Ára: 150,-Ft
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Arany Ászok területi I. osztály

Megszerezte ez évi elsõ itthoni gyõzelmét felnõtt
labdarúgó csapatunk!
Vidomusz Tibor a felkészülési idõszakról…
A felkészülést július 19.-én kezdtük el heti három, majd két edzéssel. A
játékosállományban változások történtek. A kölcsönben lévõ Chikán
Tamás eligazolt csapatunktól. Leigazoltuk Szécsénybõl Rácz Róbertet,
a balassagyarmati Palóc Farkasok utánpótlás csapatától pedig Hegedûs
Adriánt (õt kölcsönbe). Sajnos az edzések látogatottsága hiányosságot
mutat több játékos részérõl. Egyéb elfoglaltságok miatt eddig csak egy
edzésen vett rész Rácz Iván, két edzésen vett részt Lovász Balázs. Árva,
Komár sérültek. Mint tudjuk Mócsány Roland és Rádi Balázs edzések
nélkül tudnak csak a csapat rendelkezésére állni.
Az eddigi edzõmérkõzéseken:
Varsány-Rimóc 4:3 Rimóc-PREVIFITT 4:1
BSE-Rimóc 2:0
A BSE elleni mérkõzésen öt állandó játékosunk hiányzott (Komár,
Árva, Mócsány, Rácz, Lovász). A felkészülés során pozitív jelenségnek
nevezhetõ, hogy csatlakozott a csapathoz Kiss István és Mócsány
Gábor. A felkészülés eddigi szakaszát sajnos nem tudom jónak
megítélni az elõbb említett edzéslátogatottsági hiányosságok és
sérülések miatt. A bajnokságra a célkitûzés, hogy a csapat az elsõ tíz
között szerepeljen és stabil, egységes csapat maradjon. A vezetõség
részérõl a feltételek adottak, mindent elkövetnek, hogy az egyesület jó
hírneve megmaradjon és a csapat jól szerepeljen.
1. forduló: Berkenye - Rimóc 5-1 (2-0)
Berkenye, 100 nézõ, vezette: Gordos Á. (Dobos A., Lovasi J.).
Berkenye: Hisbéli Rottenbacher, Hannus, Bábik (Lestyánszki),
Zsibók Z. Mravik, Nagy (Mojzer), Balázs, Rottek (Blaskó) Simon B.,
Zsibók T. (Kabai) Edzõ: Herédi Attila
Rimóc: Oláh T. Laczkó, Kuris, Rácz R., Kelecsényi Rácz I., Lovász, Bangó
B. (Hegedûs), Bangó N. (Kiss) Bangó R., Vincze Edzõ: Vidomusz Tibor
Gól: Mravik (2), Hannus, Zsibók T., Blaskó, ill. Oláh T. (11-bõl)
Sárga lap: Bangó R.
Jók: Hannus, Mravik, Simon B., Zsibók T.,
Zsibók Z., ill. Oláh T., Blaskó, Rácz I., Kelecsényi
Jó iramú mérkõzésen, egy lendületes csapat, nagyszerû játékot nyújtva
remek gyõzelmet aratott a sportszerû Rimóc ellen.
Herédi Attila: Egységes csapatjátékot nyújtva, szép gólokat szerezve
gyûjtöttük be a három pontot a kulturáltan játszó Rimóc ellen.
Vidomusz Tibor: Gratulálok az ellenfélnek, a sérülések, üdülések és
munkahelyi elfoglaltságok miatt a tartalékos csapatunkkal csak
ennyire voltunk képesek. A megjelent játékosaimnak pedig köszönet.
2. forduló: Rimóc - Bercel 7-0 (3-0)
Rimóc 80 nézõ. Vezette: Pap István (Babcsán Á., Baranyi G.)
Rimóc: Oláh T. Laczkó, Kuris (Mócsány G.81p), Rácz R., Mócsány R.
Lovász (Rácz I. 64p), Kelecsényi, Árva, Bangó N. (Hegedüs 76p), Bangó R. (Kis 72p), Vincze B.(Pintér 32p)
Edzõ: Vidamusz Tibor
Bercel: Mohácsi Verner, Kotasz, Koplányi, Kaluzsa, - Gyurcsev,
Komjáthi, Bera, Kaposvári, - Dallos
Edzõ: Adamek László
Gól: Mócsány R., Vincze B., Bangó N., Rácz R., Rácz I., Laczkó, Kis
Sárga lap: Bangó N., ill. Kotasz, Kaposvári, Gyurcsev
Jók: Az egész csapat, ill. Aki nem volt jelen
Alacsony színvonalú mérkõzésen a hazaiak könnyed, laza játékkal
múlták felül ellenfelüket és ezzel megszerezték 2011-ben az elsõ itthoni
gyõzelmüket a tíz emberrel kiálló, sportszerû vendégekkel szemben.
Vidamusz Tibor: Hoztuk kötelezõt, nem várt sima gyõzelmet aratunk, a
sok sebbõl vérzõ Bercel ellen. Gratulálok a csapatomnak és sok
sikereket a Bercelieknek.
Adamek László: A fürdõzõk nélkül a csapatom is befürdött.
SAJNÁLHATJA, AKI NEM TARTOTT VELÜNK, NAGY ÉLMÉNY
VOLT!!!

2011/2012-es Arany Ászok területi I. osztályú felnõtt
labdarúgó bajnokság sorsolása:
1. forduló:2011. 08. 21. vasárnap 16:30 Berkenye - Rimóc
2. forduló:2011. 08. 27. szombat 16:30 Rimóc - Bercel
3. forduló:2011. 09. 04. vasárnap 15:30 Nõtincs - Rimóc
4. forduló:2011. 09. 10. szombat 15:30 Rimóc - Somos
5. forduló:2011. 09. 18. vasárnap 15:00 Szurdokpüspöki - Rimóc
6. forduló:2011. 09. 24. szombat 15:00 Palotás - Rimóc
7. forduló:2011. 10. 01. szombat 14:00 Rimóc - Nagybátony
8. forduló:2011. 10. 08. szombat 14:00 Mátranovák - Rimóc
9. forduló:2011. 10. 15. szombat 13:30 Rimóc - Héhalom
10. forduló:2011. 10. 22. szombat 13:30 Szécsény - Rimóc
11. forduló:2011. 10. 29. szombat 13:30 Rimóc - Pásztó
12. forduló:2011. 11. 06. vasárnap 13:00 Bánk - Rimóc
13. forduló:2011. 11. 12. szombat 13:00 Rimóc - Karancslapujtõ
Az ifjúsági mérkõzések két órával a felnõtt mérkõzések elõtt kezdõdnek.

A 2011/2012-es serdülõ bajnokság sorsolása:
1. forduló:2011. 09. 03. szombat 14:00 Nõtincs - Rimóc
2. forduló:2011. 09. 09. péntek 16:00 Rimóc - Héhalom
3. forduló:2011. 09.16. péntek 16:00 Szécsény - Rimóc
4. forduló:2011. 09. 23. péntek 16:00 Rimóc - Bercel
5. forduló:2011. 10. 02. vasárnap 11:00 Rétság - Rimóc
6. forduló:2011. 10. 07. péntek 16:00 Rimóc - Berkenye
7. forduló:2011. 10. 14. péntek 15:00 Bánk - Rimóc
8. forduló:2011. 10. 21. péntek 15:00 Rimóc - Palotás
9. forduló:2011. 10. 28. péntek 15:00 Szurdokpüspöki - Rimóc
Ifjúsági felkészülési eredmények:
Ságújfalu - Rimóc 4-2
Rimóc - Varsány 6-1

Rimóc - Ságújfalu 7-2
Varsány - Rimóc 4-1

Ifjúsági bajnoki mérkõzések eredményei:
1. forduló: Berkenye - Rimóc 9-1 (6-0)
Rimóc: Pintér - Rácz P. (Kormány D.) Fenes, Fekete, Csonka K. Csonka Á., Beszkid A., Csizmadia B., Beszkid M. - Mócsány R., Szép
Gól: Beszkid A.
Sárga: Pintér
A hazaiak minden csapatrészben felülmúltak bennünket.
2. forduló: Rimóc - Bercel 6-0 (1-0)
Rimóc: Pintér - Fenes, Fekete, Csizmadia B., Oláh T. - Beszkid A.,
Csizmadia T., Beszkid M., Csonka Á. - Rácz P., Csonka K. (Szép)
Gól: Csizmadia B., Beszkid A., Csizmadia T. (2), Csonka Á., Pintér
Sárga: Csonka Á.
A múlt heti hibáinkat helyrehozva magabiztos játékkal szereztük meg a
három pontot.
A felnõtt bajnokság állása:
1. Nagybátony
2
2. Mátranovák
2
3. Somos
2
4. Szécsény
2
5. Nõtincs
2
6. Héhalom
2
7. Palotás
2
8. Rimóc
2
9. Berkenye
2
10. Karancslapujtõ 2
11. Pásztó
2
12. Szurdokpüspöki 2
13. Bánk
2
14. Bercel
2

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

0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0

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

6 -0 6
7 -2 6
4 -1 4
4 -2 4
3 -1 4
3 -2 4
3 -2 4
8 -5 3
5 -2 3
2 -6 1
2 -5 0
2 -6 0
1 -6 0
1 -11 0

XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent Mihály hava 2011 SZEPTEMBER
A népszokásban az ünnep elõestéjén az emberek virrasztással várták a hajnalt, és
Nagyboldogasszonyhoz eképpen imádkoztak: "Nyújts kezet Mária / nyiccs kaput angyal, /
Hogy mehessünk a kerek ég alatt, / lobogó csillag felett az örök életre!”

