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,,Azért vagy itt, hogy mindent láss, hogy értsd a szót, olvasd az írást,
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.’’ Kovács Ákos

Június   3. (vasárnap) PEDAGÓGUSNAP
00Június   4. (hétfõ) 20 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
00Június   8. (péntek) 15 ÓVODAI BALLAGÁS
00Június   9. (szombat) 18 Rimóc-Bánk bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Június 15. (péntek) 18 III. Biliárd- és Pókerbajnokság (6. forduló)
00Június 16. (szombat) 10 ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
00Június 17. (vasárnap) 18 Karancslapujtõ - Rimóc bajnoki

                                               labdarúgó mérkõzés
Június 18-22. Lengyel gyerekek Rimócon
Június 23. (szombat) ORSZÁGOS POLGÁRÕR NAP
Június 24. (vasárnap)

Június 29-30. VIII. Váci Egyházmegyei Találkozó Pilinyben
Július   7. (szombat) Palóc búcsú Herencsénybe
Július 22. (vasárnap)        Palóc Szõttes Kulturális Napok Gálamûsor

00                                     20    CSÍK ZENEKAR koncert

VÉRADÁS az Általános Iskola
Hunyadi úti épületeben 9.00-15.00-ig

Reményik Sándor:

         Három szín
A keblünkrõl letiltották,
Leszaggatták a három színt;
Keblünkrõl beljebb vándorolt:
Befogadták a szíveink.
Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldel a rét füve,
Lesz jel, eszünkbe juttató:
Hogy hitünk hol van, hol hazánk,
Hogy hova, kihez tartozunk,
S kié a föld, hol elsüllyed
A koporsónk, ha meghalunk.
Hogy az életünk sivatag,
Hogy vérbemártott kép a táj,
S a testnek a letépett tag
Utána sír, utána fáj.
Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldel a rét füve,
Míg lesz magyar szív, dobbanó:
A keblünkrõl letilthatják,
Letéphetik a három színt,
Keblünkrõl beljebb vándorol,
Befogadják a szíveink.
E három szín után fog szívünk
Sikoltva égni, vérzeni,
Ki mindenünnen leszaggatta.
Jöjjön és onnan tépje ki!
                                      1919. július 14.

Dlutow
Számomra eddig alig ismert helységnév. Csak Rimóccal kapcsolatban 

hallottam. Hogy ilyen tartalmat kap e név a szótáramban - arra eddig nem 

gondoltam. Csodálatos volt. A társaság képviselte szinte az egész falut. 

Intézmények, képviselõ-testület, civil szervezetek, ifjúság, polgárõrök - a 

felsorolás nem teljes.

Népviselet, rimóci baba, rimóci tánc, rimóci hûtõmágnes, malomkalács - 

szavak, melyek igazi tartalmat nyertek Lengyelországban. Csodálatos 

fogadtatásban, igazi vendéglátásban volt részünk - azt hiszem ebbõl is 

tanulhatunk. Figyelés a vendégre, sok-sok program. Példaértékû, s egyben 

elgondolkodtató tettrekészség, kitartás a kisvállalkozások mûködtetésé-

ben. Összefogás - mely nagyon is valódi. Az asszonyok gazdasszonykört 

mûködtetnek, sütnek-fõznek együtt, majd együtt szórakoznak, mulatnak, 

önkéntes tûzoltók, tûzoltózenekar, - csak kiragadt élmények. Olyan 

vendégszeretet, olyan vidámság, amely igazi feltöltõdést ad. Valódi Istenhit, 

valódi tisztelet, õszinteség. A szentmise, melynek a rimóciak is aktív 

résztvevõi lehettek - az ember szívéig hatolt. Amikor a fúvós hangszerek 

hangja megtörte a templom csendjét, ahol a rimóciak olvashattak az 

evangéliumból, mondhattak könyörgést, rimóci orgonakísérettel elénekel-

hették a "Boldogasszony Anyánk"-at, - olyan pillanatokat élhettünk át, melyek 

beleégtek sejtjeinkbe.

S mindehhez méltó partnert talált Dlutow. Rimócot - a sokoldalú, 

szorgalmas rimóciakkal és az õ polgármesterükkel, aki profi módon szervezte 

meg az utat, igazi elismerést és tiszteletet vívott ki - megérdemelten - a 

lengyelek és rimóciak részérõl egyaránt. Aki úgy, olyan hozzáértéssel 

menedzseli ezt a kapcsolatot, hogy bizton állíthatom - egyedülálló. Köszönjük 

neki ezt az élményt, köszönjük a sok fáradtságot, munkát és odafigyelést 

igénylõ kitartást. Kívánunk neki nagyon sok erõt, jó egészséget, hogy még sok 

éven keresztül közvetíthesse, vihesse a rimóciak hírét szerte a világban.                                                  
Dr. Verbói Klára

Pedagógusnap alkalmából
minden községünkben

tanító és élõ pedagógust
szeretettel köszönt

a Rimóci Újság szerkesztõsége.

Szilágyi Albert: Az elsõ félidõben jól játszottunk, gólhelyzeteket 
teremtettünk és három gólt lõttünk. Szünet után az eredmény birtokában 
azt gondoltuk, hogy „vége van a mérkõzésnek” és kiengedtünk. A 
lelkesen és helyenként jól játszó vendégek példát mutattak arra, hogy 
vert helyzetbõl is fel lehet állni.
Komár Gábor: Az elsõ félidõben „befûzték a filmet”, csak szaladgáltunk 
a rendre jól beinduló hazai támadók után és háromgólos hátrányba 
kerültünk, bár ekkor is adódtak helyzeteink. Fordulás után bátor, lelkes 
játékot produkáltunk és a gólok mellett több nagy helyzetet is 
elpuskáztunk. A levegõben lógott a pontszerzés.

23. forduló: Rimóc - Szécsény 3 - 1 (2 - 1)
Rimóc 150 nézõ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Csáky T.)
Rimóc: Oláh - Kuris, Kelecsényi, Lackó, Hodur (Lehoczki) - Hegedüs 
(Beszkid), Rácz, Árva, Bangó N. - Bangó R. (Bangó B.), Vincze
Játékos-edzõ: Komár Gábor   Gól: Bangó R., Vincze (2), ill. Botos
Sárga lap: Hodur, ill. Juhász, Botos, Rácz R., Cseke
Jók: Rácz I. (a mezõny legjobbja), Laczkó, Árva, Bangó N., Oláh, 
Vincze, ill. Juhász, Rácz R., Botos.
Változatos, jó iramú mérkõzést hozott a szomszéd várak rangadója. Az elsõ 
félidõben mindkét csapat bátran támadott és sok helyzetet kihagyott. A 
hazaiak szerezték meg a vezetést, amit a vendégek kiegyenlítettek, de 
még a félidõ elõtt sikerült újra vezetést szerezniük. A fordulás után a 
hazaiak elõtt több lehetõség adódott, amibõl egyet a 86. percben 
értékesítettek is, így megérdemelten szerezték meg a három pontot.
Komár Gábor: A mérkõzés összképe alapján megérdemelt gyõzelmet 
arattunk úgy, hogy helyzeteink harmadát értékesítettük. Ez óriási 
elõrelépés az elmúlt meccsekhez képest.
Csábi János: Az elsõ félidõben el kellett volna dönteni a mérkõzést, de 
ezt nem tettük meg, így elveszítettük a mérkõzést. Gratulálok a hazai 
csapatnak!

Ifistáink kapusgondok ellenére jól tartják magukat
20. forduló: Nagybátony - Rimóc 8-0 (2-0)

Rimóc: Kormány R. - Rácz, Mócsány, Pribelszki, Jusztin - Csizmadia T., 
Kis, Kormány D., Csizmadia B. - Pásztor, Bada     Sárga lap: Csizmadia B.

21. forduló: Rimóc - Mátranovák 7-2 (5-1)
Rimóc: Percze K. - Szép (Percze R.), Rácz, Kormány D. (Pribelszki), 
Csizmadia B. - Pásztor, Mócsány, Beszkid M., Kormány R. - Beszkid A., Kis
Gól: Kormány R. (2), Beszkid A. (2), Kis (3), ill. Fekete, Papp
Sárga lap: Kormány R.

22. forduló: Héhalom - Rimóc 2-1 (0-0)
Rimóc: Mócsány G. - Szép, Rácz, Csizmadia, Percze K - Kis, Kormány 
R., Molnár, Pásztor B. - Jusztin, Kormány D. (Lakatos)
Gól: Kovács, Franka, ill. Mócsány G.
Sárga: Szûcs, Kovács, Franka, ill. Csizmadia B., Kormány R

23. forduló: Rimóc - Szécsény 1-7 (0-5)
Rimóc: Pribelszki - Kis, Rácz, Percze K., Kormány D. - Jusztin, Szép, 
Pásztor B., Molnár (Lakatos) - Kormány R., Beszkid M.
Gól: Szép, ill. Szántó, Gábor (2), Bárány (4)   Sárga: Rácz, Kormány R.

A felnõtt bajnokság állása:
1. Nagybátony 23 18 3 2 77- 18 57
2. Héhalom 23 15 6 2 60- 21 51
3. Berkenye 23 15 2 6 73- 28 47
4. Nõtincs 23 13 6 4 43- 25 45
5. Mátranovák 23 14 2 7 64- 40 44
6. Szécsény 23 11 3 9 41- 41 36
7. Karancslapujtõ 23 10 4 9 45- 45 34
8. Bánk 23 9 4 10 44- 44 31
9. Somos 23 9 5 9 40- 51 31 (-1 pont)

10. Rimóc 23 8 2 13 48- 41 26
11. Pásztó 23 7 1 15 36- 57 22
12. Palotás 23 4 2 17 28- 70 14
13. Szurdokpüspöki 23 4 0 19 32- 85 12
14. Bercel 23 3 2 18 16- 81 11

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Szécsény 23 20 2 1 100- 12 62
2. Pásztó 22 20 1 1 123- 14 61
3. Nagybátony 23 20 0 3 120- 25 60
4. Karancslapujtõ23 13 1 9 73 - 45 40
5. Bánk 23 12 1 10 60 - 59 36 (-1 pont)

6. Somos 23 12 1 10 64 - 77 36 (-1 pont)

7. Mátranovák 23 12 0 11 56 - 68 35 (-1 pont)

8. Héhalom 23 12 0 11 52 - 62 32 (-4 pont)

9. Rimóc 23 10 1 12 61 - 70 31
10. Berkenye 23 9 1 13 61 - 64 28
11. Bercel 23 7 0 16 54 - 87 20 (-1 pont)

12. Nõtincs 22 6 1 15 45 - 60 19
13. Palotás 23 2 1 20 19 - 133 6(-1 pont)

14. Szurdokpüspöki23 0 0 23 14 - 126 0

5 év után sikerült legyõzni felnõtt 
csapatunknak a szécsényieket!

20. forduló: Nagybátony - Rimóc 1-0 (0-0)
Nagybátony, 300 nézõ, vezette: Csehi A. (Dobos A., Mohácsi B.)
Rimóc: Oláh - Laczkó, Kuris, Rádi, Komár - Kelecsényi, Árva, Rácz, 
Bangó N. - Vincze, Bangó R.   Játékos-edzõ: Komár Gábor  Gól: Benus
Sárga lap: Mátrai, Almási, Balázs, ill. Komár
Jók: Almási, Dudás, Német, Benus, Balázs, ill. az egész csapat.
Már a mérkõzés elsõ percében kiderült, hogy a vendégcsapat az egy 
pont megszerzésére törekszik. Tíz emberrel védekeztek, s szórványos 
kontráik, gyors játékosai révén veszélyesek voltak. A második 
félidõben a nagybátonyi csapat fokozta a tempót, teljesen beszorította 
ellenfelét, de Oláh kapus is többször bravúrral hárított. Már-már úgy 
tûnt, hogy a rimóciak elérik céljukat, de a 86. percben Benus a beadott 
labdát mellel maga elé tette, s ballal a bal alsó sarokba bombázott. 
Ritkán látható gól volt. A játékvezetõ hármas kiválóan látta el feladatát.
Csatlós Tamás: Gratulálok a csapatnak. Ez egy nagyon nehéz mérkõzés 
volt. A Rimóc az egy pontért érkezett, de hitünk és az akaratunk 
felülmúlt mindent. Ez értékesebb gyõzelem volt az elõzõektõl. 
Köszönjük mindenkinek, akik mellettünk voltak.
Komár Gábor: Nagy küzdelemben végig kezünkben volt az egy pont 
megszerzésének lehetõsége, de a bíró sporttárs és a segítõi 
folyamatosan a jobbik csapatot segítették, s rendre ellentétes ítéleteket 
hoztak a kárunkra. Amikor a legjobb képességû csapat a meccs végén a 
bírót noszogatja, hogy fújd már le, az mindent elmond a csapatunk 
teljesítményérõl.

