Ára: 150,-Ft
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26. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 2-1 (1-0)
Karancslapujtõ, 200 nézõ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Szûcs Gy.)
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kelecsényi, Kuris, Rádi - Lovász, Árva, Bangó
N., Rácz - Vincze (Komár), Bangó R.
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Szõrös, Racs J. (11-esbõl), ill Komár Sárga lap: Cseh, Mezei, ill.,
Kelecsényi, Bangó R. Kiállítva: Sági Jók: Racs J., Szabó K., Babják,
Sánta, ill., az egész csapat. Jól elõkészített pályán, sportszerû, közepes
iramú mérkõzést játszott a két csapat, amelyen a vendégek rengeteg
futással rengeteg helyzetet alakítottak ki. Végül a hazaiak voltak
szerencsésebbek igaz ehhez nagy gyõzelemakarás is párosult -, s a 89.
24. forduló: Pásztó - Rimóc 0-3 (0-2)
percben büntetõbõl szerezték meg az elsõ tavaszi hazai gyõzelmet.
Pásztó, 100 nézõ, vezette: Babcsán Á. (Oláh G., Molnár L.)
Földi Attila: Tavaszi hazai vesszõfutásunk végére egy izzadtság szagú, de
Rimóc: Oláh T. - Mócsány, Kelecsényi, Kuris (Hegedûs), Rádi teljesen megérdemelt gyõzelemmel tettünk pontot. Gratulálok
(Lovász) - Laczkó, Árva, Rácz, Bangó N. - Bangó R., Vincze játékosaimnak a gyõzelemhez. Végül szeretném megköszönni mindenkinek,
(Lehoczki)
Játékos-edzõ: Komár Gábor aki erkölcsi, anyagi támogatásával segítette az év folyamán csapatunkat.
Gól: Vincze, Bangó N., Bangó R.
Komár Gábor: A futball alaptörvénye, hogy sok nagy helyzet kihagyása nem
Sárga: Neumann, Baranyi R., Pócza, ill. Rácz, Bangó N., Lovász
marad büntetlenül, csak egy a bibi: büntessen az ellenfél, ne a bírói hármas.
Jók: Neumann, Molnár M., ill., Oláh T., Kelecsényi, Bangó R.,
Közepesnél kicsivel jobb iramban kezdõdött a mérkõzés. Az elsõ Ifjúsági csapatunk a 9. helyen zárta a bajnokságot
24. forduló: Pásztó - Rimóc 13-0 (4-0)
helyzet a lelkes, nagy akarással játszó hazaiak elõtt adódott, mely
pontatlanság miatt kimaradt. A vendégek egy védõ harmadban Rimóc: Kis - Percze K., Szép (Jusztin R.), Rácz (Percze R.), Kormány D.
elpasszolt labdaszerzés után vezetést szereztek, mely egy (Molnár) - Pásztor B., Beszkid M., Csizmadia T., Mócsány G. - Beszkid
bakiparádéba illõ találattal növelni is tudtak. A játékvezetõ eldöntötte, A., Csizmadia B.
25. Forduló: Rimóc -Bánk 4-0 (2-0)
hogy a mérkõzésen büntetõt nem ítél, hármat is befújhatott volna,
Rimóc:
Mócsány
G. (Percze R.). - Kis, Csizmadia B., Kormány D.,
kettõt a hazaiaknak, egyet a vendégeknek. Fordulás után a pásztóiak
Molnár (Jusztin R.) - Beszkid M., Percze K., Szép, Rácz - Percze R.,
megpróbáltak visszajönni a meccsbe, de a támadásaik meddõnek Kormány R.
Gól: Kis (3), Kormány R.
bizonyultak vagy a vendégek kapusa hárított magabiztosan. A hazaiak
26. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 6-1 (5-0)
„jó nevû” támadói fordulók óta adósok a gólokkal. Pozitív a 15 éves Rimóc: Mócsány G. - Percze K. (Molnár), Szép, Csizmadia B.,
Csépe Pier bemutatkozása.
Kormány D. (Jusztin R.) - Pásztor B., Beszkid M., Csizmadia T.,
Vallus Ferenc: Vendégszeretõ házigazdák voltunk, egyéni hibáinkból Kormány R. - Kis, Beszkid A.
Gól: Beszkid A.
két gól ajándékoztunk a rimóciaknak. A látottak alapján nem volt Szép Máté a serdülõ bajnokság nyugati csoportjában 44 góllal a góllövõ
ekkora különbség a csapatok között. Érthetetlen, hogy fiatal
lista élén végzett.
csapatunkat miért sújtják rendszeresen a játékvezetõk. Igaz két-három
játékosunk is elgondolkodhatna, hogy mit tesz a csapat minél jobb
szereplése érdekében.
Komár Gábor: Közepes teljesítménnyel, az ellenfél hibáit kihasználva
megérdemelt gyõzelmet arattunk a lelkes hazai csapat ellen. A
harmadik gólunk élményszámba ment.