Witamy na naszej wsi!
Witamy na naszej wsi! Volt olvasható a Rimócra beköszöntõ táblán. Nem volt
ez véletlen, hiszen lengyel vendégeink érkeztek.
Augusztus 4-én az esti órákban nem csak a beköszöntõ tábla, hanem a
rezesbanda is a falu határában várta õket. Az õ felvezetésükkel érkeztek a
hõsök terére, ahol a polgármester úr és a képviselõ-testület, na meg egy „kicsi
pálinka” és némi pogácsa várta õket. A két település gyümölcsözõ és jövõbe nézõ
kapcsolatát mi sem jellemzi jobban, minthogy egy õshonos lengyel nyírfát
kaptunk ajándékba, melyet a hõsök terén azóta el is ültettünk. A szállás
elfoglalása után jól esett a vacsora, majd utána egy rövid ismerkedési est
kezdõdött. Azért volt rövid, mert már mindenki ismert mindenkit. Pénteken
vendégeink, Beszkid János és jómagam Egerbe utaztunk ismerkedni az ottani
nevezetességekkel. Elsõként a várban jártunk (ami talán fárasztó is lehetett
egyesek számára), majd a Dobó tér, a templom és egy finom ebéd következett.
Ebéd után felüdítõ séta és a Bazilika következett, na meg Viktor western
kalapja. Majd indulás Eger egyik nevezetes pontja a Szépasszonyvölgy felé,
hiszen Eger a szép és hõs asszonyok városa, ezért ki sem lehet hagyni völgyeit.
Igaz, vendégeink itt nem találták meg azt az ízt, amit Rimócon ittak, ezért
aztán irány Farkasmályi 23-as pince, ahol aztán kedvükre vásárolhattak, ami
után Rimócig nótáztak. Hideg vacsora és forró búcsú után mindenkinek
„szpatty”.
(Folytatás a harmadik oldalon)

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Berkenye
2
2. Szécsény
2
3. Pásztó
2
4. Nagybátony
2
5. Karancslapujtõ 2
6. Bercel
2
7. Nõtincs
2
8. Bánk
2
9. Rimóc
2
10.Somos
2
11. Héhalom
2
12. Mátranovák
2
13. Szurdokpüspöki 2
14. Palotás
2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

16 - 1
14 - 0
15 - 2
8- 1
9- 3
10 - 6
6- 2
5- 6
7- 9
2 -11
2 -10
1 -15
0 -14
0 -15

6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

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!

Szeptember 8
Van-e neked édesanyád, aki éjjel,
nappal vigyáz reád?
Felemel, ha elesel, szépen nevel, kedvesen
Olyan is van, aki sosem látta,
mégis sokat gondol rája, mert õt,
õ oly nagyon várta.
Ez a legédesebb, de fájdalmas
Kötelék az élet az élet ért.
Olyan is van, akit anya szült,
de csak késõbb kapott igazit.
Neki is lett édesanyja, aki az
életútján igazgatja, szívét, lelkét neki adja.
Olyan is van, akit korán itt hagyott
hátra hagyva bánatot, de õt,
soha el nem hagyja, mert az égbõl oltalmazza.
Olyan is van, aki ritkán látja,
mert az útját maga járja.
Néha, néha vissza tér, mert a szív erre kér.
Neked is van, aki most rá haragszol,
haragszol, mert nem érted,
miért szeret, he nem kéred.
A magyaroknak is van édesanyja,
aki, az országot oltalmazza.
Úgy védi az országot,
hogy ránk adja a jóságot.
Az egyik magyar a másikat szereti,
Ez õt élteti, ha ez mindig így marad,
akkor, az ország is megmarad!
Van-e neked édesanyád, hogy ha van
hát, vigyázz reá!
Vigyázz az Õ emlékére, hogy ha él még
óvjad, védjed!
Tõle kaptad életed, s végig vezet, ha, engeded.

Szeptember 8-a tiszteletére az összes
édesanyának.
A rimóci templom elõtt a címer és zászló átadást követõen
Szeptember 4. (vasárnap)
Szeptember 6-13. (kedd)
Szeptember 9. (péntek)
Szeptember 10. (szombat)
Szeptember 11. (vasárnap)
Szeptember 15. (csütörtök)
Szeptember 15. (csütörtök)
Szeptember 16. (péntek)
Szeptember 17. (szombat)
Szeptember 18. (vasárnap)
Szeptember 24. (szombat)
Szeptember 30. (péntek)
Október
1. (szombat)

Kiss János

1530 Nõtincs-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés a Dr. Manga János Közösségi Házban
1800 II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság a Dr. Manga János Közösségi Házban (9. forduló)
1530 Rimóc-Somos bajnoki labdarúgó mérkõzés
KISASSZONYNAPI BÚCSÚ
ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
1800 IV. Szüreti Fõzõverseny nevezési határideje
1400 XVI. Rimóci Borversenyen való részvétel nevezési határideje
1400 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS, fõzõverseny és borverseny eredményhirdetése
1500 Szurdokpüspöki-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
1500 Palotás-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
1600 Jó tanulók pályázatának benyújtási határideje
1400 Rimóc-Nagybátony bajnoki labdarúgó mérkõzés
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
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HÍREK

egyrészt a központi támogatások módosulásainak - technikai jellegû átvezetését, másrészt a közoktatási intézmény átszervezésével
(tagintézményeinek bõvülésével és fenntartói jogainak átadásával)
kapcsolatos költségvetési tételek módosulását jelenti.
A harmadik, „egyebek” napirend keretében a közoktatási intézmény
átszervezésével kapcsolatosan döntött a képviselõ-testület: az
órakeretrõl, az iskolaotthonos oktatási forma 1-2. évfolyamon történõ
folytatásáról, az étkezés és a tankönyv-ellátás egyes kérdéseirõl.
Továbbra is megéri jól tanulni, sok minden egyéb mellett azért, mert
a ,,Rimóc Község Jó Tanulója” pályázatot az önkormányzat a 2010-ben
elfogadott feltételekkel ebben az évben is meghirdeti.
Zárt ülés keretében átmeneti segély és lakásfenntartási támogatások
kérelmeirõl születtek döntések. dr. Simon Mihály megbízott jegyzõ

Ha az augusztus 30-i képviselõ-testületi ülés elsõ két napirendjének
összefoglaló mottót keresünk, bízvást emlékezetünkbe idézhetjük a
hajdani népszerû társasjáték, a „Gazdálkodj okosan!” címét. Az elsõ
téma a féléves gazdálkodásról szóló számvetés, az év elején tervezett
költségvetési mutatószámok (bevételi és kiadási) teljesülésének
vizsgálata, az errõl szóló beszámoló elfogadása. A bevételek a
tervezetthez képest egy kicsit jobb képet festenek, meghaladják az
50%-ot a június 30-i pillanatfelvétel idõpontjában, a kiadások pedig a
tervezett és idõarányos 50%-os mértéknél kevesebbre rúgnak. A
gondos, hatékony gazdálkodás alapelveivel egyezõ eredményt
árnyalja az a tény, hogy a kiadás-bevételi egyenleg majd' 44,5 millió
forint negatív szaldót mutatott az év elejei tervezésnél. A vészjóslóan
Interaktív oktatási környezetben tanulhatnak iskolánk diákjai
hangzó deficit az ún. ÖNHIKI (önhibáján kívül hátrányos helyzetben
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0811
lévõ önkormányzatok) már elnyert, 9,1 millió Ft-os támogatásának
Rimóci
Általános
Iskola
informatikai infrastruktúra fejlesztése
köszönhetõen csökken. A hiány fokozatosan és következetesen szigorú
helyi költségvetési politikával, egyes kardinális közszolgáltatások - Rimóc Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
óvodai nevelés és iskolai oktatás - gyökeres intézményi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez, a 2007. december
átszervezésével (utóbbihoz kapcsolódó kiadás-csökkenéssel és többlet 18-án meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
állami normatív támogatás lehetõségével) tovább csökkenthetõ. A fejlesztése” címû, TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázati kiírásra 2008. március 12-én.
bevezetõben idézett társasjátékkal ellentétben most nem a családi ház A pályázati kiírás alapvetõ célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez
vásárlás és megtakarítás a cél, hanem az eddig kiépített és mûködtetett szükséges, egyenlõ hozzáférést biztosító informatikai infrastruktúra megteremtése,
önkormányzati közszolgáltatások fenntartása, legfeljebb olyan modern asztali számítógépek, interaktív táblák, hálózati eszközök beszerzésével.
mértékû csökkentése, amelynek következtében a költség- A benyújtott pályázatunk a „Rimóci Általános Iskola informatikai infrastruktúra
csökkentéssel elért pénzügyi hozadék nagyobb, mint a leépítéssel, fejlesztése” címet viseli, azonosítószáma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0811.
minõségcsökkentéssel elszenvedett kár. A dilemma örök és manapság A pályázatunk 2010. november 17-én kedvezõ elbírálásban részesült. A támogatói okirat
szomorúan gyakori. Bár a mûködõképesség, a likviditás, a pénzügy 2010. november 19-én lépett életben, melynek értelmében Önkormányzatunk 8 181 068
egyensúly az elsõdleges, a tervezett beruházások nem maradnak el, Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült, mely összegbõl beszerzésre kerül 1 db
hanem a költségvetési év második felében realizálódnak a alkalmazási szerver, 9 db iskolai számítógép, 1 db szavazó csomag, 5 db interaktív tábla
hozzátartozó hordozható számítógépekkel és projektorokkal, 2 db WiFi csomag.
felhalmozási típusú bevételek és kiadások.
Percze Renáta
A második napirend keretében - összefüggésben az elsõvel - a
Rimóc Község Önkormányzat
költségvetés kiigazításáról döntöttek a képviselõk. A módosítás
Polgármesteri Hivatal

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.
Általánosságban
A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei idõpontra
vonatkozó személy- és lakásösszeírás, amely alapvetõ jelentõségû adatokat
biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági,
foglalkozási jellemzõirõl, a háztartások és a családok összetételérõl, valamint a
lakások fõbb jellemzõirõl. A teljes körû, minden személyre és lakásra kiterjedõ
információk országos, regionális, megyei, kistérségi, települési, sõt településen
belül meghatározott területi egységekre vonatkozóan is csoportosíthatók, így
hosszú idõre elengedhetetlenül fontosak a központi és a helyi igazgatás, a
gazdasági és a társadalmi élet szereplõi számára a döntések elõkészítéséhez,
a társadalmi folyamatok áttekintéséhez és értékeléséhez.
Történeti kitekintés
Az elsõ népszámlálás jellegû felmérést az idõszámításunk elõtti 3. évezredben
(i. e. 2238-ban) Kínában tartották. Hasonló a mai népszámlálások õseinek
tekinthetõ összeírások zajlottak idõszámításunk elõtt az ókor más fejlett
kultúrájú országában, így Egyiptomban, Indiában és a görög városállamokban
is. Az ókori adatgyûjtések, így a kínai is, csak a pillanatnyi gazdasági és/vagy
katonai erõ felmérésére irányultak. Ezért például kizárólag a felnõtt férfiak
számát állapították meg, nem vették számba a fiúgyermekeket és a nõket.
A római cenzusok „felvételi programjában” a szabad polgárok számbavétele
szerepelt, valamint összeírták azok ingó és ingatlan vagyonát, így rabszolgáik
számát is. A Római Birodalomban ötévenként tartottak cenzusokat, emellett
nyilvántartották az egyes népmozgalmi eseményeket is.
A Római Birodalom bukása után évszázadokra megszakadt a népszámlálási
céllal szervezett adatfelvételek folyamata, így a középkor elsõ évszázadaiból
nincsenek népszámlálási források.
Népszámlálási típusú adatfelvételekre a középkorban elsõként a XIV. század
végén egyes olasz városállamokban, valamint a XVI. században a német
fejedelemségek némelyikében került sor. Külön kiemelendõ ezek sorából az
1509. évi velencei összeírás, ahol a középkorban ismereteink szerint ekkor
vették elõször egyénenként számba a népességet, szemben a korábban
alkalmazott összeírási egységekkel (tûzhely, lakhely, adózási egység stb.).
A mai értelemben vett elsõ népszámlálások
A népszámlálások modern követelményeinek is többé-kevésbé megfelelõ
népösszeírásokról az erõs központi államgépezet kialakulását, az
államtudományok és ezen belül a statisztika fejlõdését követõen
beszélhetünk. A világon az elsõ, statisztikai céllal szervezett népszámlálást