21. forduló: Rimóc- Mátranovák 0-1 (0-0)
Rimóc, 80 nézõ, vezette Gordos Árpád (Dobos A., Oláh G.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris, Komár, Laczkó - Kelecsényi, Rácz, 
Árva, Bangó N.- Lovász, Vincze (Bangó R.) Játékos-edzõ: Komár Gábor
Edzõ: Smelkó Károly Gól: Tábori Sárga lap: Komár, ill. Pataki, Tábori
Jók: Oláh T., Bangó N., Laczkó, ill. Nánási, Oszvald, Bodor, Új, Tábori
Közepes iramú mérkõzésen a vendégek játszottak jobban fõleg az elsõ 
félidõben, mégis a legnagyobb lehetõség a hazaiak elõtt adódott. A 
második félidõben már több gólszerzési lehetõség kínálkozott, a 
hazaiak sorba hagyták ki a jobbnál jobb lehetõségeket, viszont a 
vendégek lövései sokkal veszélyesebbek voltak és a 80. percben egy 
gyors vendégtámadás után Tábori került helyzetbe és õ nem hibázott 
16-ról a balsarokba bombázott. A maradék idõben a hazaiak 2-szer is 
egyenlíthettek volna, de nem sikerült nekik.
Komár Gábor: Sok, nagy helyzetbõl egyet sem tudtunk értékesíteni, 
így megérdemelten nyert az ellenfél. Negyedik meccsen szenvedtünk 1 
gólos vereséget, úgy, hogy helyzetek sorát hagytuk ki.
Smelkó Károly: Egy szenzációs Tábori találattal elvittük a jó erõkbõl 
álló Rimóctól a három pontot, ehhez szívbõl gratulálok játékosaimnak! 
További sok sikert kívánunk a szimpatikus hazai csapatnak. 

22. forduló: Héhalom - Rimóc 3-2 (3-0)
Héhalom, 150 nézõ, vezette: Baranyi I. Gábor, (Gordos Sz., Nagy S.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kuris (Bangó R.), Rádi, Laczkó - Kelecsényi, 
Árva (Hegedûs), Bangó N., Rácz - Vincze (Lehoczki), Lovász
Játékos-edzõ: Komár Gábor    Gól: Babusa (2), Sóss, ill., Oláh T. (11-
esbõl), Bangó R.  Sárga lap: Babusa, Bognár, ill., Rácz, Lovász Jók: 
Babusa, Bognár, Sóss, ill., Oláh T., Kelecsényi, Rácz, Bangó R., Hegedûs
A hazaiak a félidõ elején magunkhoz ragadták a kezdeményezést és 
szép gólokat lõve 3-0-s elõnyre tettek szert. A második félidõre a 
vendégek feljavultak és szorossá tették a mérkõzést. A héhalmiakat az 
elsõ játékrészben mutatott játékért, a rimóciakat a másodikban nyújtott 
teljesítményükért dicséret illeti.



4. helyen zárta a bajnokságot serdülõ csapatunk a nyugati csoportban
15. forduló: Berkenye - Rimóc 2-5 (1-2)

Rimóc: Gönczi - Percze, Kormány, Oláh, Kõmíves - Pribelszki, 
Bangó (Tihanyi), Bada V., Szép - Pásztor, Bada N. (Rácz)
Gól: Vitéz, Varga, ill. Bangó (2), Szép (2), Pásztor   Sárga: Bada

16. forduló: Rimóc - Bánk 6-0 (3-0)
Rimóc: Gönczei - Kõmíves, Percze, Kormány, Oláh - Pribelszki, 
Bangó P. (Bene), Bada (Rácz), Szép (Tihanyi) - Pásztor, Bada N. 
(Jusztin)  Gól: Szép (3), Pásztor (3)

17. forduló: Palotás - Rimóc 0-6 (0-2)
Rimóc: Gönczi - Kõmíves, Percze, Kormány, Pribelszki - Bene 
(Tihanyi), Jusztin, Oláh, Rácz - Pásztor, Szép Gól: Pásztor (2), Szép (4)

18. forduló: Rimóc - Szurdokpüspöki 21-3 (11-1)
Rimóc: Gönczi - Kõmíves, Percze (Bene), Kormány, Pribelszki - 
Jusztin, Bada, Oláh, Bangó P. (Rácz) - Szép, Pásztor (Bada N.) 
Gól: Gönczi, Oláh (2), Bangó P., Szép (10), Pásztor (5), Bada N., 
Rácz, ill. Buda, Baranyi (2)  A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. Szécsény 1815 2 1147-15 47
2. Rétság 1815 2 1 83 -30 47
3. Nõtincs 1811 0 7 92 -36 33
4. Rimóc 1810 1 7104-45 31
5. Bánk 18 9 1 8 80 -50 28

6. Bercel 17 9 0 8 77 -50 27
7. Palotás 18 7 011 53 -85 21
8. Berkenye 18 6 012 67 -85 18
9. Szurdokpüspöki 17 3 014 26 -166 9
10. Héhalom 18 1 017 17 -184 3
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Gólyahír: Bada Alfonsina Tereza - 2012.04.27.
Szülõk:

Bada Nikolett és Bada Gábor

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

V
Gondolatok:

Akik magukat világmegváltónak hirdetik,
 7. Ars Nova: Sunshine and shadowsS akik magukat szabadítóként tisztelik,
 8. Cactus: One way or anotherS eltölti õket nemes természetük,

Befelé soha már nem hatol tekintetük.  9. Ekspetion: TrinitySzámba vett csapások III.
10. Uriah Heep: The magician's birthdayU.I: A valós világban, akár az álmokban, semmi A vihar sem csendesül, hiába nyöszörögsz,

sem olyan, mint aminek látszik.A tenger sem nyugszik le, de azért könyörögsz.
A természet jóságos, máskor meg kegyetlen, Könyvajánló: Mika Waltari: Az ország titka

CD Ajánló: A rock fanatikusoknak 10 CD, Hasztalan, hogy ember ezen elmerengjen.
amely nem hiányozhat a gyûjteményükbõl. Marcus Manillianus tizenegy levele a Kr. u. 30. Hisz õ is, akár a föld s az ég,

esztendõ tavaszáról. Waltari regénye az Láthatja bárki, ha másra s magára néz. 1. Gentle Giant: Octopus
Újtestamentum világába viszi el az olvasót. A jobbításnak ellenáll, mit is tehetne mást,

2. Focus: Moving waves Szemünk elõtt elevenednek meg Jézus életének Bár sose mond le róla, hogy egyszer 
eseményei, az érthetetlen csodák tanúi leszünk 3. Yes: Yeslehetne más.
mi is, míg a Biblia érzékletesen megjelenített 

4. Led Zeppelin: IV.Akik leszámolnak a mohóság vétkével, tájait járva megismerkedünk mindazokkal, akik 
Csupán felcserélik az irigységével. részesei az evangéliumi történetnek.5. Deep Purple: Fireball
S aki irigységét is megtagadta,

Lõrik Sándor6. Pink Floyd: The Dark side of the moonAnnak készül a pokol új rajzolatja.

Bada Béla
1961-2012

Király Béla
1943-2012 V Molnár Márk - 2012.05.22. Szülõk:  Baranyi Edina és Molnár Tibor

Intézményi mûködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
Önkormányzati költségvetési támogatás
Pénzmaradvány mûködési
Pénzmaradvány felhalmozási
Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támogatás visszatérülése
Támogatási értékû mûködési bevételek
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
Pénzmaradvány igénybevétele
Fejlesztési hitel
Likvid hitel/Mûködési hitel
Átfutó bevétel
Intézmény finanszírozás

Bevételek összesen

Megnevezés Önkormányzat
Polgármesteri 

Hivatal
Gondozási 

Központ

Rimóci Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat
Összesen

7 356
77 374
78 018
14 624

9 616
80

41 681
25 400

0
4 670

18 705
0
0

277 524

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

42 298

42 398

6 850
0
0
0
0
0

1 447
0
0
0
0
0

13 622

21 919

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

215

215

14 306
77 374
78 018
14 624

9 616
80

43 343
25 400

0
4 670

18 705
0

55 920

342 056

Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociális juttatás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Beruházások, felújítások
Mûködésre és felhalmozásra átadott pénzeszközök
Fejlesztési hiteltörlesztés
Pénzmaradvány
Függõ kiadás

Kiadások összesen

Megnevezés Önkormányzat
Polgármesteri 

Hivatal
Gondozási 

Központ

Rimóci Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat
Összesen

32 302
6 671

24 917
29 613
20 720
7 480

58 917
500

32 471
2 718
5 295

0
0

277 524

25 312
6 841
1 300
3 510
5 420

15
0
0
0
0

0
0

0

42 398

8 719
2 250
6 320
1 825
2 805

0
0
0
0
0
0
0
0

21 919

0
0
0
0

215
0

0
0
0
0
0
0

0

215

66 333
15 762
32 537
34 948
29 160

7 495
58 917

500
32 471

2 718
5 295

0
0

342 056

Átfutó kiadás
Intézmény finanszírozás

0
55 920

0
0

0
0

0
0

0
55 920

Rimóc Község Önkormányzata - 2012 évi költségvetés
Kiadások elõirányzat adatok e Ft-ban

Bevételek elõirányzat adatok e Ft-ban

A második napirend keretében Percze Balázsné számolt be Ülésterembõl
elõzõ évi munkájáról a gyermekjóléti és a családsegítõi 

Képviselõ-testületünk május 25-én 17 órakor pénteken 
feladatokat illetõen. Az írásbeli beszámolót a területen 

tartotta legutóbbi ülését. Az ülésen jelen voltak a képviselõink 
együttmûködõ szervezetek képviselõinek fõleg a gyakorlatban 

teljes létszámmal, Jusztin Istvánné, megbízott jegyzõ, Vincze 
szerzett tapasztalatok alapján megfogalmazott véleményeinek 

Nikolett, mint a Rimóci KOBAK Egyesület elnöke az elsõ 
ismertetésével egészítette ki.

napirend alatt, Pásztor Balázsné, a gyermekjóléti és 
Harmadik napirend keretében elfogadásra került a Gondozási családsegítõi feladatokkal megbízott társulási alkalmazott a 

Központ vezetõi állására kiírt pályázati felhívás. A pályázat második napirend megtárgyalása alatt.
elbírálási határideje augusztus 15-e. Az állás szeptember 1-tõl Az elsõ napirend keretében Vincze Nikolett részletesen 
tölthetõ be.beszámolt a közösségi házunk bõvítését, felújítását, IKSZT-vé 

Negyedik napirend keretében jóváhagyták a képviselõk a (Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré) történõ átalakítását 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttmûködési célzó, a KOBAK Egyesület által megnyert pályázat jelenlegi 
megállapodás törvénybõl adódó módosításait.állásáról. Elhangzott, hogy folyamatban van a közbeszerzés, 

aminek a sikeres lezárását követõen megköthetõ lesz a Egyebekben szó esett többek között tûzcsap áthelyezésrõl, a 
szerzõdés a kivitelezõvel. Bár a beruházás 100 %-ban „Virágos Magyarország” versenybe való benevezésrõl, a 
támogatott, ezt a támogatást csak a megvalósítás során, illetve VOLÁN buszok parkolási gyakorlatának tarthatatlanságáról, a 
azt követõen lehet igényelni. Ráadásul a támogatás temetõi anomáliákról (kanna hiány, nehezen húzható kút, …) és 
maximalizált, így ha a kivitelezés többe fog kerülni, mint a a közelgõ június 4-ei megemlékezésrõl.
megnyert támogatás, azt is a településünknek kell Az egyéni kérelmek megtárgyalását követõen az ülés 
elõteremtenie. Az elõfinanszírozásnak szintén van költsége hivatalosan véget ért, de a képviselõk a hét végi rendezvénye-
(felvett hitelre fizetett kamatok, rendelkezésre állási díj, a hitel ken (Palóc Szõttes Kulturális Napok, Hõsök Vasárnapja) való 
felvételéhez kapcsolódó járulékos költségek). önkormányzati képviseletek biztosításának megbeszélése 

A képviselõk kifejezték elvárásukat, miszerint a megvalósítás érdekében még tovább maradtak a hivatalban.
során az önkormányzat folyamatosan az Egyesület mögött kell, Beszkid Andor
hogy álljon adminisztrációs és anyagi támogatással egyaránt. polgármester

Labdarúgás
Lassan lezárul az MLSZ gyermeklabdarúgás 2011/2012-es 

szezonja. Sok összecsapáson, küzdelmen vannak túl a gyerekek. 
Ahogyan tavaly is, idén is sikeresen zártuk az évet. Három 
korcsoportot indítottam. Összesítésben a III. korcsoporttal 5 csapat 
közül a 2. helyet tudtuk megszerezni, míg a II. korcsoportosak 
megnyerték a körzetit és egészen a megyei döntõig meneteltek, 
küzdötték fel magukat, ahol a bronzérmet sikerült megszereznünk.

A legifjabbak voltak az idén a legsikeresebbek. A körzeti 
megnyerése után a balassagyarmati mûfüves pályán egy ún. 
grassroot fesztivál keretében bizonyíthatták tudásukat. Feladatok 
közt volt dekázás, labdavezetés, mérkõzés, kapura lövés és különféle 
cselek bemutatása. A szervezõk és játékvezetõk úgy ítéltek, hogy a 
rimóci gyerekeknek helyük van a legjobbak között, így 
továbbjuttattak bennünket Telkibe a Globál Futball Parkba, ahol 
országos döntõ lesz, 2012. június 10-én.