A 10. helyen zárta felnõtt csapatunk a
2011/2012-es labdarúgó bajnokságot

25. forduló: Rimóc - Bánk 2 - 2 (1- 1)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Csehi A. (Oláh G., Molnár L.)
Rimóc: Oláh T. - Hegedûs (Komár), Kelecsényi, Mócsány, KurisBeszkid, Lovász, Árva, Bangó N. - Bangó R. , Vincze
Játékos-edzõ: Komár Gábor.
Gól: Lovász, Komár, ill. Puruczki B., öngól (Lovász)
Sárga lap: Kelecsényi, ill. Torma
Jók: az egész csapat ill. Peredi
(a mezõny legjobbja), Szegvári, Puruczki B.
A vendégek kezdték jobban a mérkõzést. Három alkalommal is Oláh
Tibor kapus bravúrjára volt szükség, hogy ne kapjanak gólt. A hazaiak
elsõ támadása a 15. percben gólt eredményezett. Lovász a saját
térfelének közepétõl zavartalanul vihette a labdát majd a kifutó Peredi
felett a kapuba emelte. A 26. percben Szegvári remek labdával ugratta
ki Puruczki Balázst. Lövését Oláh védte, de a kipattanó labdát a hosszú
sarokba lõtte. A második félidõ épen hogy elkezdõdött Lovász Balázs
öngólja a vendégeket juttatta elõnyhöz. Peredi kapus remek védéseivel
kis híján meg is tartották az elõnyt. A 88. percben mégis a hazaiak
örülhettek jobban az egy pontnak, mert a csereként beálló Komár
Gábor fejes góljával egyenlõ lett a mérkõzés.
Komár Gábor: Végig „nyílt sisakos” küzdelemben, jó iramban, de
rengeteg hibával fûszerezve, három gólt rúgva igazságos döntetlen
született.
Kovács Imre: Sok hiányzó, gyenge színvonal, egymás hibáiból élõ
csapatok, igazságosnak mondható döntetlen. Röviden ennyi!
Gratulálok kapusunknak és ellenfelünknek is!

Álló sor: Vincze Barna, Kõmíves Tamás, Pribelszki Zsolt, Szép Máté,
Oláh Dávid, Gönczi Krisztofer, Oláh Ádám, Kormány Dávid
Guggoló sor: Bada Viktor, Oláh Attila, Bada Norbert, Percze Kristóf
Pásztor Balázs, Jusztin Roland, Rácz Adrián
A képrõl hiányzik: Bene Richárd, Tihanyi Alex, Bangó Patrik,
A felnõtt bajnokság végeredménye:
1. Nagybátony
26 19 4 3 84-24 61
2. Héhalom
26 18 6 3 69-27 57
3. Berkenye
26 18 2 6 91-33 56
4. Mátranovák
26 17 2 7 80-42 53
5. Nõtincs
26 13 7 6 49-35 46
6. Szécsény
26 12 3 11 48-49 39
7. Karancslapujtõ 26 11 5 10 50-53 38
8. Bánk
26 10 6 10 50-48 36
9. Somos
26 10 5 11 49-59 33 (-2 pont)
10. Rimóc
26 9 3 14 54-45 30
11. Pásztó
26 8 2 16 44-67 26
12. Bercel
26 5 2 19 22-96 17
13. Palotás
26 4 3 19 32-79 15
14. Szurdokpüspöki 26 4 0 22 33-10111 (-1 pont)