1665-ben Kanada területén, Québecben, Európában pedig 1749-ben, az
akkor svéd fennhatóság alatt álló Finnországban hajtották végre. Mindkét
adatfelvétel megfelelt a modern népszámlálások feltételeinek: egy idõpontra
vonatkozó és egyidejûleg végrehajtott, teljes körû összeírás volt, azaz az adott
terület minden egyes személyére kiterjedt. Kontinensünkön a népesség
számbavétele a XIX. század elejétõl vált többé-kevésbé rendszeressé.
2011. évi népszámlálás
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A
törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekrõl és a
lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálási törvény szerint
az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós
betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével kötelezõ.
Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a
valóságnak megfelelõen megadni.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:
- A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Ehhez a
www.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetõvé válik a népszámlálási kérdõívcsomag online felületen történõ kitöltése. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó
személynek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes
megválaszolására 2011. október 1-16. között van lehetõség.
- Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévõ
kérdõívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdõíveket a
kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az
ismét felkeresi az adott címet. A papír alapú önkitöltésre a felvétel elsõ két
hetében, 2011. október 1-16. között van lehetõség.
- Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a
számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011. október 31.
között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdõívek megõrzése.
A 2011-es népszámlálás rimóci feladatait öt számlálóbiztos látja el: Péterné
Kiss Zsuzsanna, Kissné Dudok Gabriella, Csemer Zoltánné, Jusztin Istvánné,
Kiss Józsefné.
A számlálóbiztosok munkáját felügyeli, segíti: Rigó Ferencné felülvizsgáló.
A települési népszámlálási felelõs pedig dr. Simon Mihály jegyzõ.
Forrás: Http://www.nepszamlalas2001.hu/hun
dokumentumok/tort1.html#hands
KSH I. és II. számú útmutatói a népszámlálás elõkészítéséhez
Dr. Simon Mihály jegyzõ
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Biotermesztett gabonából készült

Frissen készített kürtõskalács
Születésnapi rendezvényre, kerti partihoz,
családi összejövetelhez,
a hétvégi ebédhez, ajándékba, munkahelyi rendezvényre.
Házhozszállítással és rimóci lakosok részére
kedvezménnyel.
Minimális rendelés 4 db.
Bagóné Kiss Andrea 06-70-376-89-40

IV. Szüreti Fõzõverseny
Szeptember 17-én, déli 12 órától a szüreti rendezvény keretein
belül fõzõversenyt szervezünk.
Jelentkezni 15-én csütörtök este 6 óráig lehet
Vincze Zsoltnál (06/30-500-9873),
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
értékelhesse és kihirdethesse a gyõzteseket.
Várjuk egyesületek, civil szervezetek, vállalkozók,
magánszemélyek jelentkezését!

XVI. Borverseny
Ezennel tudtára adatik
minden szõlõsgazdának, ki
borát ízletesnek tartja,
hogy saját készítésû nedûjét megmérettetheti.
Ennek okán a jelentkezéseket várja a borokat gyûjtõ
bizottság 2011. szeptember 16-án (pénteken) 14 óráig a
Polgármesteri Hivatalban.
A legfinomabb nedû kihirdetésére a szüreti felvonuláson
kerül sor szeptember 17-én.

- 2011. 08. 04.
Gólyahír: Paluch Csenge
Szülõk:
Paluch Norbert és Percze Piroska

Akiért a harang szólt...

V
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Vágner Józsefné

Jusztin Anzelm

1953-2011

1930-2011

V

Gondolatok:
Vágy
A magam ura vagyok mondá az ember büszkén, s megtörölte homlokát. Ám a
mámor gyorsan elillant. S arcuk verítéke nap, mint nap emlékeztet arra, milyen
ára volt e nyereségnek. A tiltott gyümölcs édesebb? Keserû szájízzel ismételjük
a leckét. A csábítás ámítás. Ébredezünk a káprázatból. Az õszi szél a fonnyadt
levelekkel együtt buja illatok emlékét is kisöpri. Sovány vigasz, hogy a nyár telt
ízeit még egy ideig õrzik a préselt virágok. Felhõs szemmel nézünk az
elszürkülõ égre. A fakuló színekkel együtt a kedvünk is megkopik. S egy kicsit a
szomorúságot hozzuk magunkra a kabáttal. Takargatjuk meztelenségünket,
hogy árvák vagyunk és esendõk. Befelé fordulunk, kívül mind kevesebb a
látnivaló. Borongunk, merengünk a növekvõ homályban. Az este egyre
korábban köszön be az ablakon. Szomorkásan biccentünk neki, s szikrára
szomjas szemmel tapogatózunk a gyufa után. A gyertyák apró lángját didergõ
vággyal fürkésszük. Csihol-e tüzet bennünk? Jó lenne újra átmelegedni,
fényénél igazi önmagunkat megtalálni. Mert az õsz mindjobban felszítja a
vágyat, hogy a világ otthonunk is legyen, ne csak lakóhelyünk. Fénytelenül
bolyongva próbálunk hát visszatalálni a Paradicsomba. Az érintetlen - ember
nem tapodta tájban véljük felfedezni. S hisszük, hogy újra teremthetjük az
Édent. De csak kertet építünk. Fûben, fában van orvosság bajunkra, de az igazi

TÖNKÖLYHÉJ PÁRNA
Értágító hatású, oldja a görcsöket és a feszültséget.
Nyugtató hatású. Allergiásoknak is javasolt.
Felveszi a fej és a nyak formáját, jól szellõzik,
nem melegszik túl, ellazítja a nyak-, váll- és hátizmokat.
A kispárna csak 2500.- Ft
Bagóné Kiss Andrea 06-70-376-89-40

Hirdetés

AKÁCMÉZ ELADÓ

Beszkid János Rimóc, Bem apó út 49.
Telefon: 06 30 434 5717
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 tanulmányi eredményt a bizonyítvány másolatával kell igazolni.
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
2011. 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.

Beszkid Andor polgármester

gyógyírt máshol kell keresnünk. Nem az emberek között.
U.i.: Mindig csodálkoztam azon, hogy akadnak emberek, akik hosszú ideig a
hagyományok szerint, a társadalom által alkotott összes szabályt tiszteletben tartva
élnek, majd hirtelen gondolnak egyet, megváltoztatják személyiségüket, és az ellentéte
lesznek mindannak, amik eddig voltak.
Könyvajánló: Nyírõ József: Néma küzdelem
Az erdélyi történelem tragikus tapasztalatait fejezi ki ez a regény. Hõse egy erdélyi
magyar szórványtelepülés, annak lakói, akik hiába szeretnének földhöz jutni, helyettük
román bankok közvetítésével román parasztok szerzik meg a felparcellázott grófi
birtokot. A regénytörténet a 19. század végének egyik súlyos társadalompolitikai
mulasztását eleveníti fel, minthogy a magyar földbirtokosok és politikusok
szûklátókörûsége következtében az erdélyi föld fokozatosan román kézbe került, és
ezáltal az erdélyi román térnyerés eszköze lett.
Ha elolvasod ezt a regényt, meglepõdve tapasztalod, hogy bizonyos tisztességet viselõ
személyekben nem szabd bízni.
CD ajánló: Devildriver: Pray for Villains
Nagyon jól eltalált dallamok jellemzik a CD-t, hogy nem megy a minõség kárára,
megmarad ugyanolyan brutálisnak, keménynek és élvezhetõnek. Felesleges lenne, ha
konkrét példákat hoznék fel példa gyanánt, mindegyik dalban van valami, amiért
érdemes meghallgatni, mind egy masszív energiabomba, nincs benne üresjárat, nincs
benne süket duma. Sikerült azt a fajta egyéniséget kivívniuk a zenéjükkel, amitõl nem
lehet összekeverni más jöttment csürhével.
Lényeg: jó, adja, hallgasd meg, megéri!
Lõrik Sándor
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Ismét rimóci leány lett Palócország szépe…
Július 31-én vasárnap újra megrendezésre került a már hagyománnyá vált
Szent Anna tiszteletére megrendezett
Palóc búcsú Balassagyarmaton, melynek
már elengedhetetlen résztvevõi a Rimóci
Rezesbanda, a Máriáslányok és a Rimóci
Hagyományõrzõ Együttes.
Az esõs idõjárás miatt a Rákóczi
fejedelem úti római katolikus templomban bemutatott szentmisét Bíró László
tábori püspök celebrálta. A püspök atya
felhívta a figyelmet arra, hogy 2011 a
családok éve és szentbeszédében is a
családok szerepének fontosságát emelte
ki. Hangsúlyozta, hogy amilyen a család,
olyan a társadalom. A közösségeket a
közös ima tartja össze, ami egységet
teremt. A szent mise végén a püspökatya
megáldotta a családokat.
A délutáni program már a Mikszáth
Kálmán Mûvelõdési központban
folytatódott, ahol a határon innen és
túlról érkezett palóc falvak hagyomány-

õrzõi mutattak be egy-egy részletet a
hagyományaikból, táncaikból, énekeikbõl.
A kissé hosszúra nyúlt mûsorok után
következett a népviseletes szépségverseny, amelyre a Rimóci lányok,
asszonyok közül is szép számmal
neveztek be.
A versenyen 4 kategóriában lehetett
indulni: gyermekek, leányok, párok és
asszonyok.
Hosszas várakozás és tanakodás után
a zsûri meghozta a döntéseit.
A gyermek kategóriában 1. helyezett
Balázs Dorka, 2. helyezett Benkó
Bernadett lett.
A leány kategóriában 1. helyezett
Koczka Anett, 2. helyezett Kanyó Evelin,
4. helyezett Kiss Anita lett.
Az elsõ helyezett leány kategóriában
egyben Palócország szépe címet is
megkapta. Ezt a címet 2011-ben Koczka
Anett viselheti.
Gratulálok a nyerteseknek!
Varga Norbert