A döntõ résztvevõi:
- &]XSNó ' RQáW
- %DQJó�0 óQLND
- 5 áF]�6]DEROFV
- %DOá]V�/ DMRV

További sok sikert kívánok a gyerekeknek.                Kovács Norbert

Bada Dezsõné
1971-2012

Vincze Ferencné
1947-2012

BÚCSÚZIK A RIMÓCI REZESBANDA

KIRÁLY BÉLA
1943-2012

Király Béla alig múlt el 10 éves, amikor már a Rezesbanda tagja volt. 
Elõször prímás Bobák Jani bácsival és Kiss Miklós bácsival. Abban az 
idõszakban, amikor a banda négy szólamban játszotta az egyházi 
énekeket, akkor Õ a második szólamot fújta. Késõbb a trombita után 
baritonon játszott.
Évtizedeken keresztül sok lakodalomban fújtuk a talp alá valót 
hajnalig, számos egyházi búcsújáró helyen, zenés ébresztõn, 
falunapon és szüreti felvonuláson zenéltünk együtt.
A rezesbanda az Õ szívéhez mindvégig közel állt. Azt kérte családjától, 
hogy a „bandás” mellénybe temessék el, és a banda játssza el a 
kedvencét, a „Lemegyek az Ipoly parta pihenni” címû nótát. Kérését 
teljesítve, és a sok együtt töltött évre emlékezve nehéz szívvel, de 
kedvenc nótájával búcsúztunk tõle temetésén.

Fájó szívvel búcsúzik a Rimóci Rezesbanda minden tagja.

NYUGODJÁL BÉKÉBEN!

Elment egy sportbarát
Az elmúlt idõszakban - a sajnálatosan sok haláleset között - egy 

régi sportbarát is elköltözött az égi futballpályára.
Jusztin Berci bácsi (Rimóc, Kölcsey út) is itt hagyott minket. A 

sporttársai elmondása szerint egy rendkívül szorgalmas és aktív 
futballista volt, aki szinte minden poszton helyt tudott állni. Nagyon 
hasznos tagja volt kora focicsapatának. Több mint tíz éven át 
küzdött Rimóc színeiben hétrõl hétre a gyõzelemért. Késõbb 
szurkolóként is rendszeresen biztatta a rimóci csapatokat a jó 
eredményekért. Igazi sportember volt, emlékét megõrizzük.

Beszkid János

Kanyó János
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Összegyûlt a falu a faluért?
Falugyûlésre invitálták a helyi lakosságot 2012. május 20-án vasárnap délutánra. Bár már én 
is régen vettem részt ezen a fórumon, de megtapasztalhattam, hogy az elmúlt években nem 
változott semmi. Vasárnap délután a polgármester felkészülten várta a falu lakosságát, hogy 
számot adjon az elmúlt évrõl, értékelje azt, beszéljen az idei és a hosszú távú tervekrõl. A 
falugyûlésre általában a képviselõk, az intézményvezetõk, a polgármesteri hivatal dolgozói, 
néhány civil szervezeti képviselõ, esetleg pár közalkalmazott és rajtuk kívül egy-két lakos 
jön el. Most sem volt másként, csak - a hivatalt kivéve - sajnos minden közösség (a testület, 
az intézményvezetõk, a civil szervezetek, a közalkalmazottak) - hiányosan volt jelen. A 
létszám 20 fõ körül lehetett.
A téma pedig igen érdekes volt. Nemcsak száraz számokat hallhattunk, hanem azokat 
magyarázatokba öntve, elvekkel, törvényi hivatkozásokkal kiegészítve érthettük meg az 
önkormányzat gazdálkodásának alapjait. A tájékoztató, így egy csokorba szedve azoknak is 
új volt, akik nap, mint nap ebben dolgoznak, hisz ilyen formában, így teljes egészében az 
önkormányzat mûködésének mechanizmusába senki nem gondol bele a hétköznapokban.
Megtudhattuk többek között, hogy az intézmények mûködtetésén (rezsi, bér és 
járulékok) kívül a legnagyobb kiadást a szociális ellátási rendszer igényli. A 

jogszabályok nem nagy lehetõséget adnak az önkormányzatoknak ezen a téren. Minden ellátás, amelyet az önkormányzat folyósít, 
jogszabályokban van lerögzítve. Kinek, mikor, milyen jövedelmi feltételek mellett adható, mennyi támogatás és milyen idõre. 
Ezek a segélyek, támogatások, ellátások mégis megterhelik az önkormányzatot, hiszen a megállapított összegek 80-90 %-át tudja 
csak megigényelni az államtól, a többit saját maga kell kigazdálkodnia. Egy foglalkoztatást helyettesítõ támogatáshoz (FHT) 
például, melynek összege 2012-ben 22.800 Ft havonta, az önkormányzatnak 20 %-ot, azaz 4.560 Ft-ot kell kiegészítenie. Ez évente 
a rimóci segélyezetteket tekintve már milliós tétel.
A polgármester elmondása szerint vannak olyan kritikák, mely szerint az önkormányzat a hátrányos helyzetû személyek utáni 
támogatásból tartja fenn magát, holott ennek pont ellenkezõje igaz. Sok személy az önkormányzat támogatásából tartja el 
magát, míg az önkormányzat ezeket az összegeket fejlesztésekre, vagy akár útfelújításra, építésre is fordíthatná. A lakosság 
hátrányos helyzete tehát nemcsak a lakosnak gond, hanem az önkormányzatnak is.
További kritikaként említette még beszámolójában, hogy a lakosok gyakran bírálják az önkormányzat által folyósított ellátásokról 
szóló döntéseket. Elmondása alapján a képviselõ-testület a jó tanulók díjazásán, korlátozottan az átmeneti segélyen és a temetési 
segélyen kívül szinte nem dönt ellátásban, hiszen azokban a jegyzõ a döntéshozó. A jegyzõ pedig szintén nem mérlegelhet, a 
papírok és az igazolások alapján dönt, megfelel-e a kérelem a jogszabályban elõírt feltételeknek vagy sem.
A szociális ellátások rendszerének bemutatását követõen a helyi bevételekrõl, a kintlévõségekrõl, az adó és bírságok beszedésérõl 
is szó esett, majd a megvalósult és folyamatban lévõ pályázatokat mutatta be képes illusztrációval egybekötve. Az elmúlt év 
legnagyobb pályázati támogatással megvalósuló beruházásai: Palóc Fõkötõ Kiállítóhely megvalósítása (22 millió Ft), 
Gondozási Központ felújítása (50 millió Ft), a Legyen jobb a gyerekeknek program folytatása (33 millió Ft), a varsányi úti 
szálláshely fejlesztés (2 millió Ft), Szent Erzsébet tér kialakítása (4 millió Ft), iskolánk szécsényi úti épületének felújítása (11 
millió Ft), iskola informatikai fejlesztése (9 millió Ft).
Mindezek többségéhez saját erõ is szükséges, továbbá az elõfinanszírozást is meg kellett oldania az önkormányzatnak, hiszen a 
pályázati pénzek nagy része csak az elszámolást követõen, hónapok múlva érkezik meg az önkormányzathoz. Önkormányzatunk 
mindezek mellett mûködési hitel felvétele nélkül zárta az évet.
Köszönhetõ ez persze a költségtakarékos gazdálkodás mellett az iskolafenntartó társulás létrehozásának és az ÖNHIKI, azaz 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak kiírt pályázaton elnyert támogatásnak is, melyen a múlt évben 
13.844.000 Ft-ot szerzett az önkormányzat mûködési kiadásainak fedezésére.
A kisebb beruházások, mint a Fogadalmi Kápolna felújítás mellett szólt a rendezvényekrõl, az önként vállalt feladatokról és a civil 
szervezetekkel való együttmûködésekrõl is.
A tájékoztató után a Rimóci Kobak Egyesület, a Rimóci Ifjúsági Egyesület és a Polgárõr Egyesület élt a lehetõséggel és beszélt 
szervezetük tevékenységérõl és terveirõl.
Ezeket követõen hárman fogalmaztak meg kérdést a polgármester úr felé. Elsõként a hivatal jövõjérõl, az ezzel kapcsolatos 
terveirõl kérdezték a falu elsõ emberét, ugyanis köztudott, hogy január 1-tõl 2000 fõ alatti település önállóan hivatalt nem 
mûködtethet. Második kérdés a varsányi út házszámozásával volt 
kapcsolatos, majd a kábel tv, a rimóci tv és a közterületek 
kamerarendszerének hibáiról, esetleges fejlesztési lehetõségeirõl 
érdeklõdtek a jelenlévõk. A válaszok után a polgármester 
megköszönte a figyelmet, a részvételt és 18 órakor bezárta a 
falugyûlést.
Sajnos új arcokat nem nagyon lehetett látni, közös beszélgetések, 
esetleg viták sem alakultak ki, így hazafelé arra gondoltam, talán a 
közügyek iránti közömbösség, az elfásultság az oka a falugyûlés 
iránti érdektelenségnek, vagy inkább az, hogy a lakosok úgy érzik, 
megy úgy is minden, ha nem vesznek részt a falu életében, ügyeiben? 
Láthatjuk, hogy igen. Mûködik az önkormányzat, vannak 
fejlesztések, rendezvények, falugyûlések, csak esetleg mi nem 
veszünk részt benne, rajta. De lehetne másként is egy még 
aktívabb, összetartóbb faluban…

Vincze Nikolett

Vendégségben
Újságunknak ebben a rovatában idõnként 
meglátogatunk, bemutatunk valakit, aki 
valamilyen oknál fogva „kiemelkedik a 
szürke hétköznapokból”. Ismerjük, 
elismerjük munkáját és tevékenységét és 
szeretnénk közelebbrõl is bemutatni õt.
Ezúttal Kiss Jánosnál, a szécsényi 
mentõállomás megbízott vezetõjénél jártunk. 
Kiss János 2012. február 1-tõl a szécsényi 
mentõállomás megbízott vezetõje. Ez 
számunkra, rimóciak számára jó hír. 
Valamilyen formában egy falunkbeli 
munkájának elismerése.

- Elõször is gratulálunk a megbízáshoz. 
Váratlanul ért ez a dolog, vagy voltak bizonyos jelek a megbízást 
illetõen?

- Az Országos Mentõszolgálat észak-magyarországi régiójának 
nógrád megyei mentõszervezetén belül, a szécsényi mentõállomáson 
vezetõváltásról döntöttek és ennek kapcsán biztattak a pályázat 
beadására. Így lettem az állomás vezetõje.

- Mik voltak az elsõ teendõid?

- Természetesen nekem is új dolog volt, meg kellett ismerkedni a 
feladattal, bár már mint vezetõ közel 10 évet dolgoztam egy korábbi 
munkahelyen. Alapvetõ feladatom a szolgálati beosztás elkészítése, az 
egészségügyi anyagok kezelése és a naprakész dokumentáció vezetése.

- Van-e valamilyen vezetõi elképzelésed, terved?

- Tudnivaló, hogy egy mentõállomás nem önálló gazdálkodási egység, 
saját gazdálkodással nem bír. Az elsõdleges feladat, hogy fejlesszük a 
mentõállomást eszközökben, felszerelésekben. Nagyobb változtatá-
sokhoz több idõre van szükség.

- Mi a véleményed az állomás jelenlegi helyzetérõl?

- Jelen pillanatban az épület felújítás alatt áll, a külsõ nyílászárók 
cseréje megtörtént, csakúgy, mint a falak külsõ szigetelése is. A belsõ 
terek, a szociális helyiségek még felújításra várnak. Nagy probléma, 
hogy az egészségügyi központ építése során a garázs elbontásra került. 
Már készülnek a tervek egy új garázs kialakítására. Az Országos 
Mentõszolgálat és Szécsény Város Önkormányzata közösen dolgozik a 
mielõbbi megvalósításon.

- A gépjármûállomány milyen állapotban van?

- Két Toyota mentõ van, az egyik 24 órában, a másik 8 órában lát el 
szolgálatot. Ezek már tíz év körüli autók, pontosabban 11 évesek. 
Cseréjük esedékes lenne. Reméljük, hogy az új beszerzésekbõl ide is 
fog jutni új, vagy újabb mentõautó. 

- Mondanál néhány szót a személyzetrõl?

- Tizenkét fõs állománnyal dolgozunk jelenleg, 12 órás váltott 
mûszakban, illetve a 8 órás kocsin 8 órában. A szécsényi 
mentõállomáson az ápolószemélyzetbõl mindenki szakápoló, és a 
gépkocsivezetõk is rendelkeznek a megfelelõ képesítéssel. (PAV I.)

- Milyennek gondolod az ideális munkahelyet?

- A közérzetet nagyban rontja a garázs hiánya, ez fõleg télen okoz 
gondot. Az alapfelszereltség jónak mondható. A hiányokat igyekszünk 
rövid idõ alatt pótolni. Többször is kértük alapítványok segítségét, 
hogy mi is hatékonyabban tudjuk segíteni a rászorulókon.

- Sok az esetleges „vaklárma”?

- Korábban voltak indokolatlan riasztások, de amióta a mentésirányítás 
a 104-hez fut be, elég jól meg tudják szûrni a jogtalan hívásokat.