Az ifjúsági bajnokság végeredménye:
1. Pásztó
26 23 1 2 148-17 70
2. Nagybátony
26 23 0 3 132-29 69
3. Szécsény
26 22 2 2 111-15 68
4. Karancslapujtõ 26 15 2 9 85-49 47
5. Somos
26 13 3 10 75-84 41 (-1 pont)
6. Bánk
26 13 2 11 67-65 40 (-1 pont)
7. Mátranovák
26 13 1 12 69-77 39 (-1 pont)
8. Héhalom
26 13 1 12 63-72 36 (-4 pont)
9. Rimóc
26 11 1 14 66-89 34
10. Berkenye
26 9 1 16 63-80 28
11. Bercel
26 9 0 17 62-89 26 (-1 pont)
12. Nõtincs
26 8 1 17 52-66 22 (-3 pont)
13. Palotás
26 2 1 23 20-153 6 (-1 pont)
14. Szurdokpüspöki 26 0 0 26 18-146 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 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!
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,,Van valami mélységesen megnyugtató abban, ha ez ember egy szép nyári napon a
verandán üldögél, és nézi, ahogy mások dolgoznak.’’ Nora Roberts

Trianon - Térerõ - Élettér
Egyik
vasárnap este csörög a
„magyar” mobilom….azért „magyar”,
mert Kalondán - lépésnyire az
államhatártól - még mûködik a magyar
térerõ és a magyarországi kollégáknak,
ismerõsöknek így olcsóbb hívni, nincs
pluszköltség a külföldi hívás miatt.
Andor (már elnézést a személyes
hangvételért, de a polgármester is csak
ember, sõt!) hív és egy felkérést
tolmácsol, a rimóciak felkérését:
Trianon emléknapján megtisztelve
éreznék magukat ha ünnepi beszédet
mondva, együtt emlékeznék a
rimóciakkal június 4-én. Replikázok
rögtön: én érzem magam megtisztelve!...és köszönettel elfogadom a
felkérést.
Ilyenkor elindul az emberben egy
lelki felkészülés. Olyat kell mondani,
ami nem öncélú, viszont tanulságos,
aktuális és a beszéddel ne legyen vége a
gondolatsornak, hanem ösztönzõleg
hasson mindannyiunkra. Testvértelepülések polgárai vagyunk, hát
töltsük meg tartalommal a „családi
életünket”, - javaslom a beszédemben - ,
tudván, hogy értõ fülekre találok, hiszen
a rimóci önkormányzat és a civilek nem
a tétlenségükrõl ismerszenek meg…
Szívet melengetõ érzés tölt el,
amikor az ünnepség után dicséreteket
kapok a jelenlévõktõl és a település
vezetõivel egy rögtönzött beszélgetést
azzal zárunk, hogy júliusban Kalondán
folytatjuk a megbeszélést, mit s hogyan

Sík Sándor
SARLÓSBOLDOGASSZONY
Nyár és hajnal.
Sarlósboldogasszony.
Most indul az aratók eleven
koszorúja a táblán.

tegyünk a jövõben közösen, egymásért,
a magyarságért.
Trianon sebeire az egyetlen gyógyír
a tett!..., hogy Kalondán, a Felvidéken
és a többi határon túli õsi földeken ne
csak a magyar térerõ legyen elérhetõ,
hanem a MAGYAR ÉLETTÉR is
tettenérhetõ legyen….s akkor a
tetteinkben szép eredmények születnek.
Amikor egy kedves rimóci azt
üzente nekem az internet segítségével,
hogy hálásan köszöni az ünnepi
szavaimat, s ha tehette volna, többször
is közbetapsol, hogy igazolhassa,
mennyire egyetért a gondolataimmal,
akkor újra felsejlett bennem a
felkéréskor kimondott mondatom: én
köszönöm a megtiszteltetést, hogy
Rimócon jelen lehettem és szólhattam
Önökhöz, Hozzátok!
Papp Sándor - Kalonda