300 éves a Hétkápolna - Zarándoklat 2011. szeptember 08-11.
A Férfiszövetség gyalogos zarándoklatot szervez a szeptemberi Mária
neve napi búcsúra az idén 300 éves a
váci Hétkápolna kegytemplomhoz. A
zarándoklat három irányból indul
szeptember 8-án, csütörtökön reggel
8 órakor:
1. Márianosztráról,
2. Mátraverebély-Szentkútról
3. Máriabesnyõrõl
A zarándokok három napon keresztül
imádkozva, énekelve, elmélkedve járják be az útba esõ falvakat.
Megállnak az út menti kereszteknél, betérnek a templomokba.
Az éjszakai szállásokat közösségi helyeken, plébániákon
szervezik meg. Esténként a szálláshelyeken közös idõpontban
szentmisén vesznek részt, majd szentségimádást végeznek. A
zarándoklat lelki vezetését 1-1 napra, a környékbéli atyák
biztosítják. Az idén meghirdetett "Család éve" nagyszerû
lehetõséget nyújt a zarándoklaton részt vevõknek, hogy 1-1 nap
Szent Józsefrõl, mint édesapáról, Jézusról, mint gyermekrõl,
Szûz Máriáról, mint édesanyáról elmélkedjenek.
A 3 napos zarándoklatba bármikor- bárhol be lehet csatlakozni.
A faluszéli kereszttõl a templomig, vagy egyik falutól a másikig,
kinek-kinek lehetõsége szerint. Vácra, a Hétkápolnához

szeptember 10-én, szombaton 17 óra körül érkeznek az egyes
útirányokból. Ott részt vesznek a 18 órakor kezdõdõ szentmisén
és az azt követõ virrasztáson. A szentmisét dr. Varga Lajos
segédpüspök mutatja be.
Vasárnap, szeptember 11-én, vasárnap becsatlakoznak a
székesegyházból induló körmenetbe és részt vesznek a
kegytemplom 10 órakor kezdõdõ ünnepi szentmisén, melyet dr.
Beer Miklós megyéspüspök mutat be. Útvonal:
Elsõ nap: szeptember 08. csütörtök
1. útirány: Szob - Márianosztra Kóspallag Szokolya
2. útirány: Mátraverebély Szentkút, - Tar Pásztó Ecseg Buják
3. útirány: Galgahévíz - Hévízgyörk - Bag Máriabesnyõ Gödöllõ
Második nap: szeptember 09. péntek
1. útirány: Szokolya Zebegény Nagymaros
2. útirány: Buják Bér Bercel Galgaguta Nógrádsáp Nézsa
3. útirány: Gödöllõ- Máriabesnyõ Szada Veresegyház
Harmadik nap: szeptember10. szombat
1. útirány: Nagymaros - Kismaros- Verõce Vác
2. útirány: Nézsa - Keszeg - Kosd Vác
3. útirány: Veresegyház Õrbottyán Szõd Szõdliget Vác
Kapcsolattartók:
1. útirány: Csuka Csaba 06-30-94-02811
2. útirány: Szûcs Barnabás 06-30-39-53423
3. útirány: Fényi István 06-30-65-55016
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(folytatás az elsõ oldalról)
Szombat délelõttrõl nem tudok írni, mert nem voltam
velük (sátrat és bálanyuszit építettem). Délutáni fellépésük
igen jól sikerült és nagyon értékelte a magyar közönség.
Viszont a tûzijáték és az utána való mulatozás mind két fél
részére szórakoztató volt.
Vasárnap elérkeztünk, ahhoz a pillanathoz, ami igazán
értelmet adott a keretbe foglalta, ezt a találkozót. Az ünnepi
szentmise keretén belül pecsételõdött meg igazán e két
település egymás iránti elkötelezettsége. Zászlót és címert
cseréltünk, így mutatva meg a világnak az összetartozást.
Látva az arcokat és az elhomályosult szemeket, szerintem

nem csak külsõleg, de a szívekben is így érzõdött. Ebéd után
Rimóc nevezetességeivel ismerkedtek. Majd rövid pihenõ
után következett a búcsúvacsora, amirõl rimóciasan csak
annyit írnék: „fajin vót”.
De mivel minden jónak vége szakad egyszer, így õk is haza
utaztak hétfõn délelõtt. Remélem útjuk eseménymentes volt
és mindenki élményekben gazdagon tért haza. Kérem õket, ne
feledjék soha ezt a pár napot, hiszen mi sem feledjük,
hiszünk benne, hogy jövõ májusban találkozunk, addig is
kívánok mindenkinek erõt, egészséget és szebb jövõt.

Újságírók hada Rimócon

nagyféketõt, a menyecskéket, amely nagy sikert aratott, sokan
lefényképezkedtek így. A kiállításnál töltött idõ alatt
természetesen a kiállított fõkötõket is megnézhették,
folyamatosan fényképeztek, interjúkat készítettek, kérdéseket
tettek fel a polgármesternek, Rozi néninek, a Bandának, a
lányoknak.
Mivel a vendégek az ebédidõt is nálunk töltötték, így a
kiállítás megtekintése után átmentek a Hunyadi úti iskolába,
ahol a népviseletes lányok feltálalták nekik az ebédet. Mindenki
jóízûen fogyasztott, majd tovább is indultak a következõ
állomásra, Kalondára.
A sajtós szakemberek kérdésemre elmondták, hogy nagyon
jól érezték magukat Rimócon, nagyon tetszett nekik a
településünk, a népviselet, a rimóci nyúlról és Kolumbuszról
elmesélt történetek. Látogatásuk óta már több megyei és
országos médiában megjelentek képek, cikkek a Palócföldön
töltött idõrõl, így Rimócról is. Reméljük, hogy még sok helyen
jó hírét adják tovább településünknek, az itt látottaknak,
hallottaknak.
Köszönjük a közremûködést a Rezesbandának, Kiss
Bertalannénak, Kiss Anitának, Herczeg Zsanettnek, Kanyó
Adriennek, a közmunkásoknak és vezetõiknek!

Az elõzõ havi újságban már lehetett olvasni a Rimócon
nemrég megnyitott Palóc Fõkötõ kiállításról, amely a Palóc Út
Egyesület irányításával beadott pályázat eredményeként
valósult meg. A megnyitó óta a kiállítás folyamatosan
látogatható, de emellett az Egyesület gondoskodott arról is,
hogy országszerte megismerjék az emberek a program
eredményeként létrejött értékeket, fejlesztéseket.
A szervezések eredményeként egy kb. 40 fõs újságírókból
és média szakemberekbõl álló társaság járta be a környéket
Recsktõl Fülekig az úgynevezett „Stoudy Tour” (tanulmányút)
keretében, amely szintén pályázati pénzbõl lett finanszírozva.
Augusztus 12-én érkeztek meg Rimócra a Palóc Fõkötõ
kiállításhoz, ahol már a fogadás alatt elkezdték a
fényképezõgépeiket kattogtatni. A Rezesbanda rimóci
nótákkal, népviseletbe öltözött lányok pedig pálinkával várták a
vendégeket. Miután mindenki elfogyasztotta a szíverõsítõt és
lekamerázta, lefényképezte a lányokat valamint a Bandát,
Beszkid Andor polgármester mondott köszöntõt és rövid
tájékoztatást Rimócról, illetve a kiállításról. Ezt követõen a
hölgyek Kiss Bertalanné Rozi néni köré gyûltek, aki a
fõkötõkrõl beszélt nekik. Közben fel is lehetett próbálni a

Sokan felpróbálták a fõkötõket

Vincze Attila

Mócsány Georgina

Pillanatképek a látogatásról
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„Kendertõl a viseletig”
konferencia és kiállítás
A Cserhát Natúrpark Alapítvány 2011. májusában indította
útjára az "Éltetõ és Élhetõ Vidékek Európában" elnevezésû
rendezvénysorozatát, melyet pályázati támogatásból
finanszíroz. Ennek a sorozatnak a részeként valósult meg
többek között Rimócon a "Kendertõl a viseletig" konferencia és
kiállítás is, amely a Dr. Manga János Közösségi Ház
nagytermében volt megtartva.
A 2011. augusztus 5-én, 14 órakor kezdõdõ konferencián és
az azt kísérõ kiállításon helyi asszonyok és meghívott elõadók
mutatták be a kender feldolgozás, a vászonkészítés, a varrás
folyamatát, illetve magát a népviseletet.
Beszkid Andor polgármester köszöntõje után a konferenciát
Barsi Hajna néprajzkutató nyitotta meg. További meghívott
elõadóink voltak: Bocsi Éva - népi iparmûvész, népviseleti
babakészítõ, Erdész Judit Mária - viseletkészítõ népmûvészet
mestere, Barsi Ernõ - néprajzi "tanító". A meghívott elõadókon
kívül helyi asszonyok - Kiss Bertalanné, Golyán Miklósné,
Déska Bertalanné - beszéltek a kender feldogozásáról, a vászon
felhasználásáról. Az elõadásokat a Kecele Citera Együttes játéka
és Baranyi Edina éneke színesítette.
A konferenciát kísérõ kiállításon megtekinthetõek voltak a
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kenderfeldolgozáshoz
használt hagyományos
eszközök, maga a kenderkóc, a fonál és a vászon,
valamint a vászonból
készült népviseleti ruhadarabok, háztartási eszközök.
Bár az elõadások érdekesek és figyelemre
méltóak voltak, sajnos
nem volt túl nagy az
érdeklõdés, viszont a
kiállítást a másnapi Falunap ideje alatt is sokan
megnézték. A Rimóci
Újság sorain keresztül is
köszönet illeti meg a
Bocsi Éva elõadása közben
citerás lányokat és Baranyi Edinát a közremûködésért, Kiss
Bertalannét, Golyán Miklósnét és Déska Bertalannét az elõadásokért és a kiállításra kölcsönadott tárgyakért, valamint
szintén köszönet jár a kiállítás összeállításában nyújtott
segítségért Vincze Zsoltnak, Jusztin Péterné Hédi néninek,
Kanyó Evelinnek és Vincze Ágotának.
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Szentkúti gyalogosbúcsúról
Sok éves hagyományt õrizve, a rimóciak ismét gyalogos
zarándoklatot szerveztek Nagyboldogasszony ünnepén
Szentkútra.
Az utóbbi években én is részese voltam ezeknek az utaknak.
Az indulást megelõzõ napok már lázas izgalomban teltek az
idõjárást fürkészve, egymást agitálva, hogy minél nagyobb
létszámmal részt vegyünk az úton. Nagy örömömre szolgált, hogy
az elmúlt évek talán legnagyobb létszámú zarándokcsoportja kelt
útra felajánlásának vagy éppen hálaadásának eleget téve.
A hajnali harangszóra indultunk a templomból az Atya, a
harmonikások és szeretteink kíséretében. A lóci úti kápolnától
ima és áldás után, elköszönve kísérõinktõl útra keltünk. Az
utóbbi évektõl eltérõen az idõjárás nagyon kegyes volt hozzánk,
nagyon meleg volt, de szerencsére száraz lábbal tudtuk
megtenni a hosszú és fárasztó utat.