- A mentõk sokszor nem mindennapi eseményekkel is találkoznak. 
Hogyan lehet ezeket megélni, feldolgozni?

- Az itt dolgozók régóta, 10-20 éve teljesítenek szolgálatot. Õk már 
mindenen átestek. De azért nem lehet megúszni, hogy az embert 
megérintse egy-egy tragédia, ezzel együtt kell élni.

- Befejezésképpen mit kívánsz magatoknak, illetve mit üzensz az 
olvasóknak?

- Remélem, hogy mihamarabb befejezõdnek az építési munkálatok, és 
új garázsunk is lesz. Az olvasók pedig vigyázzanak magukra, ne 
találkozzunk betegség kapcsán.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, aki bármilyen 
formában támogatta a szécsényi mentõk munkáját.
Külön köszönöm Vincze Marcinak az állandó, rendszeres segítséget.

- Végezetül a Rimóci Újság szerkesztõségének nevében kívánok a 
vezetõi beosztáshoz erõt, egészséget, kitartást, a családi életben 
boldogságot.                                                                     Beszkid János

Jópalócok és székelyek táncban - I. Palóc 
táncháztalálkozó egy székely szemével

Egyszer valamikor, körülbelül a Teremtés után és pontosan az 
idei Pünkösd elõtt, szívélyes meghívás érkezett, tudatván, hogy a 
palóczok táncba, körbe-karikába gyûlnek, hogy megtartsák az I. 
Palócföldi Táncháztalálkozót. Ha már ilyen szépen hívnak: minek 
ne? gondoltam magamban. Nekikészültem, felkerekedtem, mint 
szegény szabólegény  vagy éppe' szabóleány  szokott a mesékben, 
feltarisznyálva, ünneplõ ruhában nekiindultam az ismeretlen tájnak. 
Ismeretlen, mégis ismerõs: a sík után kicsi halmok, majd buckák és 
dombok között, a Mátra és a Cserhát völgyében fel-fel, Északnak. 
Lett is ez nekem elmúló nyugalom, születõ mozgalom! S meg-
érkezés.

Mondjuk amit a két szememmel megláttam, az meg volt látva! 
Mert reggelire sem a délre valót kínálták a jó palóc rokonok: a 
nyitótánc, mert nyilvános lett immár, hogy tánc ez, pünkösdi énekkel 
Mátra vidéki volt, de nem közömbös! Kerekedett is olyan Kazári 
karikázó, hogy a Bagi gyermekjátékok se érték utol azt a Gyetva 
környéki táncot, amivel a Vanyarci Hagyományõrzõk szusszanást se 
hagyva a Rimóciaknak helyet kellett szorítsanak. Szorítottak is, volt 
ott tánc! Csattogott a csizma, pengett a sarkantyú. Húzta a Dûvõ, s az 
egy fél órára mindenkibõl rimóci lett. Ha nem is egészen-egészt, de 
deréktól lefele mindenképp. 

Hogy még a delet éppe' elharangozták, a palóc gulyást csakhogy 
befalhattuk s a Rimóci Hagyományõrzõk lába nyomát bottal ha 
üthettük. Szállt az ének, meg a sok rakott szoknya. S hogy a Dûvõ is 
micsudás dallamokat csavart ki abból a száraz fából! Mint a mesebeli 
cigány, mikor az ördöggel versenyre kelvén levet facsart a kõbõl. 
Szólt aztán a muzsika az Ipoly mentén, Gömöri tanulságos 
táncolatok közepette! A nép meg körbe lett táncoltatva 
Palóczországon egy álló nap alatt! Minden viselet felvonult, 
megannyi szín, megannyi forma, mint a virágos mezõ, olyan volt a 
tér. Sok oskolát nem is kellett járni, mert nem volt amiért! Vitte a 
lábat az egyivású rokonság. 

A másik terembe meg épp nem a lábak jártak, hanemha a 
nyelvek. Pergettek azok, mint orsóról a fonál, s nem voltam ura 
csudámba hova lenni, amikor az apró néptõl a cseperedõn keresztül 
az idõtöltött nyelvekrõl leguruló mesebeszédek egy ültõ helyembe 
repítettek körbe, át hegyen-dombon-határtalanságon! Palóc nyelven 
szóltak nagyapám meséi: biza, ugyanaz a test, csak más ruhába'. 
Ugyanaz a tészta, csak más a fûszer… 

S majd vissza a táncosok közé: koppant a csizma, rengett a föld 
is: összejött az egész palóc népség a rimóci lakodalomba'. Nagy 
rokonság kell legyen ezek közt  mondok így  ha nem csak egy faluból 
valók karolnak egymásba, hanem a kazári menyecske is épp úgy a 
rimóci csárdást járja, mint az ipolysági. Olyan erõs rokonság, hogy 
ha hidat vernének belõle, akár melyik folyón megállaná a helyét. 

Lett aztán késõ este, mikor megérkeztünk Rimócra, ahol az ágy 
elõtt, még az illatos töltött káposzta várt.

Így esett, hogy habár Székely országba a sorolót fából 
eszkabálják, Palócországba' 
pediglen vasból  ugye, hogy 
lehet fából is vaskarika?  s a 
tyúk is, ha nem üli meg a tojást, 
menyecskét itt is, ott is lehet rá 
megültetni, ám a töltött káposz-
ta íze csak olyan a palócoknál 
is, mind a székelyeknél.

Ahogy  nyugodjék  Barát 
Jóska bá'm felelt volt a 
kollektivizálás idején, mikor a 
földjeit nem adta a közösbe, 
távozáskor azonban az elnök 
elvtárs fényes bõrkabátját 
magára kanyarítván számon 
lett kérve: „Fõd-fõd, s kabát-
kabát!”           Ilyés Szabó Anna                                              

székely mesemondó(Puntigán József, losonci mérnök fotója)
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„Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”

Projektzáró konferencia a

Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekházban

3 évnyi munka méltó összefoglalásaként tartották meg május 10-én a 
projektzáró konferenciát a Gyerekházban. Az eseményre a helyi szereplõkön 
kívül több külsõ meghívott, szülõk és gyerekek is eljöttek.

Elsõként Rigóné Lehoczki Bernadett gyerekházvezetõ köszöntötte a 
jelenlévõket és pár szóval betekintést nyújtott a gyerekház mindennapi életébe, 
programjaiba, majd Beszkid Andor polgármester úr megnyitó beszéde 
következett.

Ezt követõen verssel és mesével kedveskedtek a résztvevõknek azok a 
gyerekek, akik pár éve még az elsõ kis vendégei voltak a gyerekháznak. 

A gyerekházról többféle szemszögbõl lehet véleményt alkotni. Scheer 
Ferencné, a program mentora szakmai szemmel értékelt, a meghívott szülõk 
pedig a saját véleményüket, tapasztalataikat mondták el. A jelenlévõ anyukák 
mind hasznosnak és hatékonynak jellemezték a gyerekházat, a programokat, az 
ott dolgozókat. (Ezt Kaluzsa Mónika múlt havi cikke is jól példázza).

A szülõk után Percze Balázsné családsegítõi, Molnár Lászlóné pedig 
óvodavezetõi szemmel értékelte az elmúlt éveket, a gyerekek fejlõdését. 
Magáról a Biztos Kezdet Programról Báránkóné Gonda Gabriella, a Szécsényi 
Gyerekesély Program irodavezetõje beszélt. 

A konferencia zárásaként Percze Renáta projektmenedzser invitálta a 
meghívottakat egy kis álló fogadásra. A szünetekben és a fogadáson tovább 
folytak a beszélgetések, tapasztalatcserék - miközben a gyerekek vidáman 
játszottak az udvaron.

A projekt 3 évének elmúlása nem jelenti a Gyerekház végét, hiszen most 
következik a kötelezõen vállalt önkormányzati fenntartási idõszak 1 éve. Én 
csupán fényképeztem a rendezvényen, de hallva a sok pozitív értékelést, 
visszajelzést, a sokrétû programok bemutatását, úgy érzem, hogy egy olyan 
program folyik, amely a kezdeti nehézségeket leküzdve még eredményesebbé 
és hasznosabbá nõhet. 

Ez az érintett szülõk, családok hozzáállásától függ, és bár sok jó példa van, 
reméljük, hogy a továbbiakban még ennél is többen fogják látogatni a 
Gyerekházat.

Mócsány Georgina

HÍREK A NAPRAFORGÓ GYEREKHÁZBÓL
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014

 „Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”

Örüljünk, vigadjunk a szép kikeletnek, ahogyan tavasznak 
madarak örülnek.....énekeljük az egyik gyerekdalban.. Mi is így 
örültünk közösen május hónapban a sok szép eseménynek, 
programnak, amelyek a Gyerekházban történtek.

Május elején ismét ellátogatott hozzánk, a Gyerekházba 
Nagy Andor országgyûlési képviselõ 30 fõs külföldi vendéggel, 
akik a Gyerekház mûködésével kapcsolatban fogalmaztak meg 
tolmács segítségével kérdéseket. 

 Május 4-én köszöntöttük az édesanyákat. Papír szívet 
festettek a gyerekek, melynek egyik oldalára került a kis kezük 
lenyomata, másik oldalára pedig meglepetésként a kicsik 
fényképeit ragasztottuk fel. Kis szálas virágot is mellékeltünk 
ajándékként a szívecske mellé. Elõzõ nap a gyerekekkel közösen 
kekszgolyókat gömbölygettünk az anyák napi ünnepségünkre. 
Mi Gyerekházi dolgozók, és az egyik anyuka közremûködésé-
vel, énekkel, verssel, furulyával, gitárral köszöntöttük az 
anyukákat és a nagymamákat. A gyerekek pedig szabadon 
választott kis verssel, mondókával, énekkel kedveskedhettek 
anyukájuknak. 

Május 16-án búcsúztattuk a Gyerekházból az egyik 
rendszeresen járó kislányunkat, aki ma már óvodába jár. 
Anyukája tortával készült, mi pedig apró kis ajándékkal 
búcsúztunk tõle, reméljük, jó szívvel gondol vissza ránk, és néha  
azért meglátogat minket.

Május 22-én gyereknapot tartottunk a Gyerekházban, az 
Ifjúsági Közösségi Térrel közös rendezésben. Elmondhatjuk, 
hogy sikeres közösségi programon vagyunk túl, mert kb. 150 
kisgyermek örülhetett a felkínált játéklehetõségeknek. A 
kisgyermekeken felül még sok-sok felsõ tagozatos gyerek is jól 
érezhette magát nálunk. A Magyargéci „Mézeskalács” 
Gyerekházba járó gyerekek és szüleik is ellátogattak a 
rendezvényünkre. Színes programokkal fogadtuk a gyerekeket: 
Izolda népi játékai fõként a kisebb gyerekek számára nyújtottak 
élményeket. Teknõ hintázhattak, kosár körhintában ülhettek, 
hinta lovacskázhattak, célba dobhattak, kukoricát morzsolhattak 
a kisebbek, a nagyobb gyerekeknek is készült Izolda gólya-
lábbal, ügyességi játékeszközökkel. Az ugráló várat, arcfestõket 
a Kölyök Alapítvány biztosította már nem elsõ alkalommal 
nekünk gyereknapunkon. A nagyobb gyerekek karaokéval 
szórakoztatták magukat és a jelenlévõket. Lehetõség volt 
kézmûves foglalkozásokra (gyöngyfûzés, fonás) számítógépes 
játékokra. Szokásainkhoz híven megrendeztük az aszfaltrajz 
versenyünket is, melyre 42 gyerek nevezett. Az elsõ 6 helyezést 
értékeltük, az õ jutalmuk egy-egy tábla csoki volt, a többi 
részvevõ sem maradt jutalom nélkül, nekik kis csokival 
köszöntük meg részvételüket. A rajzverseny helyszínét a 
polgárõrök biztosították, ezúton is köszönjük nekik munkájukat. 
A rendõrök is elfogadták meghívásunkat, és eljöttek egy 
rendõrautóval, amelyet a gyerekek azonnal birtokba is vettek. 
Beültek a rendõrautóba, felpróbálhatták a rendõrök védõ 
felszerelését (sisakját, mellényét, stb...) A gyereknapi 
rendezvényünk lebonyolításához anyagi segítséget kértünk több 
helyi vállalkozótól. Megkeresésünkre két helyi vállalkozó 
reagált pozitívan. Ezúton szeretnénk megköszönni a Hajni 
vegyesboltnak a felajánlását, és a másik jólelkû vállalkozó 
támogatását is.                                      Rigóné Lehoczki Bernadett

Elsõáldozás - 2012. május 27. vasárnap
  

Hõsök emlékezete - 2012
 

„Testvér, kit egykor elküld hozzánk egy messze föld,
Élõ testvér, ki eljössz, hogy sírunk megjelöld,
De sírunk nincs, csupán nevünk õrzi e tábla,

Testvér, mire gondolsz elõtte állva.”

