ragadott a hûs barlangfürdõ, ugyanakkor a „napimádók” is hagyomány szerint a lillafüredi Kálvária kápolna fölött nyíló 
találtak megfelelõ medencét, ahol jól érezhették magukat.lyuk akkor vált közismertté, amikor véletlenül beleesett egy 

Élményekben gazdagon kissé elfáradva, mégis felfrissülve 18 kutya, s napokig tartó ugatására felfigyeltek a helyi lakosok. 
óra után indultunk haza.

Végül két vállalkozó szellemû fiatalember kötélen 
Kiránduláson résztvevõk nevében: Pásztor Antalné és Percze Renáta

leereszkedett és kimentette. A kutya kaparászásának nyoma 
sokak szerint még ma is látható a sziklafalakon.

A barlang tudományos feltárását Kadic Ottokár végezte 1913-
ban, és 1931-ben nyitották meg. A barlang legnagyobb 
mélysége 55, hosszúsága pedig 350 méter. Hõmérséklete a 
legmelegebb idõben sem emelkedik 10 °C fölé. A barlangból a 
fagyosabb látogatók sietve igyekeztek a felszínre melegedni. A 
barlang hûs levegõje után, jó volt sétálgatni, a meleg nyári 
idõben ezen a csodálatos, erdei, hegyvidéki településen.

Séta közben egy kézmûves hölgy munkálkodását is 
megfigyelhettük, aki fûzfaágból virágot faragott. Lelkesen 
mesélt édesapjától tanult mesterségérõl. Miközben õt figyeltük, 
megkérdezte, honnan érkeztünk és kiderült, hogy a többi 
nézelõdõ kiránduló közt, egy rimóci származású hölgy is van. 
Virág Csillának hívják, Szabó Jancsi osztálytársa volt és Vincze 
Tiborné Zsuzsa szomszédságában lakott. Megörültek a 
találkozásnak és elbeszélgettek egy kicsit.

Ez a város valóban rászolgált a nevére: páratlan kincseket õrzõ British Múzeum-Nyugat-Európa London by the Sea azaz a „tengerparti ban, majd több órányi vásárlási lehetõ-
London”. ségünk adódott a világ egyik leghosszabb „felfedezése” Estére megérkeztünk London kül- bevásárló utcáján, az Oxford Streeten. 
városába Bexley-be, ahol elfoglalhattuk a A Franciaországba vezetõ utunk elõtt 

A balassagyarmati Arany János Tehet- szálláshelyünket az angol családoknál, akik ellátogattunk Greenwichben, az Old Royal 
séggondozó Program keretén belül nagyon kedvesek és segítõkészek voltak. A Observatory-ba, ahol egyszerre állhattunk 
lehetõségünk nyílt egy - jóformán- nyugat vendéglátóinkra nem lehetett panasz, nyugaton és keleten, mivel a lábunk alatt 
Európát körbe fogó kiránduláson részt valóban kitettek magukért, bár a kommuni- futott a 0. hosszúsági fok. Megtekintettük a 
venni, melynek központja Anglia volt. A kációval voltak nehézségeink, de a gyér Hajózási Múzeumban a Nelson kiállítást is. 
11/D osztályán kívül - amely rajtam kívül angoltudásunk ellenére a sok 'activity' A kora délutáni órákban átkeltünk a híres-
több falubelit is jelent: Barna Krisztina, segítségével megértettük egymást. neves Csalagúton a Folkestone-Calais 
Szabó Zsófia, Virág Kitti - részt vett egy A következõ napokon csak úgy zúdult útvonalon. 
székesfehérvári és egy gyõri csoport is. ránk a sok érdekesség és látnivaló. Többek 

A hazautazás elõtti utolsó napot A kimerítõ utazás egyik állomásaként között ellátogattunk Windsorba, ahol a 
Franciaország szívében, a fények, a másnap megérkeztünk a fapapucsok, a királynõ ma is használatban lévõ rezidenci-
szerelem, a szabadság, és a divat városának szélmalmok, a régi gátak és a gyönyörû áját néztük meg, majd a rengeteg speku-
is mondott Párizsban töltöttük. Gyönyör-lációról híres Stonehedge misztikus, rétek országában Hollandiába, amely 
ködhettünk Párizs végeláthatatlanságában kultikus hírét Amszterdamnak köszönheti. monumentális kõoszlopait kerestük fel. 
az Eiffel torony tetejérõl, majd bevásárol-A coffe shoppok jellegzetes illata már az A londoni városnézõ körúton meg-
hattunk Avenue des Champs-Élysées-en a pillanthattuk a Parlamentet, a Big Bent, a utcán érezhetõ, közönsége, pedig igen 
francia fõváros legismertebb és legelõ-Westminster Abbey-t (apátság), a Bucking-változatos. A „rengeteg csatorna városát” 
kelõbb sugárútján, ahol a leghíresebb és ham Palotát, szemtanúi lehettünk az négy- és többkerekûvel igen nehéz 
legdrágább boltok versenyeztették kínálat-õrségváltásnak, ellátogattunk a Trafalgar megközelíteni, a biciklisek tömegében az 
ukat. Elhaladtunk a Louvre, a világ egyik Térre, valamint a Nemzeti Galériába, és autó igazi fehérhollóvá vált. Az itt élõ 

este, pedig felülhettünk a London Eye-ra, legismertebb és legnagyobb múzeuma, és emberek nagyon segítõkészek voltak, még 
ahonnan madártávlatból csodálhattuk az az elõtt terpeszkedõ híres üvegpiramis egy szombathelyi fiatalemberrel is 
Londont. mellett. Utunk zárásaként még látogatást találkoznunk „biciklis-taxis”-ként.

tettünk a neves Notre-Dame Székes-Másnap találkozhattunk a leghíresebb Az országot elhagyva a franciáknál 
egyházban. emberek élethû másaival a Madame szálltunk meg egy éjszakára egy Formule 1-

Tussaud's Panoptikumban, ahol többek es hotelben, hogy másnap a Calais-Dover A hazafelé vezetõ utunkon kipihenhet-
között lefényképezkedhettünk Leonardo útvonalon, kompon közelítsük meg Nagy  tünk az elmúlt nyolc nap fáradalmait. 
DiCaprióval, Tom Cruise-zal, a Karib-Britanniát. A híres fehér sziklák látványa Rengeteg élménnyel, tanulsággal és sok-
tenger kalózaiból híres Jack Sparrow üdvözölt minket, ahonnan Brightonba sok baráttal lettünk gazdagabbak a hosszú 

látogattunk, ahol megtekinthettük többek kapitányt megformáló Johnny Deppel, út során. Ezúton is köszönjük a lehetõséget, 
között a Brighton Museum & Art Gallery-t, valamint az Alkonyat rezidens szív- hogy részt vehettünk ezen a csodálatos 
a Royal Pavilion-t, a Brighton Pier-t (móló) tiprójával Robert Pattinsonnal. A színész- kiránduláson.                             
és a tenger partján áztathattuk a lábunkat. áradat után a múlt szépségeit kerestük fel a Lõrik Nóra

kommunisták már csak az új kenyér 
Augusztus 20. ünnepeként emlékeznek meg róla. 