Mócsány Georgina

A Kecele Citera Együttes lányai

40 éves osztálytalálkozó
1971-ben fejeztük be a 8. osztályt. Ez év július 9-én
megtartottuk a 40 éves osztálytalálkozót.
Nagy esemény volt, hiszen a 40 év alatt ez volt a második
találkozónk, melyre szép számban összejöttünk.
A meghívásunkat elfogadva eljöttek Virágné és Pócsikné
tanítónénik is.
Virágné Marika néni tanított minket alsó tagozatban, õ volt
az osztályfõnökünk.
Sajnos már az osztályból ketten nem lehettek velünk.
Volt akivel valóban csak negyven éve találkoztunk, és bizony
többekkel nem ismertünk egymásra. Hiszen az idõ múlik!
Volt is nagy kacagás, jókedv és volt mirõl beszélgetni.
Alsó sor: Percze Irén, Rigó Mária, Beszkid Terézia,
Büszkén mutogattuk a családjainkról, unokáinkról a
Mócsány Piroska, Vincze Olga, Tóth Mária.
fényképeket - mert bizony már sokan nagyszülõk vagyunk.
Középsõ sor: Erdélyi Tibor, Árva Vince, Jusztin Piroska,
Ennek ellenére meghazudtoló jókedvvel roptuk hajnalig a Laczkó Erzsébet, Percze Piroska, Szabó Rozália, Rigó Mária,
táncot.
Szabó Rozália, Percze Piroska, Kiss Ibolya.
Felsõ sor: Kanyó János, Pásztor Antal, Percze Balázs,
Együtt örültünk a találkozásnak és megbeszéltük,
Kabda István, Percze János.
legközelebb már nem várunk 40 évet, hogy újra együtt
A
képr
õ
l
hiányzik
Bablena Mária, aki idõközben elment.
lehessünk.
Laczkó Béláné (Percze Irén)

Fáradtan, elcsigázottan, de imádságtól és énekszótól
hangosan érkeztünk meg a szentkúti erdõbe, ahonnan az ott
várakozó családtagjainkkal együtt vonultunk be a Nemzeti
Kegyhelyre. A fogadásunkra sietõ Ferences Atya kedves szavai
után köszöntöttük a Szentkúti Szûz Anyát és hálát adtunk, hogy
ismét teljesíteni tudtuk a zarándokutat.
Másnap már egy kisebb létszámú, ám annál lelkesebb csapat
vágott neki a hazafelé vezetõ útnak. A kõbányánál most is
Hédike frissítõjétõl erõt nyerve vágtunk neki az utolsó
kilométereknek.
A kápolnánál ránk váró rimóci hívekkel együtt érkeztünk
templomunkba.
Aki részt vett már ilyen zarándoklaton, arra szeretném kérni,
hogy biztassa ismerõseit, barátait, hogy jövõre még többen
lehessünk részesei ennek a fárasztó, de lélekben annál
felemelõbb útnak.
Szabóné Mócsány Zsuzsanna

Magyarország harangjai

Bevonulás

Részlet a kiállításról
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Az Újkenyér megszegése

Minden év augusztus 20-án szerte az országban egyazon ember tiszteletéért
konganak a harangok. Mindenütt Szent István királyunk emlékére tartanak
ünnepi misét, megemlékezést. A vidéki helyszíneken fesztiválok, színházi
elõadások is hirdetik, és hívják fel jogosan az emberek figyelmét ezen
ünnepre. Mára a tûzijáték is elmaradhatatlan kelléke e napnak.
De vajon tudjuk-e, hogyan kapcsolódik ez a dátum Szent István
királyhoz? Történetesen 1038-ban a halálát követõ ötödik napon, azaz
augusztus 20-án helyezték õt örök nyugalomra a Székesfehérvári
templomban. 55 évvel késõbb, 1083. augusztus 20-án maradványait a sírból
ünnepélyes keretek között kiemelték abból az alkalomból, hogy Rómában
VII. Gergely pápa Istvánt és fiát -Imre herceget- a szentek sorába iktassa. A
magyar nép számára ez az idõpont azóta államalapító Szent István ünnepe,
amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja nemzeti ünnep.
Községünkben már évek óta a Hõsök terén tartott szentmisével és az azt
követõ mûsorral rójuk le tiszteletünket egykori királyunk elõtt. Engem
mindig magával ragad az ünnep hangulata. Szerencsés vagyok, mert a
házunk elõtti téren tartott ünnepségek megelõzõ munkálatait is
figyelemmel kísérhetem. Csodálattal és kíváncsisággal nézem a nagy
sürgés-forgást, ahogyan elõkészítik a helyszínt. Gyönyörû virágok kerülnek
elõ, melyek a lépcsõt és az oltárt díszítik. Közben a zenei szakasz is
gyakorol, beállítják a zenei alapokat, és felkerül a zászlótartó magas rúdra a
nemzeti színû és községünk címerét ábrázoló zászló. Számomra ezek
koronázzák meg az ünnepet. Ahogyan ott a magasban lengeti õket a szél,
olyan, mintha ezek vinnék hírét országunknak, nemzetünknek. Vajon
egykoron István király is így nézett föl udvarában a széltõl hullámzó
magyarok zászlajára? Idõközben - míg én ezen töprengek - egyre többen
érkeznek az ünnepély helyszínére. Lassan megtelik, és ünnepi díszbe
öltözik a tér, a szentmise kezdetét veszi.
A közös imádkozás utáni megemlékezést ebben az évben a harmonikások
zenekara nyitotta meg, akik az egész ünnepséget és a környéket egyházi
zenével töltötték meg. Ezt követõen Weöres Sándor fordításában
hallhattunk meg egy verset Szent István erényeirõl, melyet Beszkid Andor
polgármester úr a Szent István jelenkori és halála utáni történelmi
idõszakról tartott beszédében szintén kiemelt. Ezután következett a kenyér
ünnepélyes megszentelése, végül ének kíséretében a felszeletelt
kenyérdarabok a hallgatóság körében történõ szétosztása. Az ünnepély
meghitten, Szent István királyról szóló dalok közös éneklésével zárult,
méltón megkoronázva ezzel a napot.

„Isten, hazánkért térdelünk elõdbe.
Rút bûneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!
István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát:
Ó, ha csak ezt látnád!”
A megszentelt kenyér kínálása

Juhász Enikõ
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Idõsek és betegek búcsúja
Ebben az évben is részt vettünk az idõsek, betegek és szociális
otthonokban lakók búcsúján Szentkúton, mely 2011. augusztus
2-án volt.
Ezen a napon nem volt ebédfõzés sem az idõseknek, minden
dolgozó részt vett a búcsún. Reggel 8 órakor 3 busszal, 130 fõvel
indultunk el, útközben énekeltünk, imádkoztunk. Odaérkezés
után volt aki misét íratott, volt aki gyónását végezte, volt aki
csendben imádkozva várta a szentmisét a lurdesi barlang elõtt.
11 órakor kezdõdött az ünnepi szentmise. Mise közben a betegek
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szentségének kiszolgáltatására is sor került. A misét celebráló érsek
úr elmondta: a betegek kenete segít, hogy rátaláljunk Istenre. Hálát
adunk Istennek, hogy minket elvezet és elkísér életünk végéig. „Ez
az örök élet kapuja” - az Istennel találkozás helye.
A mise befejeztével rég nem látott ismerõsökkel, más
falvakból jött idõs emberekkel találkoztunk, beszélgettünk.
A délutáni litániát követõen keresztúti ájtatosságra is sort
kerítettünk. Kb. 15 óra körül a templomban énekelve, imádkozva
búcsúztunk a szentkúti Szûzanyától, reménykedve abban, hogy
jövõre újra itt lehetünk s részt tudunk venni ezen a gyönyörû,
szívet melengetõ búcsún.
Pásztor Antalné és Vincze Tiborné
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Újra Cipruson
Szerencsések vagyunk - már második
alakommal volt lehetõségünk arra, hogy
részt vegyünk egy Európai Uniós ifjúsági
csereprogramban, Cipruson. Idén is a
magyarországi szervezõ keresett meg
minket, és ismét csak pár hét állt
rendelkezésünkre az indulásig. Többen már
tavaly is részt vettek ezen a programon,
így jobban fel tudtunk készülni.
14 fiatal indult útnak, és július utolsó 9
napját töltöttük Cipruson, Larnaca
városában. A programok menete hasonló
volt a tavalyihoz: 5 ország fiataljai
dolgoztak, táncoltak, kirándultak együtt.
Megismerkedtünk a görög, a ciprusi, a
román és az észt csoporttal, és egy játék
keretében még „titkos barátokat” is
húztunk, az ott töltött napok alatt a kihúzott
személynek kellett titokban kedveskedni.
A program állandó eleme volt, hogy
vegyes csapatokban kellett az elõírt
témákról beszélgetnünk, közösen gondolkodnunk. Szó esett például a
kultúrákról, a kisebbségrõl, a nyelvekrõl.
Tartottunk magyar napot, melynek
keretében elõadásokat mutattunk be a
többi ország résztvevõinek, néptáncot
tanítottunk, magyar játékokat játszot-
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tunk, és vacsorát fõztünk. Tejfölösfokhagymás-sajtos lángos, tarhonyás
lecsó és májkrémes illetve szalámis
kenyér volt a menü, desszertnek pedig
magyar édességek és italok. Talán
mondanunk sem kell, hogy minden
elfogyott. Természetesen a többi
országnak is volt „napja” így mi is jobban
megismerhettük õket, tanulhat-tuk az õ
táncaikat, kóstolhattuk ételeiket.
Az egyik nap kirándulással telt:
megnézhettük a Kollosi Kastélyt, a
Kouriont, a Ciprusi Nemzeti Múzeumot
és a görög-török határrészt. Bár nagyon
meleg volt, élveztük a látnivalókat.
Az ott töltött idõ alatt három alkalommal léptünk fel, három különbözõ
rendezvényen. Rimóci, domaházi és
szatmári táncokat táncoltunk, valamint
legényest, somogyi botoló és üveges
táncot. A fellépéseink jól sikerültek, a
ciprusi szervezõ is meg volt elégedve a
magyar csapattal.
Egyik esténket a többi országgal együtt
egy tavernában, azaz egy helyi, élõzenés
étteremben töltöttük, a bõséges vacsorát
tánccal mozogtuk le.
A szabadidõnket természetesen szívesen töltöttük a tengerben, és a szállodai
medencében, sokat játszottunk, nevettünk együtt.