Az idei megemlékezés - szakítva az elmúlt évek 
hagyományával - nem a szentmise után, hanem 
délután 4 órai kezdettel került megrendezésre, 
május 27-én. A Himnusz közös eléneklése után 
Beszkid Veronika tolmácsolásában hallhattuk Ady 
Endre: Imádság háború után címû versét. A 
képviselõ-testület nevében Golopi Károly képviselõ 
úr osztotta meg velünk ünnepi gondolatait, majd 
Urus Attila plébános atyával közösen mondtunk el 
egy imát az elhunyt hõsök lelki üdvéért. Az 
önkormányzat nevében Kiss János, Jusztin Péterné 
és Juhász Vincéné helyezett el koszorút az emlékmû 
lábánál.  A mûsort a kis zenekar és ifj. Bablena 
Ferenc zenés  e lõadásai  színesí tet ték.  A 
megemlékezés zárásaként a Szózat hangzott el.

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondha-
tom, hogy nagy örömünkre szolgált - a szokatlan 
idõpont ellenére is - a szép számban megjelent 
közönség, hiszen az ünnepséget, a megemlékezést a 
szervezõk nem önmaguknak, hanem mindannyi-
unknak, a település minden lakójára számítva 
rendezik. A szervezõk nevében is köszönöm 
mindenkinek, aki eljött, és velünk emlékezett. Mert 
ünnepeinket mi töltjük meg tartalommal, és a hõsök 
csak akkor halnak meg igazán, ha már nem lesz, aki 
megemlékezzen róluk. 

Beszkid Veronika
Sokan eljöttek a megemlékezésre

A koszorúzás pillanatai

Felsõ sor:

Vincze Ádám

Bablena Dorina

Urus Attila

Vincze Mónika

Czerovszki Bence

Alsó sor:

Balogh Adrián

Laczkó Máté

Csemer Ramóna

Kormány Cintia
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Látogatás a Nyírjesi Füvészkert és 

Vadasparkba…

Ez évben is felkerekedtünk a gyerekekkel, hogy 
kiránduljunk egy jót.

A Szécsénybõl érkezõ különjárati busszal indultunk 
útnak Balassagyarmatra, a Nyírjesi vadasparkba. Utunk az 
erdõn át halastavak mellett sétálva vezetett a park 
bejáratához, ahol megpihenve elfogyasztottuk az otthonról 
hozott „madárlátta” tízórainkat. Majd egy erdészeti dolgozó 
vezetésével ismerkedhettünk közelebbrõl is meg a gím- és 
dámszarvascsaláddal, õzekkel, pávákkal, fácánokkal, 
természetes környezetükben figyelhettük meg a vaddisznó-
kat, muflonokat. Túránk végén mindenki nagy örömére egy 
állatsimogatóban bárányok, kecskék, nyuszik vártak minket. 
Manapság egyre ritkább az otthoni állattartás, ezért bár 
vidékiek vagyunk mégis újdonság az ovisoknak is ez a 
tevékenység. Fontos, hogy megtanítsuk nekik, hogy gyengéden nyúljunk hozzájuk, hiszen õk is érzõ lények.

Végül még az erdei játszótér játékait is birtokba vehettük.                                                                           Molnárné Bozó Anita

fordítunk erre az óvodai keretek között. ték a feladatokat. A rendezvény célja, „Pindúr - Pandúr” 
Ezért is örültünk, hogy ismét részt hogy játékos, humoros keretek között 

közlekedési vetélkedõ vehettünk egy nyolcfõs ovis csapattal segítsék a kulturált közlekedés elsajátítá-
ezen a versenyen, amin már tavaly is sát. A nap folyamán ugrálóvár, ebéd, Budapesten
bizonyíthattunk. 2012. május 25-én került jégkrém, innivaló várta õket, így hamar 

A helyes és biztonságos közlekedés megrendezésre ez az esemény ami most is „elrepült” a délután. Bár az utazás 
szabályait már kisgyermekkorban meg egy elméleti és gyakorlati részbõl tevõdött hosszú és megterhelõ volt számukra, úgy 
kell ismertetni. össze. A gyerekek ügyesek voltak, gondoljuk egy emlékezetes, vidám nap 

Mi pedagógusok külön gondot fegyelmezettek és maximálisan teljesítet- volt.                          Molnárné Bozó Anita

A Kihívás napja számunkra is 
„kihívás” volt

A  „Vedd fel a nyúlcipõt” sportnapunk keretében változatos, 
mozgalmas, délelõttöt szerveztünk a szülõkkel együtt a 
sportpályán. Ez a rendezvényünk is már hagyománnyá válik, 
ilyenkor tavasszal. 

Közös torna, versenyfutás, kötélhúzás, játék, móka, kacagás 
tette a napot igazán vidámmá, élményszerûvé. Frissítõként 
banánt és ásványvizet fogyasztottunk.

Köszönjük azon szülõk részvételét, akik elfogadták a 
meghívásunkat és együtt szurkoltak a gyermekeiknek.

Molnárné Bozó Anita

Vendégeink a varsányi ovisok…

Minden évben örömteli az a nap, rimócinak, varsányinak 

egyaránt, mikor egymásnál vendégeskedhetünk. Ilyenkor jó 

tapasztalatcserére nyílik lehetõség, felnõttnek és gyermek-

nek.

Betekintést nyerhetünk egymás óvodai életébe, ápoljuk a 

jó kapcsolatot.

Az udvaron hamar összebarátkoztak a gyerekek, szívesen 

megmutatták játékaikat.                      
Molnárné Bozó Anita

A nyírjesi állatsimogatóban

Frissítõ közös torna Vendégeink a varsányiak

Ezt követõen a Rimóci Ifjúsági Egyesület tagjai remix táncát láttuk, épületbõl. A mentés alkalmával egy személyt hordágyon hoztak ki 
majd dr. Verbói Klára, falunk doktor nénije énekelt a közönségnek, majd láttak el a közönség számára is jól látható módon. Ezt követõen 
végül Bablena Ferenc jojó bemutatója zárta a rimóciak mûsorát. A egy üres autó gyulladt ki, melyet a tûzoltók szakszerûen eloltottak. 
fellépések nagy sikert arattak, ezúton köszönjük minden résztvevõnek, Megtapsoltuk a tûzoltók helytállását, majd közösen fényképezkedtünk 
hogy elvállalták ezt a feladatot és produkcióikkal színesítették a velük. A bemutató után közkívánatra Bablena Ferenc jojó bemutatót 
programot. A nap végeztével kicsit fázósan indultunk vacsorázni. Most tartott az iskolásoknak, akik közül néhányan ki is próbálhatták, milyen 
egy másik önkéntes tûzoltó csapat vendégei voltunk. A nagyon kedves könnyû (vagy nehéz) a jojóval játszani. Mindezek után a helyi 
fogadtatáshoz gyönyörûen terített asztal párosult, melyet ízlésesen pékséget látogattuk meg, ahol megmutatták nekünk a kenyérsütés 
tálalt és finom vacsora követett. (Már-már úgy érezte az ember magát, folyamatát, majd egy-egy fánkkal ajándékoztak meg minket. Az ebédet 
mintha lagziban lenne.) Miután mindenki jóllakott, közös táncot már a D³utów-tól nem messze fekvõ megyeközpontban, Pabianiceben 
jártunk lengyel testvéreinkkel, melyhez a talpalávalót a már fent fogyasztottuk el. Itt vendégül láttak minket a megyeházán, ahol a 
említett helyi zenekar szolgáltatta. vezetõség beszélt a településrõl, az épület történetérõl, s körbevezettek 

Vasárnap délelõtt részt vettünk D³utówban a szentmisén, ahol minket a történelmi múlttal büszkélkedhetõ épület néhány termén. A 
magyarul is elhangzott a szentlecke, az evangélium és két könyörgés is, látogatás után végigjártuk a közelben lévõ múzeum termeit, ahol 
valamint elénekeltük a Boldogasszony anyánk… kezdetû énekünket. A megnéztük többek között Maximilian Kolbe atya emlékére 
mise után fúvószenekar koncertjét hallgattuk meg, ami ugyancsak a létrehozott kiállítást is. Hazafelé tartva megálltunk egy kertészetben, 
templomban volt. A koncert után elsétáltunk a helyi temetõbe, ahol ahol többen vásároltak növényeket, virágokat, valamint még 
megkoszorúztuk és mécsest helyeztünk el a világháborús megálltunk, hogy vásároljunk nyakkendõket, anyagokat. Miután 
emlékmûveknél. Ezek után visszamentünk ebédelni a szállásra és visszaérkeztünk szállásunkra, rendbe szedtük magunkat és elindultunk 
délután újra kitelepítettük a rimóci sátrat a falunap 2. napjára, ismét egyik legkedvesebb vendéglátónkhoz, ahol közösen töltöttük el az 
nagy sikerrel. A délutáni programok között láttunk cross motor utolsó estét. A finom vacsorát ismét mulatozás követett, majd 
versenyt, quad versenyt és autó versenyt. Delegációnk lelkes tagjai megajándékoztuk kedves vendéglátóinkat az itthonról hozott 
neveztek 3-3 fõs csapatokban a lövészversenyre, ahol szép ajándékainkkal, megköszönve nekik a nagylelkû vendéglátást, a sok 
eredményeket értek el. Este újra egy önkéntes tûzoltó társaság felejthetetlen élményt. Õk viszonzásként búcsúajándékokkal 
székhelyén vendégeltek meg minket vacsorával. A kedves kiszolgálás kedveskedtek nekünk. Szomorúan vettük tudomásul, hogy indulnunk 
és vendégszeretet mellett ismét nagyon finom ételeket ettünk és eredeti kell a szállásunkra, mert holnap korán indulunk haza.
lengyel italkülönlegességeket kóstoltunk meg. A vacsora után felváltva Szerda reggel korán reggeliztünk, bepakoltunk a buszba, 
táncoltunk lengyel és magyar mulatós zenékre, melyekre mindkét elbúcsúztunk vendéglátóinktól és útnak indultunk hazafelé. Útközben 
nemzet tagjai együtt ropták. Sokunk bánatára sajnos vége szakadt a megálltunk Wartaban, majd késõbb Czêstochowan, ahol közel egy 
mulatságnak és visszatértünk a szállásunkra. óránk volt megnézni a Fekete Madonnát, a templomot és környezetét, 

Hétfõn délelõtt két részre váltunk, a csoport egy része internetezéssel valamint ajándékokat vásárolni. Ezt követõen kezdetét vette a hosszú-
töltötte el az idõt D³utow hivatalában, míg a másik része meglátogatott hosszú út hazáig, melyet egy-két pihenés szakított meg. Éjszaka 11 óra 
egy cipõkészítõ mestert. Az érdekes formájú és mintájú körül érkeztünk meg Rimócra.
cipõkülönlegességek megrendelésre készülnek, a gyógycipõktõl kezdve Úgy gondolom mindnyájan rengeteg élménnyel és tapasztalattal 
a divatos lábbelikig mindenféle méretû cipõ vázát el tudják készíteni, gazdagodtunk, bõrünkön érezhettük az igazi lengyel vendégszeretetet, 
majd legyártatni. A cipõs után textilgyárba érkeztünk. Ez is, mint a valamint a sok program ellenére is sikerült kikapcsolódnunk, elfeledni 
cipõkészítés is, családi vállalkozás. A Texpol nevû cég különleges a mindennapok gondjait. Köszönjük Rimóc vezetõségének, hogy 
alapanyagból, bambuszból készíti legtöbb termékét, fõleg törölközõket, lehetõséget teremtett számunkra, hogy eljussunk testvértelepülé-
ágynemûket, köntösöket, fürdõlepedõket és köpenyeket. Sokan sünkre, Lengyelországba, valamint részt vehettünk egy élményekben 
vásároltunk is a termékek közül ajándékba vagy magunknak. A látogatás gazdag tapasztalatszerzõ úton.                                            Vincze Ágota
után busszal utaztunk Spa³aba, ahol elõször megnéztük az Olimpiai 
Felkészítõ Központot, tettünk egy rövid sétát a településen, melynek 
alkalmával megnéztük az 1923-ban épült templomot, a XX. századi 
víztornyot, s lefényképezkedtünk a bölény emlékmûnél. Ezek után 
ebédelni indultunk egy helyi étterembe, ahol bõséges és nagyon ízletes 
ebéddel fogadtak bennünket. Sajnos idõhiány miatt (és a jóllakottság 
miatt is) már nem tudtunk elsétálni a bölényrezervátumba. Helyette 
megnéztünk egy erdõs, vizes területen található gyógyforrást, valamint a 
közelben található víztározót is és elindultunk vissza a szállásunkra, ahol 
elfogyasztottuk a vacsoránkat. Vacsora után közel éjfélig tartó Activity-
zés vette kezdetét, amelyben a csoport közel háromnegyede részt vett. A 
jó hangulatú estét egy kis kártyapartival zártuk le.