Ettõl az évtõl a szokásos szent jobb 

Miért is ünnep augusztus 20? körmenet helyett már csak miséket 

I. (Szent) István királyunk (970- tarthattak. Majd az 1950. évi Elnöki 

1038. augusztus 15.)  szentté Tanács 1. sz. törvény rendelete 

avatásának napja: 1083. augusztus 20, alapján augusztus 20.-át a magyar 

I. (Szent) László király (1077-1095) népköztársaság alkotmányának 

hathatós közbenjárásával, hiszen ünnepévé nyilvánította. Bár a 

László nevéhez kötõdik a Szent István körmeneteket betiltották és Szent 

kultusz. A középkorban jelentõs István érdemeirõl nem beszéltek a 

zarándok  ünnep  vo l t ,  am i  a  „csend” éveiben. Azonban a Szent 

vérzivataros századok alatt hol István-i hitvallás továbbra is ott élt a 

elhalványult, hol felerõsödött. Mígnem magyarság szívében.

I. Ferenc (1792-1835) osztrák császár A rendszerváltás után (1989) a 

nyilván politikai megfontolásból munkaszüneti nappá magyar országgyûlés 1991. évi VIII. törvénye, melyet azon év 

nyilvánította. A '48-as szabadságharc után a magyar március 14.-én hirdettek ki, teljes méltóságába 

államiságot prezentáló ünnep. visszaállította és az államalapító Szent István napját, 

A XX. század elején újjá éledõ Szt. István kultusz, így augusztus 20.-át nemzeti és hivatalos állami ünneppé tette. 

augusztus 20 is visszakapja régi fényét, mint állami, mint „Nehéz vihar - s vesztésre szánt nyomásban

egyházi szinten. Sajnos a II. világháború után már sokkal Nyeré e nép jövõje zálogát!”

Vincze Attila visszafogottabbak e nap ünnepségei. 1948-ban a 



RIMÓCI ÚJSÁG4 RIMÓCI ÚJSÁG 132011 AUGUSZTUS2011 AUGUSZTUS

N Y U L A C S K A  H Í R E K
kockákkal stb. Versenyeztek az óvodai csoportok, fiúk lányok ellen, „Vedd fel a nyúlcipõt!”
szülõk gyerekekkel, óvodai dolgozók óvodásokkal. Képességének és 
teherbírásának megfelelõen mindenki bekapcsolódhatott a Mozgalmas, vidám sportnapot szerveztünk a helyi focipályán 
versenyekbe, de az sem volt baj ha 'csak ' a résztvevõket bíztatta.május 31-én.

Újdonság volt az ejtõernyõs játék, minden gyermek szeretett A helyszín kiválasztása nem volt véletlen, hiszen ez a délelõtt az 
volna a közelébe kerülni.egészséges életmódról, mozgásról, együtt játszás örömérõl szólt. 

Szünetekben az energiát üdítõvel és banánnal pótoltuk. A Nyílt napunkra sok szülõ, testvér eljött és aktívan bekapcsolódott 
gyerekek legnagyobb ovációval az óvó nénik és a szülõk kötélhúzó a különbözõ versenyekbe.
versenyét fogadták. Közös zenés tornával kezdõdött a program, ez megalapozta a 

A kipirult, mosolygó arcokból lehetett látni, hogy a sportnapunk hangulatot, és kellõképpen bemelegítette az izmokat. Sor- és 
nagy sikert aratott, váltóversenyek következtek:

Minden résztvevõ jól érezte magát.                         Molnár Lászlóné- egyénileg és csoportosan -  labdával, dömperrel, futóbiciklivel, 

Dömperrel nehéz célba érniKözös torna

Le ne essen a labda! Pihenés közben erõt gyûjtünk

Mindenki húzza!Várjuk az indítást

1929-ben gyártott Ford Racer volt. A kiállítás megtekintése „Ifjú Ági” Budapesten!
után az est további részében a forró, de izgalmas nap 

2011. július 9-én reggel hét órakor a Rimóci Ifjúsági fáradalmait hideg italok segítségével egy hangulatos helyen 
Egyesület 16 tagja útnak indult Budapest felé. Az utazás pihentük ki. Az est olyan jól sikerült, hogy többen maradtak 
nagyon vidáman telt, a rimóci kisbusz hihetetlen volna akár reggelig is, de végül hosszas tanakodás után 
sebességének és persze Szabó Jancsinak köszönhetõen tíz éjfélkor elindultunk haza. A hosszú, meleg nap után rengeteg 
órára már a Csodák Palotája elõtt találtuk magunkat. Miután új élménnyekkel tértünk haza.                             Vincze Ágota
megvettük a jegyeket, majd' három óra állt mindenki 

rendelkezésére, hogy kipróbálja a legkülönfélébb játékokat, 

eszközöket, kütyüket, technikai találmányokat. Többen 

megnéztünk egy fizika-kémia csodáit bemutató izgalmas 

elõadást, melyen többek között a szárazjég és a folyékony 

nitrogén hatásait figyelhettük meg. Miután végigjártuk a 

Csodák Palotáját a West End City Center-hez indultunk, ahol 

megebédeltünk, vásárolgattunk, nézelõdtünk egészen fél 

ötig, majd felkerekedtünk és elmentünk a Széchenyi térre 

(több Széchenyi teret is végigjártunk mire kiderült, hogy a 

Lánchíd lábához, a volt Roosevelt térre kell mennünk). Itt 

végigjártuk a több mint 80 autókülönlegességbõl álló 

kiállítást, mely a Donau Masters nemzetközi veteránautós 

túra keretében Németországból indulva érkeztek a 

budapesti célállomásukra. Az 1976. december 31. elõtt 

gyártott autócsodák közül a mezõny legidõsebb indulója egy Az Ifjúsági Egyesület tagjai a Duna parton