1800 III. Biliárd- és Pókerbajnokság
a Közösségi Házban (7. forduló)
Július 7. (szombat)
Palóc búcsú Herencsénybe
Gyalogzarándoklat indul 530 a Kõkereszttõl
Július 8. (vasárnap)
Palóc Szõttes Kulturális Napok Varsány
Szvorák Katalin koncert
Július 13-15.
Plébániai Játszóházas Napok
Július 22. (vasárnap)
Palóc Szõttes Kulturális Napok Gálamûsor
2000 CSÍK ZENEKAR koncert
Július 29. (vasárnap)
Szent Anna napi búcsú Balassagyarmaton
Július 6. (péntek)

Arany húrját a domb mögött
hangolja már
A nyár nagyasszony napja:
Már benne párállik a pirkadati
szélben
A csurranó nyárdéli tûz,
De az orgonalombon még
reszket a harmat,
S acél-ifjan csillannak a kaszák.
Már bontja barna falanxát
Az aratók komoly karéja.
Hajlongnak utánuk a marokszedõ
lányok,
Kendõk vadvirág-bokrétája táncol.
Csend.
Egy fenkõ csisszen a pengén.
Messzirõl egy kis csikó csengõje
csilingel.
Egy riadt pacsirta fúrja fölöttem
(Daloló nyílvesszõ) az égbe magát.
És testem - lelkem minden
pórusán át
Érzem, hogy árad bennem ég felé
A föld felomló, mély dala.
Az egészségügyben
dolgozók napja és a
köztisztviselõk
napja alkalmából
sok szeretettel
köszöntjük
községünk
valamennyi
egészségügyi és köztisztviselõi dolgozóját.
A Rimóci Újság szerkesztõsége
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ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(3177. Rimóc, Madách tér 1) pályázatot hirdet a