Következõ nap reggeli után egyenesen a helyi iskolába látogattunk 
el, ahol megmutatták az újonnan épült, az iskolához tartozó 
sportcsarnokukat, majd tûzoltó bemutató és gyakorlat vette kezdetét. 
A gyakorlat keretében tüzet szimuláltak és egy füstös osztályterembõl 
kellett kimenteni a bennragadtakat, akik nem tudtak kimenekülni az 

tekintve méltóságát, nem az út nehézségeit, Judea hegyei közé s 
hosszadalmas, fárasztó utazás után jutott el Hebronba Zakariás 
házához. Megérkeztekor Erzsébet által e szavakkal üdvözöltetett: Mint arról elõzõ újságunkból már értesülhettek, ebben az évben 
„Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek 

éppen 100 esztendeje, hogy jelenlegi formájában elkészült és 
gyümölcse; és honnét van nekem a szerencse, hogy az én Uram anyja 

felszentelésre került a rimóci templom. Ebbõl az alkalomból a RIMÓCI hozzám jöjjön?” és a szent Szûz boldog elragadtatásában zengé azon 
ÚJSÁG sorozatot indít a Mária ünnepek történeteibõl, abban a éneket, melyet az egyház mai napig minden vecsernyéjében mond: 
reményben, hogy sok új és hasznos ismeretet szereznek majd olvasóink. „Magasztalja az én lelkem az Urat!”  És e szent látogatás alapján hozá 

Kívánom, hogy hónapról-hónapra találjanak majd érdekességet az be az egyház ez ünnepet, melyet a 13-ik században szent Ferencz fiai 
ezen ünnepekrõl.                                                              Beszkid János kezdtek, 1329-ben pedig VI. Orbán pápa, valamint utóda IX. Bonifácz 

az egész kereszténység által megtartandónak rendeltek. Szalézi szent Sarlós Boldogasszony, vagy Mária látogatása ünnepén
Ferencz Mária látogatása neve alatt egy rendet alapított. Szent 

Július hó 2-án szándokának kivitelére az Úr Chantal Francziskában hasznos 
A csodálatos hirdetés alkalmával, mondá Gábor arkangyal Máriának, munkatársat és hû segítõt rendelt számára s a társulatnak, melynek 
hogy a Magasságbeli megkönyörült Erzsébet rokonán is s õt a tagjai magukat a látogatás testvéreinek nevezik, elsõ fõnöknõje 
magtalant egyfiuval ajándékozta meg, kit már hatodik hónapra hord chantali szent Johann volt, kit 1767-ben XIII. Kelemen pápa a szentek 
szíve alatt. Meghallván ezt Mária, minden kétkedés nélkül sietett, nem közé sorozott.        (Forrás: Makula nélkül való tükör címû imádságos könyv)

Mária ünnepek
A rimóciak által ajándékba vitt fafaragás, amely a két nép barátságát jelképezi
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ISKOLAI HÍREK
Szent István Napok

2012. május 23-24-én került sor a rendezvénysorozat 
megtartására. 

2009-ben, 3 éve vette fel iskolánk a Szent István nevet, az õ 
szellemisége vezérel bennünket a mindennapokban: tanulásban és 
szabadidõs tevékenységekben egyaránt.

Az ünnepi köszöntõben szó esett arról, milyen is lehetett valójában 
Szent István királyunk, hogy keresztény papok és nyugati lovagok 
társaságában nevelkedett, hogy írni és olvasni is tudott, sõt járatos volt 
a latin nyelvben,  ami igen nagy ritkaság számba ment ebben a korban.

István sima arcú, barna hajú, magas termetû ifjú lehetett, ez 
jellemezte az Árpád-házi férfiakat. Ami a honfoglaló magyarok 
jellemzõje volt: a nagy bajusz , csak késõbb lett jellemzõje. Mindezt 
az egyetlen hitelesnek mondható ábrázolásról, a királyi palástról - 
melyet felesége és udvarhölgyei készítették - ismerünk.

Termete, külseje mellett belsõ értékei kimagaslóak: komoly és 
fegyelmezett, aki mindenkitõl - híveitõl és önmagától is - rendet és 
fegyelmet követelt, tudta, ezek az eredményes munka feltételei. 
Bölcs, körültekintõ és mûvelt volt. Európai mûveltsége segítette 
abban, hogy tisztán látta korának politikai erõviszonyait - ez segítette 
a törvények meghozatalában, melyeket szigorúan és pártatlanul 
betartatott mindenkivel. Ezt támasztják alá az 1015 körül, egy 
esztergomi pap által, latin nyelven lejegyzett intelmei:

István király intelmei, erkölcstanító könyvecske címmel.
E könyv hû tükörképe tiszta és példamutató életének, amiért mi 

is példaképként tekintünk rá.
Szent Istvánt nemcsak mint államalapítót és egyházszervezõt, 

hanem mint azt a keresztény szellemiségû uralkodót is tiszteljük, aki 
helyesen jelölte ki a magyarság útját Európában, így ezer év 
távlatából nézve, értékelve is.

A kétnapos programsorozatunk is ennek a tiszteletnek, a 
példakép követésének jegyében szervezõdött!

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos
állapotban születik, és hogy semmi sem emel föl, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gõg és a gyûlöltség…”

A verses  zenés ünnepi mûsort az iskola himnuszának közös 
eléneklése zárta.

A délelõtt folyamán a tízórait követõen színes programokból 
választhattak, versenyekbe nevezhettek tanulóink.
A felsõ tagozat tanulói nevezhettek:
a) Hét törzs - hét ország Bárány Árpád 
b) történelmi vetélkedõ Golyánné Juhász Edina
c) népdaléneklõ verseny Kissné Dudok Gabriella
d) rejtvényfejtõ verseny Kissné Vankó Piroska által vezetett 
verseny valamelyikébe.

Akik egyikben sem kívántak részt venni, azok Rimóc 
nevezetességeivel ismerkedhettek.                  Kiss Józsefné igazgató

Szent István Napok - 2012. május 23-24.

Immár 3. éve került megrendezésre iskolánk névadója 
tiszteletére a Szent István  Napok rendezvénysorozat. Május 23-án, 9 
órakor a Himnusz eléneklése után az igazgató néni tartott ünnepi 
beszédet, majd a felsõ tagozatosok emlékmûsora következett. Az 
iskola nevében Kuruczné Rados Beatrix, Péter Fruzsina és Csámpai 
Dorina helyezték el a megemlékezés koszorúját. Az ünnepi mûsort 
az iskola himnusza zárta.

A délelõt t  további  része já tékos veté lkedõkkel ,  
múzeumlátogatással és a tanulók által készített Szent Istvánhoz 
kapcsolódó tárgyak kiállításának megtekintésével telt.

A jól megérdemelt ebéd után 14 órától minden osztály rövid 
táncbemutatót tartott. A nap táncházzal zárult, ahol mindenki nagyon 
jól érezte magát. Csütörtökön a sporté volt a fõszerep, az alsósok 
akadálypályákon ügyeskedtek, a felsõsök túrázni mentek.

Azt gondolom, ezen a két napon minden résztvevõ nagyon jól 
érezte magát.                                                         Huszkó Marianna

A rimóciak által elmondott két, 
magyar könyörgés a lengyel 

szentmisén:

- „Add Uram, hogy a fiatalok felismerjék 

hívó szavadat, hûen kövessék akaratodat 

és megismerjék a benned rejlõ szeretetet. 

Hallgass meg Urunk!”

- „Add Uam, hogy a nemzeteink között 

lévõ barátság sokáig fennmaradjon és 

Isten áldásával kapcsolataink tovább 

erõsödjenek. Hallgass meg Urunk!”

A dlutow-i templom elõtt Beszkid Andor polgármester köszönetet mondott a szentmise után

A lezuhant repülõgép emlékmûnél

magukat). Elõször Linta Vincitore nevû nyakkendõgyárba Rimóciak a lengyel testvéreknél látogattunk el, ahol elmondták nekünk a nyakkendõgyártás folyamatát, 
hogyan is mûködik a cég, milyen nyakkendõket és kendõket 

2012. május 11-én, pénteken indult útnak egy busznyi rimóci 
készítenek, majd meg is nézhettük a szivárvány minden színében 

Lengyelországba, a rokoni kapcsolatokat ápolására. A közel 13 órás út 
készített és számtalan mintával ellátott nyakkendõket. Nagy alatt sok szép helyet láttunk a buszból Szlovákia és Lengyelország 
meglepetésünkre meg is ajándékoztak minket egy-egy darabbal. Ez területeibõl. Az igazi nyári idõben, a  kötelezõ megállók után, újra és 
után ellátogattunk a Tele-Trak nevû családi vállalkozású újra folytattuk utunkat, míg este fél nyolc tájékán megérkeztünk 
fûrészüzembe, ahol megnéztük a fafeldolgozásának folyamatát. Az testvértelepülésünkre, D³utówba.
üzemben különbözõ méretû léceket, deszkákat és gerendákat Az elcsigázott csapatot a település vezetõsége fogadta, valamint 
készítettek, aminek elkészülései folyamatát végigkísérhettük egészen állandó tolmácsunk, Laci bácsi, akik már régóta vártak minket. A gyors 
a fatörzsek felfûrészelésétõl kezdve. A lelkes csapat kedvét csak a üdvözlés után buszunkkal elindultunk a vacsora helyszínéül szolgáló, a 
hideg idõ és a szemerkélõ esõ törte le egy kicsit, de mindjárt jobb környék egyik önkéntes tûzoltóállomásának helyet adó épületbe. Itt 
kedvre derült mindenki, amikor megérkeztünk egy leendõ mûvelõdési már sokan vártak minket, a várakozók között sok ismerõs arc tûnt fel. 
ház építési területére, ahol meleg teával és egyéb felmelegítõ itallal, Vendégváróink között természetesen most is jelen volt a jó hangulatért 
zsíros kenyérrel és uborkával, valamint tábortûzzel vártak minket. A felelõs helyi zenekar. Amikor beléptünk a terembe, szépen feldíszített 
kedves fogadtatás és a beszélgetés után visszamentünk szállásunkra és asztalok és a „Barátságunk 4. évfordulójára” felirattal ellátott 
megebédeltünk, majd ezt követõen összeszedelõdzködtünk és lengyel-magyar zászlós torta fogadott minket. A hivatalos üdvözlés és 
visszamentünk D³utówba, ahol falunap volt. Delegációnk helyet köszöntések után ittunk egymás egészségére, és megkezdõdött a 
kapott ez egyik felállított sátorban, hogy rimóci (magyar) standot vacsora, amely nagyon bõséges és ízletes volt. A vacsorát a helyi 
alakítson ki. Itt aztán a látogatók megkóstolhatták a jóízû magyar vörös gazdasszonykör készítette számunkra. A vacsora után elõször lengyel 
és fehér bort, kolbásszal készült falatkákat, valamint megcsodálhatták testvéreink mutatkoztak be, a helyi vezetõk, közösségi élet és civil 
a rimóci népviseletes babákat, hímzett terítõket, amelyek Kiss szervezetek vezetõi. Ezt követõen a polgármester úr mutatta be az 
Bertalanné, Rozi nénivel utaztak ilyen sokat. Déska Bertalanné, Margit intézményeink, civil szervezeteink, alapítványunk képviselõit és 
néni pedig szívesen beöltöztette rimóci népviseletbe a vállalkozó vezetõit, valamint a képviselõ-testület tagjait. A jó hangulatú este 
szellemû lengyel fiúkat és lányokat. A sátor alatt továbbá megtalálható tovább is folytatódhatott volna, ha nem lettünk volna elfáradva a 
volt Vanyáné Erdélyi Márti által már rutinosan készített rimóci hosszú úttól, így elindultunk, hogy elfoglaljuk szállásunkat, amely 
malomkalács, Talpai Zsanett kézmûves alkotásai, most rimóci D³utówtól kb. 10 percre volt busszal. Egy kis utazás után 
hûtõmágnes formáiban, rimóci képeslapok és csoki, valamint rimóci és megérkeztünk egy idõsek otthonául szolgáló épületbe, amely szép, 
magyar zászló és Rimóc nevezetességeit bemutató kb. 3 méteres erdõs környezetben található, itt foglaltuk el helyeinket.
molinó (poszter). A sátorszépítés után megkezdõdtek a színpadon a Második nap a reggeli után ellátogattunk az 1939. szeptember 4-
mûsorok, amit az EU-s, a magyar és a lengyel himnuszok elõztek meg. én lezuhant repülõgép emlékére állított repülõgép modellhez, ahol 
A köszöntõk után a rimóci fellépõk nyitották meg a rendezvényt. tiszteletünk jeléül koszorút és mécsest helyeztünk el. Ezt követõen két 
Elõször Mócsány Georgina és Bablena Ferenc rimóci tánca indította a családi vállalkozás telephelyére látogattunk el D³utówban (jellemzõ 
mûsort, majd Bablena Piroska énekét hallhattuk.           (folyt. 12. old.)erre a vidékre, hogy a családok saját vállalkozásaikból tartják fenn 
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Hét törzs- hét ország Népdalénekl  verseny
Az iskolánk névadójának tiszteletére rendezett projektnap Az idei Szent István Napok keretén belül 3. alkalommal került 

keretében tanulóink Szent István nyomdokaiba léphettek, s a megrendezésre a népdaléneklõ verseny. Az alsó és felsõ tagozatból 
6.osztályos tanteremben államalapításban mérték össze tudásukat, összesen 15 jelentkezõ akadt, de betegség miatt csak 12 gyerek mérte 
kreativitásukat. A jelentkezõ tanulók 4 csapatot alakítottak. Elsõ össze tudását. 6 szereplõ volt az alsó és 6 a  felsõ tagozatból.
feladatuk ország névválasztás volt. Ezután elkészítették az állam A zsûriben a gyerekek által is ismert személyek foglaltak helyet:
zászlaját, címerét, himnuszát és térképét. A feladatba kötelezõen - Déska Bertalanné, a népmûvészet országszerte ismert mestere,
beépítették honfoglaló õseink törzseit: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, 