Petõfi is koptatta a selmeci lyceum diákjaként. Szintén itt Selmecbányán jártunk
található a késõgótika emléke, a Szent Katalin templom, a tér 

2011. július 17-én, egy verõfényes, friss nyári kedd fölött pedig egy szerfölött különleges építészeti emlék, az 
reggelen a rimóci Polgármesteri Hivatal dolgozói óvár áll, mely egy román kori, õsi templom 16. századi 
felkerekedtek, a palóc népi hímzésmotívumokat idézõ erõddé történõ átépítésének köszönhetõen a törökök elleni 
falubuszukba szálltak és Selmecbányán, az egykori Magyar erõd és az évezred második századában épült, hajdani 
Királyság méltán híres és gazdag bányavárosában kötöttek templom elképesztõ ötvözete.
ki. Ahogy egy ilyen hosszú úthoz (89 km) illik minden földi A hosszú, kimerítõ, ám annál izgalmasabb városnézõ 
jóval felszerelkezve: hamuba sült pogácsával, GPS-szel, a túrát ebéddel szakítottuk meg, majd egy 24 stációs 
polgármester szilárd szláv nyelvi alapjaival, és Barna Bacsi kálváriahegy csúcstámadása közben heves zápor ért utol, 
bölcsen konyuló bajszával. így a várossal szemben lévõ hegytetõt már igazi viharvert 

Az út semmilyen veszélyt, viszontagságot nem rejtett, zarándokcsapatként értük el.
békében, sértetlenül érkeztünk meg a 16 millió éve kihalt, A város hajdani európai rangjának elkopása, a felvidék e 
egykori õsi vulkán kráterében elfekvõ festõi városba. Ami gyöngyszemének elvesztése, a kirándulás kivédhetetlen 
rögtön szembetûnõ, a város két kiemelkedõ pontján fekvõ vége felett érzett gyötrõ szomorúságunkat egy kiadós 
erõdítményen (óvár és újvár vagy más néven leányvár) kívül áruházi vásárlással enyhítettük.
az, hogy a selmecbányai házak büszke tulajdonosai nem A szedõ és a tördelõ türelmetlen toporgásának engedve 
ismerik a cserepet; bádog- vagy zsindelytetõ ékesíti az zárjuk rövid beszámolónkat és mindenkinek ajánljuk a világ 
elmúlt korok építészeti emlékeit, kicsit komor sziluettet örökségeként számon tartott, Mikszáth történeteinek gyakori 
kölcsönözve a városnak. helyszínét, Selmecbányát, a várost, ahol az érc „átváltozott 

Selmecbánya legalább olyan régi gyökerekkel csodálatos módon kultúrává”.                           Dr. Simon Mihály
rendelkezik, mint Rimóc; IV. Béla már 1238-ban szabad 
királyi városi rangra emelte. A város nemcsak gyönyörûen 
halmozza a román kori gótikus, reneszánsz és barokk stílusú 
építészeti remekmûveket, hanem a legendavilága is legalább 
olyan gazdag (a mítosz szerint a város gazdagságát, hírnevét 
megalapozó arany és ezüst lelõhelyeire egy pásztor két 
szalamandrának köszönhetõen talált rá). A városháza 
karcsú tornya órájáról a gyanútlan látogató sosem tudja a 
pontos idõt leolvasni, a kapcsolódó legenda itt kettéágazik: 
az egyik verzió szerint a torony építésének költségeit 
megspórolni igyekvõ kereskedõket verték át a selmeci 
polgárok agyafúrt mesterfogással, azzal, hogy a nagymutató 
az órát, a kicsi pedig a perceket jelzi; a másik jóval 
hétköznapibb változat szerint az órásmester segédje volt egy 
kicsit ütõdött).

A város szívében a Szentháromság tér hatalmas barokk 
kori szobor-együttese fogadja a látogatót, mely tér köveit 
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A 4. napon 8 órakor indultunk Lengyelország egyik Lengyelországi kirándulás
nagyvárosába, Lodzba. Végigsétáltunk a város 

Lengyel testvériskolánk meghívására 2011. július 27  július sétálóutcáján, ahol idegenvezetõ segítségével megismertük 
1. között 5 napot töltöttünk Dlutowban.  A Szent István a város történetét, megnéztük a különbözõ stílusú patinás 
Általános Iskolát 20 gyerek és 4 kísérõ pedagógus képviselte. épületeket. Az ebéd egy hatalmas pizza volt, amit nem 

Két kisbusszal  a  rimócival és  a  magyargécivel  indultunk  bírtunk megenni. Ebéd után egy rövid ideig vásárolhattunk 
reggel  negyed 6-kor. A hosszú út során nem volt semmi egy nagyáruházban. Este búcsúvacsorára mentünk, amin 
probléma. Vidám beszélgetéssel, a gyönyörû szlovák táj tanárok, diákok és szülõk vettek részt. Mi mûsorral és 
nézegetésével telt az idõ. Útközben többször megálltunk Magyarországról szóló prezentációval készültünk, 
elgémberedett lábunkat kinyújtóztatni. A 12 órás út után mindkettõ nagyon tetszett lengyel barátainknak. A jól 
nagyon fáradtan este 6 órára érkeztünk meg az iskolához. Az sikerült este után izgatottan mentünk a szállásunkra, hiszen 
igazgatónõ és Laci bácsi, a tolmács már nagyon vártak másnap már indultunk haza.
bennünket. A tanárok, a Bíró Asszony és a fogadó szülõk A hazautazás reggelén a megbeszélt idõre mindenki 
nagyon kedvesen fogadtak minket. Elosztottuk a megérkezett. A csomagok bepakolása, az úticsomag 
gyerekeket, majd mindenki elment vacsorázni és felfrissülni. átvétele, a búcsúzkodás után 8 órakor indultunk el haza. A 
Ismerkedési estre 8 órára tértünk vissza az iskolába. A hazaúton már eléggé rossz idõ volt, esett az esõ, hideg szél 
gyerekek nagyon jól érezték magukat, táncoltak, játszottak. fújt. A gyerekeket ez azonban nem zavarta, vidáman 
Fél 10-ig maradtunk ott, utána mindenki ment a szállására. beszélgettek, énekeltek. Az egyik pihenõnk a híres 