Elmondhatjuk, hogy idén is méltó
módon képviseltük Rimócot és Magyarországot, és bár akadtak nehézségek,
mindenki jó érzésekkel és kellemes,
izgalmas élményekkel tért haza. Hazainduláskor csomagoltunk egy kis
napsütést is, jó idõt hoztunk magunkkal,
hogy itthon se fázzanak.
A Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében:
Mócsány Georgina

Játék a medencében

Idõsek kirándulása: Hont-Tsitáron jártunk
A Gondozási Központ tagjai szerettek volna olyan helyre kirándulni,
ahol van zarándokhely és nem kell sokat utazni. Vincze Béla bácsi
javasolta: menjünk Hont-Tsitárra!
Augusztus 18-án reggel 14 fõ idõs emberrel elindultunk a rimóci
busszal. Kb. 60 km-t utaztunk. Drégelypalánkot 2 km-rel elhagyva
balra fordultunk, ahol tábla jelezte a tsitári forrást.
A kápolna gondnoka már várt minket, s elmondta a zarándokhely történetét.
Hont-Tsitár (Csitár) a Három Szent Forrás búcsújáróhelye. A régi, lebontott
kápolna helyére 1949-ben építettek újat, s az oltár fölé helyezték a Magyarok
Nagyasszonya kegyszobrot. Az oltár bal oldalán található az a fából faragott
Mária szobor, amelyet a juhász fia hálából faragott a Szûzanyának, amiért a
forrás vizében megmosva szemét, visszanyerte látását.
Csitári Szûzanya, eljöttünk hozzád,
E drégelyi völgyben fordítsd felénk orcád.
Kitárul elõttünk szent szíved ajtaja,
Áldásodat várjuk, Drégelyvölgy csillaga.
Emeld föl áldásra anyai kezedet,
Bánatunkra, ó adj égi kegyelmeket.
Török idõktõl áldva vagy e helyen.
Szentatyánk szavára neved áldott legyen.
Csitári Szûzanya, szánd meg hû népedet,
Akik messze földrõl keresünk tégedet,
Szent helyed varázsa ejtsen rabul minket,
Szívünk-lelkünk mindig hozzád menekülhet.
Hosszú századoknak bús éjszakáiból
Fénylik drága arcod csitári lakodból.
Eljöttünk hódolni, Drégelyvölgy csillaga,
Áraszd ránk áldásod, Csitári Szûzanya.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 85.old.)

A kápolna nyugodt, szép, árnyas környezetben található. Az udvaron
lurdi barlang is van, mely tele van „Hálából” felirattal. Elõtte található
a gyógyító forrásvíz is, melybõl sok vizet hoztunk.
A kápolnában énekeltünk, imádkoztunk a Magyarok Nagyasszonya
Királynõjéhez.
Lelkileg megnyugodva, megpihenve indultunk tovább, hogy
hazafelé megnézzük a Bánki-tavat, melynek partján nézelõdtünk,
sétálgattunk. Idõsek mondták, hogy az otthoni Békás-tó is alkalmas
lenne ilyen pihenõ helyre, csak volna ,aki kitakarítaná, gondozná.
Hazafelé jövet Balassagyarmaton megálltunk fagyizni, süteményt
enni. Kissé elfáradva, a délutáni órákban érkeztünk haza.
Pásztor Antalné és Vincze Tiborné

Tánctanítás magyar módra

Találkozás a SIPKA-val
Egy nap érdekes megkeresés ért minket - a Sásdi Ifjúsági
Programszervezõ Kerekasztal (SIPKA) azzal a kéréssel hívott fel
minket, hogy szeretnének az ifjúsági egyesületünkkel találkozni,
beszélgetni velünk. Mivel õk is nemrég indultak, nehézségekkel
küzdõ egyesületként azt kérték tõlünk, mondjuk el, mi hogyan
szervezünk programokat, hogyan mûködünk.
Augusztus 16-án érkeztek meg hozzánk, a Dr. Manga János
Közösségi Házban találkoztunk egymással. Bemutattuk nekik a Rimóci
Ifjúsági Egyesületet, hogy hogyan alakultunk, hogyan mûködünk,
válaszoltunk a kérdéseikre. Fotókat mutattunk nekik azokról a

II. Rimóci Póker- és Biliárdbajnokság
aktualitásai
A júliusi, 7. fordulóban Szoldatics Jácint duplázott, mindkét
játékban õ nyerte a fordulót. Pókerben a 2. helyet Csizmadia Ádám
érte el - de összesítésben továbbra is õ áll az élen -, a 3. helyet pedig
Percze Attila szerezte meg. Biliárdban a 2. helyet Vincze Zsolt
szerezte meg - az összesítésben továbbra is õ vezeti a bajnokságot -,

A magyar csoport fellépés elõtt
programokról, rendezvényekrõl, melyeket teljesen egészében, vagy
részben mi szerveztünk. A sásdiaknak nagyon tetszett az egyesületünk,
hogy - ha nem is olyan sokan, de - összefogunk, aktívak vagyunk, sok
programot szervezünk, és mindezt magunknak, nem pedig külsõs segítõ
vagy intézmény vezetése alatt.
Ezt követõen falunézõ sétára hívtuk õket, megnéztük a
sportcsarnokot, a templomot, a Szent Erzsébet teret, a
Babamúzeumot, a Palóc Fõkötõ kiállítást, és az utunkba esõ
emlékmûveket. Végül egy kis frissítõre a Dodo büfében állapodtunk
meg, onnan pedig vendégeink hazaindultak.
A Rimóci Ifjúsági Egyesület nevében: Mócsány Georgina
a 3. helyezett pedig Horváth István lett.
Az augusztusi, 8. fordulóban új gyõzteseket avattak. A pókert Percze
Gábor nyerte meg, második lett Molnár Ákos, harmadik helyezett pedig
Szoldatics Jácint. A biliárd fordulóját Csizmadia Tamás nyerte, õt követi
2. helyen Vincze Zsolt, 3. helyen pedig Horváth István.
Jelenleg, a bajnokság 2/3 részénél a pókerbajnokságot Csizmadia
Ádám vezeti 23 ponttal, a biliárdbajnokságban pedig Vincze Zsolt áll
az élen 36 ponttal.
Mócsány Georgina

6

RIMÓCI ÚJSÁG

2011 SZEPTEMBER

NYULACSKA HÍREK
„Hívogat az óvoda, kapuit kitárja…”
Idén is újra megrendeztük az óvodába csalogató
napunkat. Az elõzõ két évhez hasonlóan most is színes
programokat szerveztünk a gyerekeknek. Lényegesnek
tartjuk, hogy a leendõ óvodások már a beszoktatás elõtt
megismerkedhessenek az új környezettel. Ezáltal
megkönnyítjük számukra a szülõtõl való elválást, a
közösségbe való beilleszkedést és megpróbálunk ízelítõt adni

az óvoda életébõl. Igaz, hogy már sokan ismerik az óvodát,
mivel testvérként sokszor ellátogatnak ide és az udvari
játékokat is kipróbálhatják, de ez a nap, mindig, mindenkinek
tartogat valami újat. Ebben az évben egy, színes kis
meseházikó és két piknik asztal volt a meglepetés. Öröm volt
látni, hogy szinte mindenki elfogadta a meghívásunkat és
szülõ-gyermek egyaránt jól érezte magát.
Az ismerkedés és a nyári szünet után, minden óvodást sok
szeretettel várunk.

2011 SZEPTEMBER

Ó, azok a palóc „féketõk”
Bár a Fõkötõ kiállítás még csak nemrég nyitotta meg
kapuit a látogatók elõtt, máris megannyi kedves
köszönetnyilvánítás és elismerõ üzenet díszíti állandó
kiállításunk vendégkönyvét. Íme néhány gyöngyszem
közülük:
„Ezekbe a csodás fõkötõkbe „beleszõtték” a lányok álmaikat,
vágyaikat. Örülök, hogy énekeimmel megnyithattam a
kiállítást. Köszönettel Szvorák Kati.
2011. 07. 17.

***
„Isten áldja meg a dolgos kezeket, akik megalkották e csodálatos
fõkötõket, mellyel nagy örömet szereztek az alkalmi
látogatóknak. Bizonnyal kijelenthetem, hogy ez már
„mûvészet”. Tartsa meg a jó Isten még sokáig erõben és
egészségben az alkotókat, a kiállítás megrendezõit és
mindazokat, akik közremûködtek ezen élmény megújításában.
Köszönet, köszönet, köszönet mindenért. Saxinger Gyuláné
aranykézdíjas kézmûves.
2011. 07.19.

Nagy az érdeklõdés a festõasztal körül

Mindenki kedvence a futóbicikli

Horgászás közben az új ovisok

Kellemes délelõtt volt szülõnek, gyereknek

„Nekem a Gellért-hegy a Himalája…”
Az év végi, közös csapatépítõ kirándulás mindig nagy élményt jelent
mindannyiunk számára. Idén Budapestre utaztunk, mivel úgy gondoljuk,
hogy ott mindig van olyan látnivaló, ahol szívesen eltöltjük a
szabadidõnket és együtt kikapcsolódhatunk. A Gellért-hegyrõl
tekintettük meg Budapest szép panorámáját és a Budai-vár környékét.
Igazi érdekesség volt a VAM Design Centerben a kínai agyaghadsereg
katonáiból rendezett kiállítás. Olyan jól sikerült ez a nap, hogy már
mindenki várja a következõ kirándulást.
Pásztorné P. Gyöngyi

Csoportkép a Citadellán
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„Gazdag, szép anyagot tartalmaz a kiállítás. Megérdemli, hogy
egy kiadvány készüljön belõle, amit szívesen felhasználnék az
oktatásban. Gratulálok a kiállításhoz, és köszönöm mind a
gyûjtõknek, mind a kiállítónak, hogy ilyen sok szép fõkötõt
megtekinthettem. Tisztelettel Lencsés Károlyné”
2011.07.27.

***
„Itt jártak a rimóci focitáboros fiatalok. Szép a kiállítás, igen
érdekes és csinos viselet volt ez.”
2011. 07.28.

***
„A Jóisten áldja meg a kedves rimóciakat vendégszeretetükért és
kedvességükért! Nagyon tetszett a kiállítás és a falu.”
Alsónémediek.
2011. 08.04.

***
„Gratulálunk ehhez a szép gyûjteményhez és kiállításhoz.
Elõször jártunk itt, de nem utoljára.” Fáy Dávid és Judit
2011.08.13.