Ülésterembõl

Gondozási Központ (címe: 3177. Rimóc, Hunyadi út 9)
magasabb vezetõi

Júniusban két alkalommal ülésezett képviselõtestületünk.
A június 15-én 16 órára összehívott ülésen a képviselõk
elsõként a Kobak Egyesület által az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása érdekében meghirdetett
közbeszerzési eljárás eredményérõl tájékozódtak Kolosiné
Dr. Percze Zsuzsanna közbeszerzési szakértõtõl és Vincze
Nikolettõl, az Egyesület elnökétõl. Mivel az eljárás
eredményeként a legkedvezõbb (legolcsóbb) ajánlat is
magasabb árat tartalmazott, mint a 3 évvel ezelõtt benyújtott
pályázati dokumentációban szereplõ kalkulált és
támogatásként biztosított költség, ezért az Egyesület
vezetõje kérte a képviselõ-testülettõl a különbség vállalását.
A legalacsonyabb ár 38.201.103 Ft volt, amitõl a 2009-es ár
2.735.594 Ft-tal marad el. A testület egyhangúlag támogatta a
kérelmezõt és az IKSZT megvalósításához szükséges forrást
a szükséges idõben rendelkezésre bocsátja.
Másodikként az ENERIN Zrt-nek a közvilágítás
korszerûsítésére adott ajánlatát tárgyalta meg a testület. A
beruházási ajánlat a közvilágítási lámpatestek cseréjét
foglalta magába úgy, hogy a költségek 20 %-át európai uniós
támogatás, 80 %-át pedig az ajánlatot adó cég elõlegezte
volna meg. A Zrt által adott elõleget önkormányzatunk 10
éven keresztül törleszthette volna a cég felé. Elõzetes
informálódást, hosszabb mérlegelést és számolást követõen
testületünk úgy döntött, hogy nem fogadja el ezt a
finanszírozási konstrukciót.
Harmadik napirend keretében a Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozásunk
kérdését vitatta meg a testület. Az újonnan kialakult
csatlakozási feltételeket, melyek a korábbinál jóval
kedvezõbbek, elfogadták a képviselõk, így Rimóc is tagja
lesz ennek a Társulásnak. A Társulás egy pályázat
benyújtását határozta el, mely szelektív hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését célozza Salgótarján,
Pásztó, Bátonyterenye és Szécsény térségében. A több mint 1
milliárd forintos beruházás várhatóan 2014-ben fejezõdik be.
Negyedik napirendként a közterületek jelölésérõl szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása követte. A képviselõk
elfogadták az elõterjesztést, így többek között például
azonos megjelenésû házszám táblák
kerülhetnek fel a házakra, megtörténik és
egységessé lesz az utak neveinek megjelenítése.
Ötödik napirend keretében törvényi változások
következtében módosuló önkormányzati rendeletek
módosításait hagyta jóvá a testület.
Az Egyebek napirendi pontban engedélyezte a testület az
óvoda nyári nyitva tartását, melynek része, hogy július 2-tól,
augusztus 6-ig zárva tart az intézmény, pontosabban nem
fogad óvodásokat. Kérték a képviselõk, hogy a biztonsági
kamerarendszer felülvizsgálata megtörténjen, és ne
fordulhasson elõ, hogy rossz minõségû, alig használható
felvétel kerüljön rögzítésre, továbbá legyen rendszámellenõrzés is, minimum a faluba beérkezõ és innen távozó
autók esetében.

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenységi köre:
nappali ellátás
házi segítségnyújtás
étkeztetés
A vezetõ által ellátandó feladatok: ellátja a jogszabályban
meghatározott, az intézmény vezetésével járó valamennyi feladatot.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.1.
pontjában idõsek nappali ellátása vezetõ részére meghatározott
szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- Vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása,
- büntetlen elõélet
- cselekvõképesség
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó kézzel írt szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
-vezetõi tapasztalat legalább 1-3 év.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti
jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével
3 hónap próbaidõ kikötésével.
A vezetõi állásra történõ megbízás 5 évre szól,
2012.09.03-tól - 2017. 09.02-ig.
Juttatások: a Kjt., valamint a végrehajtására vonatkozó 257/2000.
(XII.26) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 30.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán történõ közzététel napja:
2012. június 29.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot 1
példányban Beszkid Andor polgármesterhez kell benyújtani
Rimóc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában
(3177. Rimóc, Madách tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.
Az állás betölthetõ: 2012. szeptember 3-tól.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beszkid Andor
polgármester nyújt a 06/30 749-1437-es telefonszámon.
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Két barátságos mérkõzést is játszott
öregfiúk labdarúgó csapatunk
2012. április 30.: Rimóc - SKSE 1-4 (1-2)
Vezette: Vincze József
Rimóc: Szekeres - Jusztin, Rigó, Beszkid J., Szita, Holecz (Puruczki),
Szitás, Laczkó (Virág), Vankó, Percze (Homor), Kurucz
Csapatvezetõ: Holecz Ferenc
SKSE: Rigó - Papanitz, Juhász, Gaál Z., Romhányi (Fekete), Chován,
Forgács (Gaál T.), Balázs, Kiss, Tõszér Zs., Tõzsér F.
Menedzser: Pálmai József, Pünkösdi József.
Gól: Kurucz, ill. Tõzsér Zs. (2), Gaál Z., Tõzsér F.