A 2. napon 10 órakor gyülekeztünk az iskolában, ahonnan síparadicsomban, Donovalyn volt. Felejthetetlen látványt 
a Tûzoltó-laktanyába mentünk. A legújabb típusú nyújtott. 
tûzoltóautó megtekintése után gyalogsétát tettünk az Este negyed 11-re értünk a rimóci iskola elé.
erdõben, ahol megnéztük az l. világháborúban lelõtt lengyel Az utazás során említésre méltó egyéb esemény nem 
bombázó repülõ felújított makettjét. Az erdei séta után történt.
Dlutow templomát és temetõjét látogattuk meg, majd 2 Nagyon elcsigázott minket az utazás, de a Lengyel-
órakor a Kultúrházban ebédeltünk. Ezt követõen a országban szerzett élményeink örökre megmaradnak.
Polgármesteri Hivatalba mentünk, ahol a Bíró Asszony Hálás szívvel mondunk köszönetet a dlutowi Bíró 
kalauzolt minket. Ajándékként fagyit és Dlutow történetérõl Asszonynak, Igazgató Asszonynak, a tanároknak, akik 
szóló kiadványt kaptunk. Késõ délután a lengyel nagyon kedvesek voltak, kellemessé tették ott-
gyerekekkel együtt Tuszynba mentünk az uszodába. A tartózkodásunkat. Nagyon köszönjük a befogadó 
gyerekek nagyon élvezték, kellemesen elfáradtak. Este szülõknek, akik gyermekeinket ez alatt a néhány nap alatt 
mindannyiunknak jól esett a pihenés. sajátjuknak tekintették. Köszönet Laci bácsinak, 

A 3. napon a közeli városba, Pabianicébe látogattunk, tolmácsunknak, aki mindenben a segítségünkre volt. Jó 
megnéztük a város múzeumait, templomait. Délben szívvel gondolunk a felnõttek szállásadójára, Viktorra és 
fagyiztunk, majd egy órakor ebédeltünk. Ebéd után egy Eu édesanyjára, akik minden kívánságunkat teljesítették. S 
támogatással létrejött mûfüves sportlétesítményhez végül, de nem utolsósorban köszönjük a gépkocsi-
mentünk, ami nagyon elnyerte tetszésünket. Majd egy vezetõknek, hogy szerencsésen oda- és hazaszállítottak 
hipermarketben vásárol tunk.  A városnézésrõl  minket, a kísérõ pedagógusoknak, akik vigyáztak a rájuk 
visszamenvén a dlutowi iskolában sportdélután volt a bízott gyerekekre!
gyerekeknek. A napot este fél 10-kor tábortûzzel, Jusztin Józsefné

a delegáció vezetõjekolbászsütéssel, énekléssel zártuk.

MON-DA Kft. BudapestTámogatók
Takarékszövetkezet SzécsényAz iskola jótékonysági kezdeményezésének támogatói közül 
Szajkó Norbert Szécsénysajnálatosan kimaradtak:

Szíves elnézésüket kérjük!LAGEDO Kft - Csonka László Szécsény

              Rimócról - Szécsénybe Szécsénybõl - Rimócra

Hétfõtõl - Péntekig:Hétfõtõl - Péntekig:
5:55, 6:35, 7:15, 9:35, 11:35, 13:35, i 14:05, 14:35, 15:35, 5:10, 6:10, 6:55, 7:30, 10:10, 12:10, 13:50, i 14:20,
16:35, 18:35, 22:25, 23:2314:50, 16:10, 17:10

Szombaton:Szombaton:
5:55, 7:35, 9:35, 13:35, 18:35, 23:555:25, 6:10, 8:10, 12:10, 14:10, 16:10

Vasárnap: 7:35, 13:35, 18:35Vasárnap: 5:10, 8:10, 17:10

i: iskolai elõadások napjáni: iskolai elõadások napján  

BUSZMENETREND

Polgárõr hírek
Azok számára kik nem ismer-In 

ték, nehéz megfogalmazni ki is volt memoriam
õ. Számomra nem csak többszö-

Kiss Barna ségérõl mégis bízva bíztunk rösen kitüntetett polgárõr és biztos 
(1963-2011) felépülésében. Személyében egy járõrtárs, hanem mindenekfelett: 

olyan embertársunkat veszítettük el, ember.
Azt hiszem, aki önfeláldozóan és önzetlenül tett a Ezúton is õszinte részvétemet 

nem csak en- közért. Tette ezt mindaddig, míg fejezem ki a gyászoló családnak és a 
gem és polgár- egészsége engedte és még egy kicsit hozzá közelállóknak a polgárõrség 

társaimat rázta meg e fiatalember tovább is. Sajnos nem találkoz- és a Rimóci Újság szerkesztõsége 
halálhíre, hanem az egész falu hatunk már vele az éjszakai õrjáratok nevében.
lakosságát. Bár tudtunk beteg- során sem. Vincze Attila

A törvény 

A törvény az szent dolog,

de nem az ember törvénye,

hanem a mindenség törvénye!

Az ember törvénye félelemre alapoz

s nem ad igazságot.

A mindenség törvénye nem félni tanít,

de láttatja határaid és mindig 

igazságot szolgáltat!

A mindenség törvénye állandó és

mindig betartandó, mert különben 

a számonkérés sohasem marad el.

Az ember törvénye mindig változik,

embert ember fölé helyez, gyakran

megvehetõ, visszájára fordul és 

végül a vétlen lesz az aki elszenvedi!

Az ember törvénye kalitkába zárja 

a törvénytisztelõt és szárnyakat ad

a törvényen kívülinek.

A mindenség törvénye a

törvénytisztelõt jutalmazza

és elbuktatja a törvényen kívülit!

Éppen ezért, mindig a magasabb

törvényt alkalmazd a mindenség

törvényét, az ember törvényét elég

csak betartanod, mert

a törvény az szent dolog!