***
„A Szurdokpüspöki Hagyományõrzõ Egyesület mély
tisztelettel gratulál e gyönyörû kiállításhoz.”
2011.08.26.
Juhász Enikõ

SZENT JOBB-KÖRMENET

Ajakon a rimóci Máriás csoport

Idén is az elõzõ évek gyakorlata szerint rendezték
meg augusztus 20-án a Szent István Bazilika elõtt az
ünnepi szentmisét, majd az azt követõ Szent Jobbkörmenetet. A délután 5 órakor kezdõdõ eseményen a
Rimóci Könnyek anyja Mária csoport is részt vett.
A Szent István litánia felolvasása után Erdõ Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapest fõegyházmegye
érseke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
mondta el az ünnepi szentmisét. A Szent Jobb-körmenet
idén újra a régi, hosszabb útvonalon haladt. A
körmenetben a Szent Jobb elõtt a Szentszék által elismert
szerzetes- és lovagrendek, az apostoli élet társaságai,
valamint a plébániák zarándokcsoportjai vonulhattak.
Külön megtiszteltetés érte a rimóci csoportunk két
tagját, Kanyó Evelint és Jusztin Pétert, mert a szentmisén
õk adhatták át a felajánlást.
Nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy részt
vehettünk ezen a csodálatos ünnepen.
Koczka Anett

2011. augusztus 7-én immár harmadik alkalommal fogadta
el a rimóci Máriás csoport az ajaki meghívást búcsújukra. A
hagyományaik ápolásáról híres ajakiak mindig is nagy
tisztelettel és szeretettel hívták és fogadták a rimóciakat. Idén
magam is részt vehettem ezen a szép búcsún ahol több
település képviseltette magát. A nagy távolság és a korai
indulás ellenére is jól éreztük magunkat.
Kiss Anita
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Falunapi tombola

ISKOLAI HÍREK

Az idei falunapon a Rimóci Kobak Egyesület kapta meg az önkormányzattól azt a
lehetõséget, hogy lebonyolítsa a tombolajátékot. A lehetõség abból állt, hogy az egyesület
tagjainak kellett összegyûjtenie az ajándékokat, elkészíteni a tombolaszelvényeket, árulni
azokat, majd kisorsolni az ajándékokat. Mindezekért az összegyûlt bevétel (241.000 Ft) 60
%-a az egyesület bevételét gyarapította (144.600 Ft), míg 40 %-a az önkormányzaté
maradt (96.400 Ft). Számos rimóci, rimóci kötõdésû vagy nem helyi magánszemély,
szervezet, vállalkozás gondolta, hogy támogatja akciónkat, így több mint 130 ajándékot
sorsolhattunk ki. A felajánlók közül kiemelendõ a VGÜ Kft és a Quadrát Kft, amelyek különkülön 50.000 forinttal támogatták a kezdeményezésünket. Külön ki kell még emelnünk a
Szociális Bolt dolgozóit, akik nagyon sok felajánlást szereztek nekünk az üzlet beszállítóitól,
kereskedõitõl és végül az ÉRV Zrt, valamint Szabó Vilmos értékes felajánlását is. Ezúton
köszönjük nekik és minden tombolafelajánlónak a jószándékot, az ajándékokat, a
tombolavásárlóknak a támogatást és végül az önkormányzatnak a lehetõséget. A fõdíj
A nyertesek az átvett nyereménnyel
egy családi medence volt, vízforgatóval, matracokkal. Sajnos a húzás végén a fõdíj
nyertesének neve tévesen hangzott el a nehezen kiolvasható aláírás miatt, de végül sikerült megtalálnunk az „igazi nyertest”, Jusztin Bélát (Balassi út), akinek
már el is juttattuk az ajándékot. Gratulálunk nekik, a hibáért pedig elnézést kérünk! A tanulság: mindenki olvashatóan töltse ki legközelebb tomboláját és
pontos lakcímet írjon rá a szelvényre!
Vincze Nikolett
Illatker 98. Kft. (Berec Gyula, Eger)
Rimóci Ifjúsági Egyesület
Támogatóink:
Káposzta Csaba (Pásztó)
Rimóc Polgárõr Egyesület
„Egészséges Rimócért” Alapítvány (Rimóc)
Keresztes Imre (Szécsényfelfalu)
Rimóci Sport Egyesület
„Rimóc Községért” Alapítvány Szociális Boltja
Keresztes Szilvia (Szécsényfelfalu)
Sándor Levente (Szécsény)
48-as CBA (Szép Bertalan, Szécsény)
Kis Viktor (Budapest)
Syscon-Informatika Kft. (Vaskor János, Bgy.)
ÁG-BAU Kft. (Fodor Viktor, Nagylóc)
Krisztina-2007.
Kft.
(Szécsény)
Szabó
János (Rimóc)
Algida (Szécsény)
Kürtösiné Nagy Ágnes (Rimóc)
Szabó Mónika (Rimóc)
Assist Trend Kft. (Percze Ildikó)
Lagedo Kft. (Szécsény)
Szabó Vilmos (Rimóc)
Bagóné Kiss Andrea (Rimóc)
Marcsi Sörözõ (Rimóc)
Szent Jób Patika (Szécsény)
Balázsné Kovács Adrienn (Rimóc)
Mócsány Béla (Rimóc, Hársfa út)
Szirakuza Kft. (Szarka István, Gödöllõ)
BEDI-LOG Kft. (Gerhát Péter, Budapest)
Mócsány Béla (Rimóc, Varsányi út)
Szita Csaba (Varsány)
Borsodi Sörgyár (Varga László)
Nyulacska Óvoda (Rimóc)
Valkó Béla (Rimóc)
Choki-Bo Kft. (Király János, Bgy.)
Pajka
Fuvarozó
Kft.
(Rimóc)
VEROTEX
97. Kft. (Szécsény)
Csépe és Társai (Fedelin Tibor, Mátraszõlõs)
Percze Zsuzsanna (Rimóc)
VERSZAB 2009. Kft (Klincsok János, Ludányhalászi)
DEN-BAU Bt. (Nagy Antal, Rimóc)
Picasso Festék és Vegyi áru (Szeles Zsolt, Szécsény) VGÜ Kft. (Salgótarján)
Endrefalva Község Önkormányzata
PROMARKET TRADE Kft.
Vincze Gumikereskedés
Érv Zrt. (Szécsény)
(Németh
László,
Szurdokpüspöki)
(Vincze
Márton, Szécsény)
Faerk Bt. (Holecz Ferenc, Rimóc)
Pusztavár Kft. (Rimóc)
Vincze-Text Kft. (Szécsény)
FENY-KER Bt. (Fenes Sándor, Karancsalja)
Quadrát Kft. (Salgótarján)
Virág Tibor (Rimóc)
Földi László (Litke)
Rádi
Mezõgazdasági
Bolt
(Szécsény)
Vizi
Virágkertészet (Vizi Zoltán, Szécsény)
Gesztenyéskert Vendéglõ (Doman László, Szécsény)
Rákóczi Étterem (Mészáros Gábor, Szécsény)
Vizó Büfé (Vizoviczki Lászlóné, Rimóc)
Gondozási Központ (Rimóc)
Zhorv (Balassagyarmat)
Hajni Vegyeskereskedés (Kanyó Balázsné, Rimóc) Rimóc Község Önkormányzata
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
ZSIA Bútor (Szerémi Zsolt, Szécsény)
Ikon Stúdió Közhasznú Egyesület (Bp.)

Egyedül nem megy…
Egész úton hisztizett, hogy õt is vegyem fel, meg a kismotort is.
Így jöttünk babakocsit meg bevásárlószatyrot és egy visító 3 évest
koncolva az úton. Kértem, alkudtam, fenyegettem, könnyeztem.
Nem segített. Aztán jött Mari néni, hogy elviszi
biciklivel. De neki csak anya kellett, nem ment. Aztán
jött Marika néni. Felajánlotta, hogy ölbe veszi
helyettem és hazacipeli. Ez tetszett neki. Én meg kissé
pironkodva mentem mellettük. Éreztem, tudni kell
elfogadni a segítséget, beismerni: egyedül nem megy.
Gyereknevelést segítõ könyvekkel Dunát lehet
rekeszteni. Az édesanyák meg két táborra szakadnak:
a mindent megvevõkre, meg az abszolút elutasítókra.
Egyik sem jó! Ha folyton segítségért folyamodunk,
nem figyelünk a gyerek igényeire, csak kísérletezünk
rajta. Ha meg csak a saját fejünk (szívünk) után
megyünk, nehezen látjuk be, ha hibázunk, és más utat
kellene keresni. Egy biztos: egyedül nem megy,
sokszor segítségre szorulunk a problémák megoldásában. De
gondolkodjunk el, jó helyen keressük-e a segítséget? A
pszichológusok nevelési tanácsadók mindent megoldanak? Attól
tartok, nem. Az igazi szakember nem rendel irodában, publikál
újságban. Sokkal könnyebb elérni, mégse tesszük.
Ha nehézségekbe ütközöm, megpróbálom megoldani, és sajnos
nekem is ritkán jut eszembe, hogy segítséget kérjek az égi
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Édesanyánktól. Pedig tudom, õ a legnagyobb példánk:
szeretetben, türelemben, kitartásban. Kár, hogy a Szentírás nem
szól arról, milyen volt a kis Jézus a mindennapokban. Dacolt-e
olykor, engedetlenkedett-e, esetleg kicsiként elvette-e más
kezébõl a benne lévõ dolgot, mint a mi gyerekeink? Nem tudjuk,
de gyerek volt, és biztos nem volt gyerekként sem más, mint a mi
csemetéink, hiszen õk is ártatlanok még.
Bizony a nagy problémák mellett késõbb el fog
törpülni a hisztizés, akaratoskodás, toporzékolás. De
amíg ebben élünk, ez a legnagyobb. Nem nyújt
vigaszt, ha tapasztaltabb szülõk az orrunk alá
dörgölik, ez semmiség a késõbbihez képest. Tudjuk
mi is, de most ez a legnagyobb, ezt kell helyesen
megoldani. Hiszen kicsi bajból van mindig a
nagyobb. És az sem segít, ha visítozó gyerekünk
láttán ránk szólnak, hogy mért nem vesszük ölbe (a
kismotor meg a babakocsi mellé). Ilyenkor csak az
ima segíthet, hogy türelemmel, higgadtan kezeljük a
,,bajt”. A Szûzanya biztos tudja, mit kell tenni, és mi
több olyan segítséget ad, amit magunk nem tudunk
megszerezni. Alázatosság kell hozzá: belátni, hogy akármennyire
is igyekszünk, egyedül nem megy. Olyan õ nekünk, mint Marika
néni volt: csendesen ölbe vesz, csak hagyni kell, hogy segítsen.
Szûz Mária születésnapjának közeledtével gondoljuk arra, õ az
édesanyák segítsége. Ha nem boldogulunk, mindig van, aki fogja
a kezünket, és a helyes irányba vezessen.
Kaluzsa Mónika