- Pócsik Csilla tanító néni,Tarján, Jenõ, Kér, Keszi, és a vezérek vélelmezett neveit: Álmos, Elõd, 
- és Beszkid József, a zsûri elnöke, a Kecele citeracsoport vezetõje.Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. Tanulóink elkészítették országaik 

A versenyben résztvevõ gyerekek közül többen félénken álltak ki bemutatását, különös tekintettel az államformára és a turisztikai 
énekelni, de több gyermekben a magabiztosságot is fel lehetett fedezni.látnivalókra. Az állami jelképekrõl, államszervezet felépítésérõl 

Az idei versenyen kevesebb rimóci népdal szólalt meg, mint megszerzett ismereteikrõl villámkérdések segítségével adtak számot. 
korábban. A versenyzõk között a legnépszerûbb dal az Erdõ, erdõ, A jó hangulatú versengést több érdeklõdõ diáktársuk megnézte, 
erdõ… címû népdal volt.néhányan még a csapatok munkájába is besegítettek. A vetélkedõre 

A dalok elõadásmódjának felfogásában egyéni produkciók is szánt 2 és fél óra gyorsan elrepült, s déli harangszóra kialakult a 
születtek.  A zsûri elnöke értékelésében kitért arra, hogy egy magyar végeredmény, mely a következõ lett:
népdalt a hagyományoknak megfelelõ módon kell elõadni, nem pedig 1. ARATRA 2. KÍGYÓ-SZIGETEK
a feldolgozásokat kell figyelembe venni. A hallottak alapján a zsûri a Jusztin Edina Péter Gabriella
következõ döntést hozta:Ocsovai Ramóna Virág Tifani
I. korcsoportUlviczki Mariann Beszkid Mátyás
1. helyezett: Golyán Gréta 1. osztályTóth Fanni Juhász Gergõ
2. helyezett: Rácz Vanessza 3. osztály

3. SPORTORSZÁG 4. SÖRORSZÁG 3. helyezett: Vizoviczki Szixtin 2. osztály
Bada Aladár Jusztin Milán II. korcsoport
Bada Viktor Kelemen Gergõ 1. helyezett: Bablena Blanka 5. osztály
Pikács Dávid Szoldatics Dávid 2. helyezett: Petrovics Anna 5. osztály
Szõrös Norbert Szoldatics Milán 3. helyezett: Pásztor Roland 8. osztály

Az eredményhirdetéskor a csapattagok megkapták megérdemelt A verseny zárásaként közösen elénekeltük az Erdõ, erdõ, erdõ 
jutalmukat, s vidáman indultak haza ebédelni.                Bárány Árpád címû népdalt. Remélem jövõre is lelkesen fognak készülni a diákok a 

következõ népdaléneklõ versenyre.                    Kissné Dudok Gabriella

Játékos történelmi vetélked
2012. május 23-án az ünnepi mûsor és a tízórai után a felsõ 

tagozatosak történelmi vetélkedõjén három csapat versengett. S 
milyen feladatokban mérték össze, hogy ki a legény a gáton a „Szent 
István” témában?

Elõször csapatnevet kellett választaniuk, meg kellett rajzolniuk a 
csapatuk zászlaját és egy közösen elmondott csatakiáltással kellett 
minket, játékvezetõket befolyásolni, a magas pontszám megítéléséhez.

A bemelegítés után a gyerekek memóriáját és megfigyelõ-
képességüket teszteltük pl. hány cm lehet az iskola folyosóján álló 
István szobor kardja. 

Ezután puzzle-t raktak össze, és ismerték fel nagyon ügyesen a 
csapatok, hogy mindegyik kirakó István királyt ábrázolja 
különbözõképpen. 

Majd Mariann tanár néni olvasott egy-egy történelmi személyrõl. 
A gyerekeknek az adott személy nevét kellett kitalálni, talán ez a 
feladat bizonyult a legnehezebbnek, és így a legkevesebb pontot hozta Rejtvényfejtõ verseny
a csapatoknak.

A már hagyományos iskolai rejtvényfejtõ verseny döntõjére az A következõ feladatban egy történelmi eseményt kellett minden 
idén a Szent István Napok keretében került sor.csapatnak elmutogatni - nem beszélve - és a többieknek felismerni. 

Néhány héttel ezelõtt került meghirdetésre és 3 különbözõ rébusz Nagyon izgalmas feladat volt, és nagyon élvezték a csapatok is.
megfejtésével lehetett nevezni a versenyre.Majd következett a mindent eldöntõ 13+1-es totó, ami szintén elsõ 

A felsõs diákok közül 13-an adták be nevezésüket. A 3 feladat: egy királyunkkal volt kapcsolatos.
skandináv rejtvény, egy különbség-keresõ, és egy betûkeresõ 

A végeredmény pedig a következõ lett: poénvadász. A megfejtésben segítséget kérhettek egymástól, vagy 
bárkitõl. Ebben összesen 67 pontot szerezhettek, az elért 1. helyezett 61 ponttal a Szent István Jobb Keze nevû csapat  
eredményekben a szórás mindössze 4 pont volt csupán.Tagjai: Ulviczki Petra, Holecz Zoltán, Golyán Attila és Laczkó 

A döntõn folyamatosan oldhatták meg a feladványokat, de Dominik 5. osztályos tanulók.
mindenkinek azonos idõ állt a rendelkezésére: 15 perc. Itt egy egyszerû 1. helyezett szintén 61 ponttal a Szent István hada elnevezésû 
Fura-kusza-kerék szókeresõ és egy Bocsbánat címû skandináv csapat - Tagjai: Csemer Olívia (6. osztály), Csemer Beáta és Rácz 
rejtvény megfejtése volt a feladat. Segítséget a döntõben már senki sem Judit (7. osztály), Kukurta Mónika (8. osztály).
vehetett igénybe, csak a saját tudására hagyatkozhatott. Végül 14 2. helyezést ért el 55 ponttal a Bor- Ászok csapat- Tagjai: Mócsány 
tanuló fogott a feladatok megoldásához. Itt az elérhetõ pontszám 29 Patrik (5. osztály), Juhász Norbert, Percze Gergõ és Pribelszki Zsolt 
volt, így összesen 96 pontot lehetett összegyûjteni.(8. osztály).

Míg az elsõ fordulóban 4-en szerezték meg a maximumot, addig a Úgy gondolom, hogy hasznosan és kellemesen töltöttük el ezt a két 
döntõn csupán egyetlen egy tanuló: Péter Fruzsina.órát. 
A 14 versenyzõbõl az elsõ 3 helyezett:A vetélkedõ jó hangulatban zajlott, végig nagyon jól éreztük 
1. Péter Fruzsina 8. o. 94 pontmagunkat, nézõk, versenyzõk egyaránt. Több nézõ végig követte az 
2. Szoldatics Milán 6. o. 90 pontegész megmérettetést, de volt olyan is, aki csak egy rövid idõre 
3. Szoldatics Dávid 6. o. 89 pontpillantott be hozzánk.
Gratulálok a versenyben résztvevõknek és további sok sikert kívánok A versenyzõknek ezúton is gratulálok. 
mindannyiuknak!                                                               Kiss JózsefnéGolyánné Juhász Edina

õ

õ

A rimóci delegáció Lengyelországban - 2012.05.11.-2012.05.16.

Dr. Verbói Klára lengyelül is énekelt A rimóci sátor a dlutow-i napokon

Lengyel lány rimóci népviseletben
a tolmáccsal és a rimóciakkal

A rimóci csoport a bölényszobor elõtt

Koszorúzás a dlutow-i temetõben A Rimóci Ifjúsági Egyesület a lengyel zenekar tagjaival

A rimóci delegáció a lengyel tûzoltókkal a tûzoltóbemutató után

Mócsány Georgina és Bablena FerencKiss Bertalanné a babáival
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A tárlatvezetõ segítségével egy idõutazáson vettünk részt. Séta Rimóc falujába…
Hallottunk az õskori emberek életérõl, a középkor jellemzõ viseletérõl, 

A Szent István Napok elsõ délelõttjén azokkal a gyerekekkel, akik fegyvereirõl. Láttunk csontvázat, élethelyzeteket bemutató jeleneteket 
nem neveztek egyetlen versenyre, programra se, ismeretterjesztõ sétát a tárlókban és az üvegfal mögött. A legnagyobb érdeklõdésre a „Hölgy-
tettünk kedves falunkban. lakosztály” tartott számot. Nagyon tetszett nekik a régi berendezés, a 

Meglátogattuk a Fõkötõ házat, ahol Talpai Zsanett elvarázsolt fényes brokát függönyök, a kényelmes kanapé, fotel.
bennünket a szebbnél szebb fejdíszek között, valamint bevezetett A múzeum-látogatásra még tanítani kell a kisgyerekeket, mert volt 
néhány érdeklõdõt az agyagozás birodalmába is. azért olyan, hogy megtapogatták a tárgyakat, vagy éppen „elszaladtak” 

Ezek után indult a séta a Falumúzeum felé, ahol a közelmúlt mellette, meg se nézték. A magatartással nem volt különösebb gond, 
néhány már elfeledett eszközével, bútorzatával találkoztunk.Az csak a kisebbeknek hosszú volt a kb. 40 perces tárlatvezetés.
udvaron hajladozó almafák és szilvafák pedig azt hitték, hogy máris itt A múzeum megtekintése után a várva-várt fagyizás következett. 
az õsz, mert úgy nekiestek volna tanulóink a szüretelésnek, mintha Aztán kicsit elmentünk a játszótérre, majd a Várkertben hûsöltünk az 
mosolygó piros lett volna az alma és hamvas kék a szilva. Határozottan árnyat adó fák alatt. A gyerekek itt is nagyon jól érezték magukat: 
kellett meggyõzni õket arról a tényrõl, hogy valószínû színvakságban körbefutották a tavat, megnézték a barlangot, fogócskáztak. 
szenvednek a szüretelõk valamennyien, hiszen ezek a gyümölcsök Sajnos hamar eltelt az idõ, és máris jött a busz értünk.
smaragzöld állapotban vannak még csak így május közepén. A gyerekek visszajelzéseit hallva, kedves élmény marad nekik a 

A falusi séta a Babamúzeum felé folytatódott. Bámulatba ejtõ hasznos és kellemes kirándulás.                                    
csodás népviseletbe öltöztetett szinte megelevenedett bábukat láttunk. Jusztin Józsefné

Bakos László

Kerékpáros közlekedési verseny
2012. május 25-én, Budapesten rendezte meg a Nemzedékek 

Biztonságáért Közhasznú Alapítvány a rendõrséggel közösen az 
országos Pindur- Pandúr Mini KRESZ vetélkedõt óvodások és 
kisiskolások részére. A rendezvényen immár hagyományosan 
képviseli térségünket a Szent István Általános Iskola és a Nyulacska 
Óvoda. Csapataink reggel 7 órakor indultak két kisbusszal. 10 órakor 
kezdõdött a közös program a Vágóhíd utcai kiképzõközpontban. 
Regisztráció után fényképek készültek a csapatokról, majd kaptunk 
finom tízórait és kezdetét vette a versengés. Elméleti és gyakorlati 
feladatokat kellett megoldania a kerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatban a csapatoknak. Mindenki ügyesen szerepelt, izgatottan 
vártuk az eredményhirdetést. A várakozás közben megebédeltünk, 
jégkrémeztünk, ugráló váraztunk, jól éreztük magunkat. Sajnos nem 
sikerült a legjobbak között végeznünk, de így is értékes 
ajándékcsomaggal jutalmazták a gyerekek teljesítményét.

Csapatunk tagjai: Golyán Gréta, Pásztor Andrea, Balázs Lajos, 
Golyán Zsolt, Vizoviczki Szixtin, Czupkó Donát, Várkúti Kornél.

Élményekkel gazdagodva indultunk haza délután.   
Bárány Árpád

Látogatás a Kubinyi Ferenc Múzeumban
Pályaválasztási orientációAz 1-4. osztályos tanulók május 22-én kirándulással egybekötött 

A 8. osztályos tanulók számára mostanra kiderült, ki, hol, melyik múzeumlátogatáson vettek részt Szécsényben. Mielõtt elindultunk, 
iskolában folytatja tovább tanulmányait.megbeszéltük, hogyan kell viselkedni, a kiállítást nézni. Elmondtuk, 

Ezzel nem fejezõdtek be a pályaválasztás kérdése körüli teendõk, hogy úgy figyeljenek mindenre, hogy az elkövetkezendõ napokban, 
hiszen a soron következõknek is minden évben információs napot rajzban és fogalmazásban fogják megörökíteni, amit láttak. 
szervezünk.A gyerekek izgatottan várták az indulást, hiszen még sokan nem 

Ebben az évben sem volt ez másként: 2012. május 4-én látták a múzeumot. A négy osztályt egymás után szállította a rimóci 
osztályfõnöki óra keretében került sor a továbbtanulás lehetõségeit kisbusz Szécsénybe. Mire az utolsó csoport is megérkezett már 
felsorakoztató tájékoztató megtartására a 7. osztály tanulói számára.indulhattunk is be a múzeumba.