Kiss János
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Az elmúlt idõszakban történtek (képriport)

Felsõ sor:
Nagy Kinga
Golopi Roland
Keresztúri Martin
Kanyó Evelin
Dr. Varga Lajos
segédpüspök úr
Bagoly Péter
Józsa Viktor
Czerovszki István

Elsõ sor:
Kelemen Szibilla
Vincze Vivien
Mócsány Bianka
Jusztin Éva
Urus Attila
plébános úr
Percze Valentina
Molnár Dániel
Kovács Bertold

BÉRMÁLKOZÁS
  

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

ellentétben nem augusztus végén, hanem kicsit korábban július Ahogy arról korábbi lapszámunkban 
17-én került sor a kiállítás megnyitójára. Az ünnepi esemény már beszámoltunk 2008-ban Rimóc 
része volt  a Palóc Szõttes Kulturális Napok rendezvény-több más palóc településsel, szerve-
sorozatnak is, így a megnyitót színesíthették a rendezvény-zettel és a Palóc Út Egyesülettel 
sorozatban részt vevõ településekrõl érkezett elõadók. összefogva pályázatot nyújtott be a 
Varsányból Szita Alexandra és Hollókõrõl Szabó Ferencné magyar-szlovák határmenti együtt-
énekkel kedveskedett a nagyszámú érdeklõdõnek. Szécsényt mûködés erõsítésére, melynek célja a 
Paluch Norbert és Horváth István fergeteges verbunkkal határtérség gazdasági és társadalmi 
képviselte. A nógrádsipeki Doman Flóra meséje rövid idõre integrációjának erõsítése.   
mindenkit újra gyermekké varázsolt. Községünket az egész Az Európai Regionális Fejlesztési 
beruházás szervezési gondjait és adminisztrációját is ellátó Alapból társ-finanszírozott Magyar-
Mócsány Georgina és párja, Bablena Ferenc képviselte, akik ország-Szlovákia Határon Átnyúló 
ismét megmutatták milyen szép is a rimóci páros tánc.Együttmûködési Program 2007-2013 keretében benyújtott 

támogatást nyert Beszkid Andor polgármester ünnepi köszöntõjében mondott „Palóc Út  közös tematikus útvonal” projekt .
 állandó palócföldi fõkötõ kiállítás köszönetet mindazoknak, aki  munkájukkal hozzájárultak, Rimócon egy  létrehozását 

hogy községünk ismét egy különleges látnivalóval gyarapodott. tûztük ki célul. Településünk a kiállítás létrehozására az ERFA-
F. Tóth Mária nyugalmazott miniszteri címzetes tól 73.270 eurót, kormányzati társfinanszírozásban 8.620 eurót 

fõosztályvezetõ a megnyitó beszédében többek között a palóc nyert. A szükséges önerõ összege 4.310 euró.  A beruházás 
értékekre, azok megõrzésének fontosságára hívta fel a összes elszámolható költsége tehát 86.200 eurót tett ki.
figyelmet. Miután Kiss János a Palóc Út Egyesület Klaszter Idén januárban került sor a Hunyadi út 5. szám alatti 
Bizottságának tagja és Beszkid Andor átvágták a  nemzetiszínû ingatlannak a megvásárlására. Miután a parasztház az 
szalagot, a jelenlévõk megcsodálhatták palócföld nõi önkormányzat tulajdonába került, elkezdõdtek a munkálatok. A 
viseleteinek gyöngyszemeit, a „féketõket”.tervek és a megbeszélések alapján kialakultak az épület belsõ 

Reméljük településünkrõl és a hozzánk látogató vendégek kialakítására és külsõ megjelenésre irányuló konkrét 
közül is minél többen látogatják meg a kiállítást, ismerik meg elképzelések.
szülõföldünk, a palócföld még fennmaradt kulturális kincseit. A Aki a Hunyadi úton járt, láthatta hogy alakul át, pontosabban 
kiállítás elõterében elhelyezett vendégkönyvben szívesen hogy alakul vissza és nyeri el, az egyébként alapvetõ palóc 
vesszük véleményüket, észrevételeiket, esetleges javaslataikatstílusjegyeit folyamatosan megõrzõ ház, az eredeti külsejét. 

.Ezzel párhuzamosan dolgoztak a megbízottak az installáción 
Beszkid Andorés a kiállítási tárgyak összegyûjtésén. A korábbi híradással 

Megnyitottuk az állandó palóc fõkötõ kiállításunkat
„Palóc Út közös tematikus útvonal - komplex látogatóbarát fejlesztése”

HUSK/0801/1.3.1/0071/02

Ünnepélyes megnyitó Látogatók a féketõk között
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játékokkal töltöttük az idõt, ebédre az egyházi testületi Idén is táboroztunk!
tagok finom gulyáslevest készítettek számunkra. Este pedig 

Sok  egyeztetés után 2011. július 1-tõl 3-ig szerveztük meg Jézus nyilvános mûködésérõl kis elõadásokat mutattak be a 
az idei tábort. Az elõzõ évekhez hasonlóan ismét színes gyerekek szüleiknek. A vasárnap délelõtt kézmûves 

programokkal és sok játékkal készültünk: pl. volt Activity, foglalkozást tartottunk, majd a tábor zárása képen részt 

vettünk a vasárnapi szentmisén.twister, gitáros mise, kézmûves foglalkozás, esti sorversenyek.  
00 Köszönjük mindazoknak, akik a tábor megvalósításában A pénteki napon megnyitottuk a tábor kapuit. Este 19 - 

segítettek.                          Rimóci Ifjúsági Közösség nevében: kor gitáros szentmise és imaóra volt. Szombaton sajnos a 
Jusztin Katalin és Koczka Anettrossz idõ miatt elmaradt a túrázás és e helyett más 

visszavágyott gyerekéveket idézte fel, hanem a szegénységet.Ízek és emlékek
Nálunk a családi asztalon már többnyire mai, modern étkek 

fordulnak meg. A muffinok, gyrosok világába bele tud veszni az A gyerekkori ízek életünk végéig elkísérnek 
ember és elfelejti az egyszerû bablevest, a tepertõs bodakot, herõkét. minket. Felidézzük õket, ha valami hasonlót 
Már nem gyúrunk tésztát, nem nyújtunk rétest. De a vágy ott maradt ízlelünk. ,,Ez majdnem olyan, mint anyámé.. Ilyet 
bennünk: ,,De megennék egy jó krumplibuktát!” csak nagyanyám tudott.” A gyerekkori ízeket csak 