20 év közszolgálat Rimócon
A másfél éve megalakult kormány egyik intézkedése, hogy
a 40 éves szolgálati viszonnyal rendelkezõ nõk nyugdíjazásukat
kérhetik. Az elsõ idõk sok bizonytalansága - mi nem tartozik a
40 évbe, mit vesznek figyelembe a 40 évhez - sem tántorította el
az ehhez közel állókat attól, hogy számoljanak, számoltassák ki
munkaviszonyukat a lehetõségük számbavételéhez.
Iskolánkból többen is tették ugyanezt. Így vált biztossá, hogy az
1991. augusztus 15-én ide érkezõ új kolléganõ, Oláh Katalin
megszerezte a nyugdíjba vonuláshoz szükséges idõt.
A kolléganõ gyorsan beilleszkedett, aktív tagjává vált a
testületnek. Biológia szakja mellett a rajz szaktanári mivolta
megmutatkozott nemcsak a tantermén, amiben osztályait
vezette, hanem az iskola auláján is.
Mindvégig osztályfõnök volt, mert alkalmas volt erre a
feladatra is. Minden osztályát kiváló közösséggé formálta
következetes munkájával, kiváló pedagógiai érzékkel, szakmai
tudásával: ötödikeseit tyúkanyóként gyûjtötte maga köré,
irányította, terelgette a helyes irányba nagy odafigyeléssel,
együttmunkálkodással. Így váltak gyermekei 8.-ra önállóakká,
kreatívakká. Mert ott volt velük, mellettük, amikor és amíg
szükségét látta; késõbb mögöttük, figyelve õket, tudva: mikor
kell beavatkoznia a szervezésbe, felkészülésbe. Ezzel a
következetes, kiváló pedagógusi vénával vitte osztályait sikerre
az iskolai programokon. Irodalmi õsz, farsang stb. mindenki
tudta, hogy az 1. vagy 2. helyet az õ osztálya szerzi meg. „Hát
már megint a Kati osztálya!”, „Úgy sincs sok esélyünk
mellettük!” hangzott el az elmúlt 20 év alatt sokszor a
kollégáktól. Persze mindannyian láttuk, hogy a zsûrik döntései
minden esetben jogosak és megalapozottak voltak.
A gyermekekkel való jó kapcsolata mellett a szülõkkel is
megtalálta a hangot, jó partnerként dolgozott velük a közös
célért: a gyermekek sokoldalú fejlesztésében, nevelésében.

A jól sikerült focitáborról gyerekszemmel
és képekben:
· Nekem a legjobbak az edzések, a focik, a filmezés volt és sok
jó élményben volt részem. Sok mindent tanultam a focival
kapcsolatban. Lett sok barátom, ismerõsöm.
· Nagyon sok jó élmény volt. Rossz élmény pedig egy sem.
Nagyon jók voltak az edzések, és ha lesz jövõre is, akkor száz
százalék, hogy jövök, illetve köszönöm az edzõknek is.
· Jó volt nagyon, nem volt semmi gond, csak rossz volt az idõ.
Tetszett a társaság. Jövõre is jövök.
· Jók voltak az edzések és a hollókõi kirándulás. Az idõjárás
sokat rontott a helyzetünkön. Jó volt még, hogy sok

A hollókõi vár bevétele

Ebéd közben

Örömmel jöttek hívó szavára a programokra, és elfogadták nyílt
és õszinte véleményét, tanácsait, mert tudták, hogy az
megalapozott és jogos.
Kollégáival való viszonyát, kapcsolatát is az igazságosság, a
megértés és a segítõkészség jellemezte. Igaz, nem szerette és
nem tolerálta az erõszakosságot, a nagyhangúságot és az
igazságtalanságot, nem szívelte a hangembereket. Az ilyen
embereket amennyiben csak lehetett elkerülte. Barátait is
ennek tükrében választotta kollégái közül.
Döntését, mi szerint nyugállományba vonul sokan, sokszor
próbáltuk maradásra bírni szomorúan vettük tudomásul.
Egy olyan szakember távozik az intézménytõl, akit
mindvégig a lelkiismeretesség, magas szintû szakmaiság,
következetesség és igényesség jellemez.
Tartalmas, nyugodt, egészségben teljes nyugdíjas éveket
kívánunk neki!
Kiss Józsefné igazgató

gyerekkel ismerkedhettünk meg.
· Nagyon jó volt a tábor, jó kemény edzések voltak, sokat
fociztunk, edzettünk. De sajnos az idõ elrontotta sokszor a
kedvünk, de még akkor is ott volt az öltözõ, ahol
pókereztünk, játszottunk, beszélgettünk. Nekem nagyon
tetszett a tábor.
· Nagyon jó volt, semmi gond nem volt. Nagyon jók voltak az
edzések, jövõre is szeretnék jönni. Köszönöm, hogy itt
lehettem!
· Nekem nagyon jó volt a focitábor, csak az volt a baj, hogy
csak öt napig tartott. Sokat pókereztünk, az edzések is jók
voltak. Elsõ nap kicsit kemény volt, de aztán belejöttem. Volt
izomlázam is, de elmúlt.

Jusztin Ferenc senior hosszútávfutó élménybeszámolója
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Rimóci Hagyományõrzõ Fesztivál augusztus 5-6.
Idén már 16. alkalommal rendeztük meg a rimóci falunapot,
amely idén a hagyományõrzés jegyében valósult meg. Ezen a
rendezvényen kulturális örökségeinkre helyeztük a hangsúlyt,
hiszen az értékõrzés mindannyiunk feladata. Az itt élõ emberek
hisznek a hagyomány megtartó erejében, hogy mindazt, amit
õseinktõl kaptunk felbecsülhetetlen értékû örökségként kell
óvni, õrizni és továbbadni. A Cserhát Naturpark Alapítványnak
köszönhetõen idén két napos rendezvényt sikerült
megvalósítanunk. Augusztus 5-én, pénteken a "Kendertõl a
viseletig" címû konferenciának és kiállításnak a Dr. Manga
János Közösségi Ház adott otthont. A délután 14 órakor kezdõdõ
rendezvényen, illetve ezt kísérõ kiállításon helyi asszonyok és
meghívott elõadók mutatták be a kender feldolgozás, a
vászonkészítés, a varrás folyamatát, illetve magát a
népviseletet. A kiállításon a kenderfeldolgozáshoz kapcsolódó
eszközök, illetve vászonból készült háztartási tárgyak is
megtekinthetõk voltak. A kiállítás a szombati napon is
látogatható volt.
Az idei falunapunkon a helyi fellépõkön kívül a környék
településeirõl is érkeztek hagyományõrzõ csoportok, hogy
mûsorukkal színesítsék a fesztiválunkat, valamint a
lengyelországi testvértelepülésünk, Dlutow küldöttségét is
köszöntöttük. A délután 14 órakor kezdõdõ falunapi
rendezvényt a Rimóci rezesbanda csalogató nótái nyitották,
majd az általános iskola citerásait hallhattuk, illetve a
Nyulacska Óvoda mûsorát tekinthettük meg. Beszkid Andor
Polgármester Úr köszöntõje után a harmonikásaink a „Kis
zenekar” következett. A színpadon az alábbi hagyományõrzõ
csoportok mutatták meg tánc- és énektudásukat: a Rimóci
Hagyományõrzõ Együttes, a Vadrózsa Hagyományõrzõ
Egyesület Nógrádsipekrõl, a rimóci Kukorgós, az Érsekvadkerti
Népdalkör, a Rezeda Gyermektánc Együttes, a Szurdokpüspöki
Hagyományõrzõ Együttes, a Palóc Néptáncegyüttes, valamint a
lengyelországi vendégeink bemutatkozó mûsorát is láthattuk. A
tánccsoportok után egy kis meglepetéssel készültünk.
Megkértünk egy szakértõ zsûrit, hogy titokban figyeljék a
jelenlévõ nõi viseleteket és azt értékelve kihirdettük a Rimóci
Hagyományõrzõ Fesztivál legszebb népviseletes leánya címet,
melyet Mócsány Georgina nyert el Rimócról, ezúton is
gratulálunk neki! Körülbelül fél 6-tól a Cimbaliband zenekar
élõ koncertjét élvezhettük. A Cimbaliband igazi multikulturális
kavalkád. Szerb harmonikás, magyar hegedûs, horvát tamburás,
roma nagybõgõs, sváb-magyar cimbalmos. Magyar népzene,
klasszikus zene, jazz, balkáni népzene, délszláv muzsika,

A Palóc Néptáncegyüttes

rock'n'roll, különbözõ mûfajok, de két dolog mégis összetartja a
bandát, a barátság, és egy igazi varázslatos magyar hangszer: a
cimbalom. Koncertjeiken igazi örömzenét játszanak, stílusbeli
korlátok nélkül, de mély gyökerektõl táplálva. A környéken
szerepeltek már Szécsényben és Hollókõn is. Egy kicsit csúszva
19 óra után a tombolasorsolás következett. Az idei évben a
Rimóci Kobak Egyesület kapta a feladatot, hogy összegyûjtse a
tombola felajánlásokat és támogatókat szerezzenek. Rengeteg
nyeremény talált gazdára, a fõdíjat Jusztin Béla nyerte, ami egy
felfújható medence volt, ezúton is gratulálunk. A nap
kiemelkedõ vendég együttese 20 órai kezdettel lépett a
színpadra, a Balkán Fanatik, akik fergeteges koncertet adtak! A
2002-ben alakult együttes tagjai több évtizedes zenei múlttal a
hátuk mögött, mûfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítették
zenei elképzeléseiket. Az elektronikus zenét elegyítik a
népzenei elemekkel. Rengeteg klubban és fesztiválon léptek
már fel, a 2011-es Magyarország Imázs film aláfestõ zenéje a
Repülj madár címû népdalfeldolgozásuk. Egy kis elõzetes
egyeztetés után a „Csináld, csináld, jól csináld” címû dalukra a
Palóc Néptáncegyüttes három táncosa készült egy kis
meglepetés tánccal, Horváth István, Bárány Dávid és Simon
Zsuzsanna személyében. Természetesen idén is volt tûzijáték és
tábortûz, 22 órától csodálhatták az eget a kedves jelenlévõk. Az
állandó elemként szolgáló szabadtéri bál idén sem maradhatott
el, a jó hangulatról a Pikk Dáma Partyzenekar gondoskodott,
ami egészen hajnal 3 óráig tartott.
A kísérõ programjainkkal igyekeztünk mindenki ízlését
kiszolgálni. A sportcsarnok mögötti téren lehetõség volt
Paintballozni, volt még céllövölde, Dodzsem, láncos nosztalgia
körhinta, lovaglási lehetõség, arc- és hennafestés, karikatúra
rajzolás, elérhetõ volt az e-Kamion, ami az eMultiCoop
Szociális Szövetkezet közremûködésével állt a rendelkezésünkre. A számítógépeken játékra és internethasználtra volt
lehetõség, lehetett Lanozni, volt Karaoke és büfé is. A sörsátor
alatt minden kapható volt, ami szem-szájnak ingere. A
kézmûvesek sátrait pedig érdemes volt végigjárni, sok szép
dolgot láthattunk és természetesen vásárolhattunk.
Úgy gondolom, hogy egy sikeres rendezvényt valósítottunk
meg, amihez szerencsénkre a jó idõjárás is hozzájárult.
Köszönet a támogatóknak, azoknak, akik részt vettek a
szervezésben és természetesen a fellépõknek, akik elõadásukkal
emelték a rendezvény színvonalát!
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