5. A menü a következõ: leves: amit a gyerek meghagy. Fõtt hús:, már amit Lagziba megyünk- útmutató kezdõknek és haladóknak
még a többiek hagynak. Töltött káposzta: gyorsan. Inni, ami a legközelebb 

Ha eddig azok közé tartoztál, akik izgalommal várják a ,,végre egy jó esik hozzád. Süti: amibe a gyereknek belekezdett, de nem kellett. 
lagzit”,  most pár évvel a  fõiskolás évek után, hátad mögött pár gyerekkel, itt 

6. A ,,Csak egy tánc volt’’ kezdetû dal legyen a himnuszod. Ennyi, amit a az ideje elbúcsúzni az emlékeidben élõ, átmulatott, végig ivott-evett 
férjeddel kettesbe is eljárhatsz.eseményektõl, és készülj a következõkre:

7. A gyerekek megérzik, ha a nagyon jól nevelt, fegyelmezett oldalukat várjuk el 1. Mielõtt elindultok, rendezzetek fõpróbát: mennyi idõ kell ahhoz, hogy 3 
tõlük. Tuti, hogy a legrosszabb formájukat hozzák. És ez a te gyerekedre is igaz!fáradt és éhes (,,majd eszünk a lagziba”) gyerekkel, 3 tucat váltóruhával, 

8. Amikor már a hullafáradt kicsik az igazak álmát alusszák otthon, és a két tepsi sütivel és egy tortával a csomagtartóban, lapos és magas sarkú 
nagylánnyal meg a férjeddel hármasban élvezitek a lagzi minden jóságát, cipõkkel a vezetõ ülés alatt, indulásra készen álljatok. A gyors 
nevess a délutáni eseményeken, és tedd fel magadnak a kérdést: mi a elindulásban a nyugodt, kiegyensúlyozott, frissen borotvált férjed sem 
fenét csináltunk mi, amikor csak egy gyerekünk volt? Unatkoztunk? Nem segít a ,,mit idegeskedsz már megint, odaérünk” címû mondatával. Mert el 
hiszem. És kezd el fájlalni azt, hogy akkor még nem így láttad. Hogy néha fogtok késni. És ezt te sajnos már az elején tudtad.
fárasztónak, kimerítõnek láttad a helyzetet. Innen már nem annak látod, 2. Ne ringasd magad illúziókba! Bár tegnap mindent kivasaltál, kikészítettél, 
ugye? Fogd fel úgy, mint egy gyakorlatot, képzelj több gyereket magad elgondoltál, és te keltél a legkorábban, hogy végre ma te is a legjobb 
mellé, mint amennyi van, és gondold azt, hogy most milyen könnyû és formádat hozd, amit még a rendelkezésre álló nyersanyagból ki lehet 
egyszerû is megoldani mindent. Mondjuk egy lagzit, ahonnan hajnal felé hozni, te fogsz utoljára elkészülni, és a család az autóba sóhajtozik, hogy 
közelítve jókedvûen, jóllakottan és a tánctól kipirulva mész haza a miért nem lehetett idõben elkezdeni a készülõdést.
férjeddel, meg egy pihegõ kis koszorúslánnyal a hátsó ülésen.3. Nem a gyerek, hanem a te ruhád lesz legelõször koszos, miután felvetted 

és leporoltad a földön kúszó gyereket. Megint megfeledkeztél a cipõjérõl! A lakodalmas szezon indultával jó mulatozást kívánok minden lagziba 
Hát persze, hogy az öledbe akar állni, mikor végre asztalhoz ültök! készülõnek. Az ifjú pároknak pedig üzenem: a fenti sorok ne vegyék el a 

4. A tányércsörgetés jópofa hagyomány. Gondoltad eddig. A gyerek a kedvet a gyerekvállalástól. A látszat ellenére nem panaszkodás, hanem öröm 
pörköltes tányért is püfölni kezdi! Ezután apa is csak sötét inget kap! szólt belõlük!                                                                           Kaluzsa Mónika

,,TEGYÉTEK SZÍVBÕL, LÉLEKKEL!”
VIII. Váci Egyházmegyei találkozó - Piliny, 2012. június 29-30.

PÉNTEK (Szent Péter és Pál apostol)
8.00 regisztráció
9.00 megnyitó
9.30 ifjúsági programok: akadályverseny, méta, foci
Felnõttek részére:
09.30 Kiállítás megnyitása az egyházközségekrõl,
          Konthur Mária népdalénekes közrmûködésével
10.30 Lelkiségek bemutatkozása 1. rész
11.30 Ságújfalui néptáncos gyerekek mûsora
12.00 Úrangyala, déli harangszó
12.00-14.00 Ebéd, eközben:
12.10 Karancsaljai Rozmaring népdalkör fellépése
12.40 Lelkiségek bemutatkozása 2. rész
13.20 Ságújfalu, Etes, Szalmatercs népdalköreinek mûsora
14.00 Szõke András (Taliándörögd) elõadása
15.00 Dicsõítõ koncert - Csiszér László
16.00 Dr. Kellermayer Miklós professzor úr elõadása
17.30 Gitáros szentmise
19.30 Lumen Christi Gospel Kórus koncertje
21.00 Éjszakai keresztút
22.00 Köszönet az együttlétért, ima a templomban
22.30 Tábortûz

SZOMBAT (A szent római vértanúk)
08.00 regisztráció
09.30 köszöntések
10.00 Pál Ferenc atya elõadása
11.30-13.30 ebéd, eközben:
11.30 Kamarazene
12.00 Úrangyala
12.10 A magyargéci gyerekek színdarabja
12.40  Roma mûsor a helyiekkel és a B. Ceferino Ház közremûködésével
13.40 „Tettem Krisztusban, Krisztusért, Értetek!”
          a Szent László Közösség elõadása
14.40 A budapesti „Szent Efrém Férfikar” a karancssági „Jubilate 
         Deo Kórus”, a Váci Székesegyház Gyerekkórusa,
          a verõcei „Adoremus” gyerekkórus hangversenye
16.30 Énekpróba
17.00 Záró szentmise
19.00 Dûvõ Zenekar fellépése (népzene és táncház)
Alternatív program fiataloknak, gyerekeknek:
10.00-13.00 gyalogos zarándoklat a karancssági Szentkúthoz
13.30-16.30 kézmûves foglalkozások, játékok
Választható lehetõségek mindkét nap 11-17 óra között: Lelkiségek 
sátrai; meghallgat-lak sátor (gyónási lehetõséggel), droginfo (Válaszút 
Misszió), csendes szentségimádás a kápolnában, kiállítás megtekintése. 
Mindkét nap helyi ízek utcája. Véradási lehetõség a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében szombati napon. A véradást elõre is 
köszönjük! Az óvodában gyermekmegõrzés lehetõsége a kicsiknek 
szakképzett óvónõkkel.

A Rimóci Ifjúsági Egyesület közgyûlése, 
közhasznúsági jelentése

2012. április 29-én egyesületünk is megtartotta az idei elsõ 
közgyûlését. A 37 tag közül 24 fõ volt jelen az ülésen, melyet 
Bablena Ferenc elnök vezetett le.

Elsõként ismertetésre került az aktuális tagnyilvántartás, majd a 
levezetõ elnök beszámolt az egyesület 2011. évi tevékenységérõl, 
pénzügyi beszámolójáról és év végi anyagi helyzetérõl. A tavalyi 
évben az összes bevételünk 1.079.000 Ft, míg kiadásunk 601.000 Ft 
volt. A 2010. évi 73.000 Ft eredményünket is hozzászámolva, a 
tavalyi mérlegünk eredménye 551.000 Ft.

A következõ pontban a jelenlévõk megismerték és elfogadták a 
közhasznúsági jelentést. A jelentésben a fent leírt pénzügyi 
beszámoló mellett számot kell adni a közhasznú tevékenységeinkrõl 
is, melyek a következõk:
-     a fiatalok aktivizálása, tevékeny közösségi élet: Az egyesület célja, hogy 

tartalmas kikapcsolódási lehetõségeket biztosítson a fiataloknak. 
Ennek érdekében a tavalyi évben számos programot 
szerveztünk (filmklubok, bajnokságok, elõadások, utazások, 
nyársalások), részt vettünk a helyi rendezvényeken (falunap, 
szüreti, fõzõverseny, jótékonysági bál, nemzeti ünnepek).

-  természetjárás, a természet szeretetének népszerûsítése: Több 
alkalommal szerveztünk gyalog- és kerékpártúrákat Rimóc 
környékére.

-     környezet- és természetvédelem: Szelektíven gyûjtjük a palackokat és 
az alumínium dobozokat, részt vettünk az iskolai papírgyûjtésben.

-  hagyományápolás: Egyesületünk tagjai amatõr néptánc 
csoportként részt vettek egy nemzetközi Európai Uniós 
kulturális ifjúsági csereprogramban, Cipruson.

-  egészséges életre nevelés, szabadidõsport: Az elmúlt évben 
szerveztünk sportnapokat kistérségi és helyi szinten. 
Kiemelkedõ projektünk volt az Egészséges Május elnevezésû 
programsorozat, melynek során a sport és a természetjárás 
mellett az egészséges étkezésre is felhívtuk a figyelmet, 
valamint drog prevenciós kisfilmet készítettünk.

-  ifjúsági érdekképviselet: Az elmúlt évben több helyi intézménnyel 
kerültünk közelebbi kapcsolatba, kötöttünk velük együtt-
mûködési megállapodást.

A gyûlés utolsó pontjaként az idei terveket, elképzeléseket és 
költségvetési tervet beszélték meg, majd fogadták el. Szeretnénk 
tovább vinni a tavalyi sikeres programjainkat, kirándulásokat 
szervezni, részt venni a helyi rendezvényeken. 

Mócsány Georgina és Bablena Ferenc

Figyelem! Felhívó közlemény! Tisztelt Lakosság!

Országos szinten, így Rimócon is elszaporodtak a házalók, a kéregetõk, akik 
általában idõs, egyedülálló személyeket szemelnek ki áldozatul.
Megpróbálnak a kiszemelt személy udvarába, vagy lakásába bejutni, ami 
legtöbbször sikerrel is jár. Az ingatlanba bejutva pénzt csalnak ki a gyanútlan 
személytõl, de figyelmét lekötve értéktárgyaitól is megfosztják. Az ingatlanba 
való bejutáshoz több trükköt is bedobnak, például vizet szeretne inni, mert 
megszomjazott, rosszullétre hivatkozik, szeretne a hûvösben egy kicsit 
leülni, megpihenni, WC-re szeretne elmenni, vagy az értékesítésre szánt 
terméket, árut szeretné megmutatni.
A kéregetõk általában arra hivatkoznak, hogy súlyos beteg gyermek 
meggyógyítására gyûjtenek pénzt. A jóhiszemû, gyanútlan emberektõl 
könnyû szerrel ki tudnak csalni párszáz, vagy párezer forintot. Az így kicsalt 
pénzt a kéregetõ sokszor a saját megélhetésére fordítja, nem pedig beteg 
gyermek gyógyítására. Ne higgyenek, ne bízzanak meg az idegen, tolakodó 
emberekben, ne engedjék õket ingatlanaikba. Ha túlságosan tolakodó a 
csaló, beszéljenek hangosan, hogy hallja a szomszéd és kérjenek segítséget 
szomszédtól, arra járó ismerõstõl. A szomszédok figyeljenek egymásra, ha 
gyanúsat észlelnek, értesítsék egymást, így megelõzhetõ a késõbbi 
kellemetlenség. Az idegenekkel legyenek bizalmatlanok!
Készült a Szécsény Rendõrkapitányság kérésére,
a Rimóc Polgárõr Egyesület ajánlásával.                                        Péter Zsolt

Palóc Szõttes Kulturális Napok  2012. május 27-július 22.

Szécsény 2012. június 22. péntek 17 órától
A Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szabó István 
Galériájába „Palóc motívumok a mai divatban” címmel kiállításra- és 
divatbemutatóra várjuk kedves vendégeinket a Hevesi Háziipari 
Szövetkezet Közremûködésében, valamint a szécsényi Háziipari 
Szövetkezet „Palóc Szõttes régen és ma” kiállításának megnyitójára 

Varsány 2012. július 8. vasárnap 17 órától
A Muzsikáló Templomkert elnevezésû programsorozatunk 
keretében várjuk Önt és Családját nagy-nagy szeretettel Szvorák 
Katalin koncertjére a varsányi római katolikus templom kertjébe. Az 
énekesnõrõl és dalairól bevezetõt mond: Kudlik Júlia

Rimóc 2012. július 22. vasárnap 14 órától - GÁLAMÛSOR
A versenyzõ települések mûsorai mellett a helyi- és testvértelepülések 
csoportjai is bemutatkoznak, valamint rimóci népdalcsokorral készül a 
Kodály Zoltán Gyermekkórus. 20 órától a Csík Zenekar koncertjére 
várjuk vendégeinket. Kísérõprogramok: kézmûves vásár- és bemutatók, 
gyermekjátékok, tábortûz, tûzijáték és bál hajnalig.

A babamúzeumban az iskolás gyerekek
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