A gyerekeknek az ízvilágát ma már nehezebb alakítani, sok a felidézni lehet, újra érezni már aligha… Hiába 
ráhatás: reklámok, divathóbortok, gyorsan összeütött (dobott) ételek, teszünk ugyanolyan, ugyanannyi hozzávalót bele, 
kortársak. Kedvenc ma a spagetti, palacsinta, pizza és társaik. Persze az a bableves mégsem lesz olyan. Valami még kellene bele… Az, ami, 
ha letennénk eléjük egy tál pampuskát, biztos nem maradna belõle. aki elmúlt, az az érzés, ami gyerekkorunk világához tartozott.
Így van ez minálunk is. Ha pampuskáról vagy malomkalácsról van Kisiskolás voltam és a kert végében paradicsomot ettem zsíros 
szó, a mama nem tud annyit sütni, hogy másnapra is maradjon. A kenyérrel. A kenyér vastag volt, szabálytalan szelet. A rajta lévõ zsír 
malomkalácsnak nincs ideje meghûlni. Azt mondják, a csokitorta a valószínûleg még a ,,bedeny” aljáról való volt. A paradicsom napmeleg, 
kedvenc, de tudom, hogy a kelett kalácsokkal levehetem õket a frissen leszakított. Erre világosan emlékszem. És nagyanyám 
lábukról. Egy jó túrós lepény megcsillogtatja a gyerekszemet. Ha péntekenként fõzött babot, mellé laska volt vagy bogácsa. A 
dédi dedellét készít, mindig jut belõle. Jó lenne, ha többször szánnám szomszédban pedig Mari nene kenyérrel ette a meggyet a fa alatt állva. 
rá magam és készítenék hagyományos palóc ízvilágú ételeket. De Ettem cukros zsíros kenyeret is, de ennek szeretetében a nosztalgia 
valahogy ezt mindig a nagyszülõkre hagyom: emlékezzen az õ vezérelt, mert anyámék, nagyanyámék is ezt kapták gyerekkorukban. 
bablevesére, az õ dedelléjének ízét érezze a szájában sok-sok év Én különlegességnek gondoltam, bár tudtam õk azért kapták, mert ez 
múlva is. Mert valamit ott hagynak majd a gyerekek lelkében a volt. Egy kis édes élet. Hogyha nem volt zsír, vízzel kenték meg a 
pampuska emléke mellé. Szeretném, ha vágyakozva gondolnának cukor alatt. Mákos kukoricát fõzött nekünk nagyanyám, de én 
vissza 30 év múlva arra, amit csak a mama meg a dédi tudott ÚGY leginkább a görhére vágytam, mert azt mindenki csak mesélte milyen 
elkészíteni…                                                             Kaluzsa Mónikavolt, de elkészíteni már senki se akarta… Talán nekik ez nem a 

számomra, hogy a magyar zarándokok közösségén keresztül azt „Nem szoktam sírni, de ott potyogtak a könnyeim.”
éreztük, a magyarok mégis tudnak összetartók lenni. Valóban  A szûzanya keze vezette a rimóci Máriás lányokat 
fûzte tovább a gondolatot Percze Renáta -, már akkor, amikor 

a Fekete Madonnához. Parassapusztán csatlakoztunk a kiutazó magyarokhoz, 
tapasztaltuk azt a részükrõl felénk áradó megbecsülést és 

Megcsörrent a telefon. Egy felkérés érkezett. Felkérés, 
szeretetet, mely aztán végigkísérte az egész zarándoklatot. Ettõl 

mely oly sokszor megtörtént az elmúlt jó néhány meglepõbb már csak a lengyel emberek mélyen hívõ közössége 
esztendõben. Ez azonban más volt, hiszen olyan feladatot volt. Hazautazáskor azt gondoltam, hogy a négy napos 
adott, mely két európai nemzet összetartozását, hitében való zarándoklatnak a lengyelországi események lesznek majd a 
közösségét hirdette egy gyönyörû ikon, a Fekete Madonna legemlékezetesebb pontjai. A legmeghatóbb rész mégis a Szent 
segítségével. Egy felkérés, egy küldetés, melyet a szûzanya István Bazilika plébánosának fogadtatása volt. Zokogva állt a 
keze vezetett a lengyelországi Czêstochowából Budapestre.  fõhajó bejáratánál mikor menetünk megérkezett a Budakeszi 
Négy Máriás lánnyal és vezetõjükkel beszélgettem Egyházközség ministráns fiataljai, a Történelmi Vitézi 
lengyelországi és budapesti élményeikrõl. Rend és a Nemzeti Lobogó Társaság felvezetésével. Nem 

2010 õszén Bese Gergõ Péter papnövendék és Vida Zoltán a szoktam sírni, de ott a bazilikába nekem is potyogtak a 
Misszió Tours segítségével egy zarándokút szervezésébe könnyeim  vallja be Koczka Anett. Nem volt könnyû a közel két 
kezdtek, mely 72 év után újra keresztény magyarok százaival órás átadó ünnepségen helyt állni, de azt gondolom, hogy ott, 
kívánta megismertetni a Dél-lengyelországi kegyhelyet, Jasna akkor nem éreztük a vállunkra nehezedõ ikon súlyát. Igen, 
Gorát. A zarándoklat egy olyan sokrétû lengyel-magyar közös voltak nehéz pillanatok, de valahányszor elgyengültünk 
szervezésû programsorozatba illeszkedett, melynek záró eszünkbe jutott, hogy ezt a feladatot vállaltuk. Bírnunk kell  
eseménye az Európai Uniós elnökség átadás-átvétele volt, mondta a négyes legfiatalabb tagja Vanya Bernadett.
Magyarország és Lengyelország között. A Szent István Bazilikában rendezett több mint két órás átadási 

Kis Bertalanné Rozika néni nem volt bizonytalan abban, szertartáson üdvözölte a Fekete Madonnát Lukács Tamás, az 
hogy a Bese Gergõ Péter által érkezett felkérésre mi a válasz. Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának 
Nagyon boldog voltam és elsõ szóra elfogadtam a meghívást  kereszténydemokrata elnöke, Rubovszky Csilla, az V. kerület 
mesélte visszaemlékezve arra a június végi estére. A Máriás alpolgármestere, a KDNP budapesti alelnöke, valamint Roman 
lányok feladata nem kisebb volt, mint a czêstochowai Fekete Kowalski, Lengyelország budapesti nagykövete. Bátor Botond 
Madonna hiteles másolatának átvétele a pálosok Jasna Góra-i pálos rendi tartományfõnök ünnepi beszédét követõen a magyar 
kolostorában, majd annak átadása Budapesten a Szent István kormány részérõl Hoffmann Rózsa (KDNP) oktatási államtitkár 
Bazilikában. A négy napos zarándoklat során meglátogattuk vette át az adományt. Az ünnepség zárásaként a fõszervezõ Bese 
Zakopane, Bachledowka, Gidle, Lesniów és Krakkó Gergõ Péter megköszönte a zarándoklatban résztvevõk 
kegyhelyeit, ahol a több száz magyar zarándokkal és a lengyel jelenlétét és külön kiemelte a rimóci Könnyek Anyja Máriás 
hívõk sokaságával miséken vettünk rész és együtt imádkoztunk. csoport áldozatos és példamutató tevékenységét.
Hihetetlen élmény volt.  folytatta Rozi néni. Olyan lelki A hivatalos programokat követõen a máriabesnyõi 
gazdagságot adott az emberek irántunk való szeretete, a Nagyboldogasszony Bazilika kántorának vezetésével Mária 
templomok és zarándokhelyek valamint a budapesti átadó énekek hangzottak el, miközben a zarándokok hosszú sora a 
ünnepség hangulata, mely semmihez sem hasonlítható  bazilika fõhajójában türelmesen várta, hogy térdet hajthasson a 
kapcsolódott be a beszélgetésbe Kanyó Adrienn. Meglepõ volt rimóci Máriás lányok övezte Szentkép elõtt.                           -pn-

A czêstochowai Fekete Madonna (Czarna Madonna, Matka Boska Czêstochowska)
Európa egyik legismertebb Szûz Mária ábrázolását a legenda Szent Lukács evangélistának tulajdonítja. A gyermek Jézust 

karján tartó Szüzet megörökítõ ikont egy olyan 122,2 x 82,2 x 3,5 centiméteres cédrusfa táblára festették, mely a történet szerint a 
Szent Család otthonából származott. A Krakkótól északnyugatra fekvõ Czêstochowa városában található Jasna Góra (Fényes 
Hegy) zarándokhely egyik legrégebbi irata szerint, a kegykép a XIV. század második felében került Jeruzsálembõl 
Konstantinápolyon és Belzen keresztül - az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, - a pálosok Jasna Góra-i kolostorába. Az 
elmúlt több mint fél ezer esztendõben számtalan csodát tulajdonítottak a Fekete Madonnának. Nem csak a lengyel katolicizmus, 
hanem a világ valamennyi keresztény közössége számára jelentõs szakrális emlék. Elsõ hitelesített másolatát 1994. május 15-én, a 
pálosok hazatelepülésének 60. évfordulójára kapta a Gellért-hegyi Szent Gellért Sziklatemplom.                                                   -pn-
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ügyetlenségû rendezõ egész nevelõoktató munkáját éles RADVÁNYI LAJOS MÛVE - VII. Rész
késsel boncolgatni? Te vizsgavendég! Hospitáltál-e te 

,,A szép vizsga’’ annak az ügyetlenül vizsgáztatónak csak egyetlen 

elõadásán? Láttad, hogy talán éppen õ mily mesteri Írta: Radványi Lajos
ihlettel ragadta Isten felé a csillagok magasságáig a 

Sok szó esett már errõl szakkörökben. Olyan ragyogószemû apró lelkeket egy-egy nagyszámokat 
vélemény is akadt nem egy, hogy: egyszerûen meg 

tárgyaló számtanórán, vagy alkalmas földrajz- vagy 
kellene szüntetni a vizsgát. Minek az? Fölösleges 

egyéb  órán? Nos, ha nem láttad, ne ítélj, mert a izgalom tanítóra és tanulóra egyaránt! A többiek számára 
szemeknek ezt a megértõ ragyogását, Isten közelségét pedig: unalom. Fullasztó hõség délutánján unalom-

verítékei a tanfelügyelõ-esperesnek s a közönségnek. nem viheti senki a drukkos, izgalomtól fûtött 
Ezek - fõleg a szegény esperes - évrõl-évre ugyanazt vizsgaterembe! De azért csak maradjon meg a vizsga. 
látják, hallják minden iskolában. Mert a közönség is csak Maradjon meg orgonás, labdarózsás, kakukfüves szép 
addig nyujtja ki az érdeklõdés csápjait, míg az õ 

ünnepélynek. Kell ez a drukk, ez az izgalom, ez a szépet 
gyermeke szerepel; a többi aztán neki is unalmas. Hát 

alkotni-akarás! Kell a léleknek ez a tûz, mint az acélnak. akkor tulajdonképpen minek ez a tortura?!

Az apró embercsemeték miért ne kössenek csokrot Hát szó, ami szó, van ebben sok igazság. Hanem 

azért a vizsgára - szerintem - mégis csak szükség van s azokból a virágokból, melyeket tanítójuk kertjében 8-10 

maradjon is meg e szép szokás mindvégig, hiszen hónapon át szedegettek?
Csak azt ne felejtsük, hogy a Krisztusban jó tanító nem ünnepe az a falunak s az apróságok számára életük 

csupán ilyen díszvirágok termelésére fordítja minden végéig felejthetetlen élmény marad.
gondját. Termel szép szellemvirágokat is, de fõgondja a E néhány sorban csak azt szeretném megpendíteni, 
gyümölcstermelés és a magvetés. Az oktatás gyümölcsei hogy a vizsgából, kizárólag a vizsgából, nem szabad a 
pedig talán csak az élet küzdelmeinek izzó melegében tanítót ítélni. Sem elõnyére, sem kárára. Mert a való 
fognak megérlelõdni s a jó-nevelés elvetett magjai közül helyzet az, hogy kétféle tanító-típus van e téren. Az egyik 
egyik-másik talán csak a halálos ágy. verítékében fog mestere a remek vizsgarendezésnek, a másik meg csak 
csirába duzzadni. De ezt csak a gyermekek örök Tanítója, «kapásból» vizsgáztat. Hogy melyik a jobb, azt lehet 
a tanítók legfõbb Tanfelügyelõje látja...vitatni, erre vonatkozóan lehet véleményt alkotni, de 

Azért hát gyûjts és gyûjtess «virágokat» vizsgád 
dönteni talán sohasem. Mert amint nem szabad és nem 

díszítésére, de jaj neked, ha ez a legfõbb gondod! Jaj 
lehet egy gyöngébbfajta, kevésbbé fényes vizsgából 

neked, ha fõleg és elsõsorban az emberek elismerését 
gyönge, rossz tanerõre következtetni, épúgy nem lehet 

keresvén, bármilyen tündöklõ, elmevirágoktól sziporkázó 
teljes joggal kiváló tanítót látni a brilliáns vizsga mögött. 

brilliáns vizsgát rendeztél is, de ennek robotos 
Ez felfogás dolga. Ha u. i. a vizsgát csak ünnepélynek 

elõkészítése közben elmulasztottad, elhanyagoltad a 
tartjuk, akkor babért a szép vizsga rendezõjének! De ha a 

magvetést! Jaj neked! Mert az örök Magvetõ minden 
vizsga a tanító és a tanítvány egzámenje (sokan ennek szem magját számontartja...”
tartják), akkor a kevésbbé csillogó vizsga alapján 

mernéd-e nyugodt lélekkel a gyakorlatlan vagy született Megjelent: NEMZETNEVELÉS, 1931. május 1.

RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTÁSOK

Mert a hirtelen egymásra dobált rágatlan, nagy falatok „Rekord-sebesség’’
többnyire kavarogni szoktak a gyomorban. Zsíranyag 

Irta: Radványi Lajos, rimóci igazg.-tanító.
(vizsgára való) talán képzõdik belõlük, de erõt adó vér - 
soha!”A rekordok korát éljük. A rekord-szellem hevíti, szinte 

Megjelent: NEMZETNEVELÉS, 1931. május 15.uralja a világot. Talán ez a rekord-láz lovalja bele 
egyikünket-másikunkat abba a vágtába, mellyel a 
tananyagot hajtja. Iszonyú tempóban száguld némelyik - 

„Keresztvetés’’fõleg a fiatalabbjai közül - hogy március 15-e után - ha 
Irta: Radványi Lajos ig.- Kántortanítótalálkozik kartársával - eldicsekedhesse nagy 

fölényesen: «Végeztem. Teljesen készen vagyok az 
Mi a keresztvetés? Jel, amellyel a katholikus ember anyaggal s most már csak ismételtetek. Miattam akár a 

megvallja hitét. Ha valakit imádkozni látok, még nem vizsgát is meg lehetne már tartani!»
tudhatom, hogy milyen vallású. 
De ha látom keresztetvetni, akkor 
katholikusnak tarthatom az illetõt. 
Fontos tehát nagyon a helyes és 
szabályos keresztvetés.

Gyûléseken, gyakorlati taní-
tások elõtt, meg baráti látogatá-
sok alkalmával megfigyeltem, 
hogy a legtöbb tanító úr (pardon : 
bácsi...), meg tanító néni kiáll a 
porondra és az alkalmasnak vélt 
ábrázatot nagy komolysággal 
felöltvén, egy balkézzel, vissza-
felé eszközölt pacemántos 
keresztvetéssel megkezdi a 
«tanítást». Láttam nagytekintélyû 
papi embereket, amint felnõtt 
pógárok gyûlését «balkezes» 
kereszt-manipulációval kezdték 
és végezték.  Miér t? Mert  
megszokták az iskolában. De 
miért kell az iskolában így 
keresztet vetni? Hát - aszongya - 
hogy szembenállván a gyerekek-
kel, azok annál pontosabban 
vethessék és el ne hibázhassák. 

Így õ. Mert õ, a szorgalmas tanító, aki (nézze meg No és ha majd nem áll szemben velük senki? Vagy ha 
akárki a tanmenetét és hasonlítsa össze a naplójával!) olyan valaki áll eléjük, aki jobbkezével vet keresztet? 
nem henyél, aki felhasználja az idõt s növendékeit is Akkor õk ballal másolják? S aki szemben áll velük: az a 
kemény munkára sarkalja. pap, vagy tanító, az nem látja szükségesnek a maga 

A tapasztalt, kiforrott tanító mindig mosolyog a bajusz keresztjét helyesen vetni? Jaa, kérem, így, balkéz után 
alatt, mikor ilyesmit hall. Õ tudja, hogy ez afféle rekord s jobban megtanulhatja az a kisgyerek... a tanítás érdeke...
mint minden rekord-teljesítménynek, úgy bizonyára Legyen szabad megállapítanom, hogy ez a felfogás 

mélységes és gyökeres tévedésen alapszik. Elsõ ennek is meg kell adni az árát, ha ugyan áldozatokat is 
osztályban talán még tûrhetõ ez a módszer. De - nem kíván majd ez a nagy sebesség. Mosolyog, mert 
értelmesebb anyagnál - ott is csak kezdetben. Mikor tudja, hogy ez a rekorder-kolléga mekkora tempókkal 
azonban az irányokat tanítjuk, azt is szemléltetni kell, úszik pl. a történelem tengerén, a földrajz folyamain, vagy 
hogy csak a velem egy irányban fordított alak mozdulatai a számtan tengerszemein, hogy a beszéd- és ért.[elem]-
azonosak az enyémmel. Ha ezt nem szemléltettük és gyak.[orlato]-kat ne is említsük, ahol e nagyszerû 
meg nem érttettük velük, akkor nem merítettük ki az rekorder állandóan a gázpedálon tartja a lábát...
«Irányok» tanításanyagát. Ha pedig értelmükbe Ez a rekorder aztán április derekán keservesen 
beültettük, akkor teljesen feleslegessé válik a tótágasra nyújtózkodik a várva-várt tízpercen, hogyaszondja: «Huj, 
állított, balkezes keresztvetés. Mindenki a maga lelkéért de unalmas! Az ember nem tud mit csinálni; már 
felel. Tanuljon meg hát mindenki helyesen és bármily másodszor ismételtetem az anyagot» (Ismétlés az anyja 
helyzetben keresztet vetni. Mi pedig adjunk erre alkalmat minden tudásnak...)
a reánk-bízottaknak és ne másolni tanítsuk õket, hanem Aztán hallhatsz az osztályából végnélküli bõszült 
önállóan és minden külsõ körülménytõl függetlenül: éneklést s áprilisi órarendje így alakul: ének, csend. 
keresztet vetni.

Ének, csend. Énekénekének... csendcsendcsend...
Egyszer ezt is el kellett már mondani.”

Mert nincs senki, aki megmondaná neki, hogy nagy 
Megjelent: NEMZETNEVELÉS, 1933. április 15. hiba ugyan az indokolatlan késés az anyaggal, de 

százszor nagyobb bûn a 120 km-es rohanás, a rekord. (A forrásokat Benkó Péter közölte)

KODÁLY ZOLTÁN ÉS PAULINI BÉLA A BOCSÁRLAPUJTÕI 
BOKRÉTÁSOKKAL
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