2012. május 19.: Rimóc - Nógrádmegyer 1-5 (1-2)
Vezette: Doman Gábor
Rimóc: Rigó T. - Homor Zs., Szitás M., Rigó A., Laczkó T. - Holesz F.,
Géczi P., Szita Cs. - Jusztin A., Kurucz K., Vankó S.
Csapatvezetõ: Holecz Ferenc
Nógrádmegyer: Herczeg J. - Klucska T., Sándor T., Ács I., Hegedûs
G. - Botos A., Pingiczer L., Chován P., Verbói J. - Langa J. (Balázs B.),
Verbói Sz.
Csapatvezetõ: Chován Péter
Gól: Szita Cs., ill. Pingiczer L. (2), Botos A., Verbói Sz., Verbói J.

V

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
Megpihent a két kéz, amely mindig csak adott.
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
S nem örülsz már nekünk szeretõ szíveddel.
Mindig egy célod volt, a családodért élni,
Ezt a kegyetlen halál tudta csak széttépni.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.’’

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívbõl mondunk köszönetet mindazoknak, akik

VINCZE FERENCNÉ
(élt 65 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, és mély gyászunkban,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Pihenj te drága szív, már megszûntél dobogni,
Szeretõ jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfeledni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled.’’

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KISS BERTALAN
(élt 72 évet)
Álló sor: Puruczki Flórián, Virág Tamás, Laczkó Tamás,
Beszkid János, Kurucz Károly, Szita Csaba, Rigó Attila
Guggoló sor: Homor Zsolt, Szitás Máté, Holecz Ferenc,
Vankó Sándor, Szappan József, Szekeres István, Percze István

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Akiért a harang szólt...

Gólyahír:

Oláh Tifani - 2012.05.25.
Szülõk:
Oláh Dávid és Bangó Alexandra

Bada Kornélia - 2012.06.13. Szülõk: Bada Tibor és Bada Alexandra

Gondolatok:
VILÁGVÉGE
Az utcán futottam össze Pista bácsival.
Igaz, hogy egyszerû lélek, de jó és
tisztességes ember, gondoltam, megosztom
vele a dolgot.
- Pista bácsi, hallotta a nagy hírt?
- Nem én nézett ártatlanul.
- Tegnap jelentették be az összes TVcsatornán, hogy a Megastop tart a Föld felé,
az ütközés elkerülhetetlen. S ennek
következtében ki fog halni az emberi faj.
- Az mit jelent?- kérdezte.
- Azt jelenti, hogy a következõ Megastop
után nem lesz egy teremtett lélek sem a
Földön!
- Aha, értem - gondolkodott el. - Legalább

V

Hanula Noel
2012.04.17.-2012.06.01.
Kormány Vincéné
1956-2012

kevesebben lesznek a zöldségesnél. Mindig
utáltam a sok embert, most majd nyugodtan
válogathatok - mondta elégedetten.
- Zöldséges sem lesz.
- Az sem?- próbálta értelmezni a hallottakat.
- Akkor át kell mennem a Szociba.
- Nem érti, hogy nem lesz hol vásárolni? A
Megastop alatt minden eltûnik. Mintha ott sem
lett volna.
- Az baj. Nagy baj, mert akkor még péntekig be
kell vásárolnom- állapította meg. - Tudod,
csütörtökön akció van a boltban.
- Értse már meg-fakadtam ki. - Péntektõl mind
meghalunk!- Kiáltottam.
- Értem én, nem vagyok hülye-mondta önérzetesen.
- Csak akkor elõbb kell feladnom a csekkeket.
- Tudja, mi az a Megastop?- kérdezem kicsit
haragosan. Mindenre megvan a válasza.
- Ami miatt nem hallom a meccseket, mert
elrontotta a fülem.

Kiss Bertalan
1939-2012
Jusztin Dezsõné
1927-2012

V

- Mindenki elpusztul, aki él és mozogismételtem a szomorú tényt. Elgondolkodott.
Láttam rajta, hogy végre megértette. De nem
szomorodott el, sõt, pár pillanat múlva mosolyra
húzódott a szája, és csak ennyit mondott:
- Legalább tudom nézni az EB - t.
U.I: Mindenki maga kell, hogy megfejtse, mi,
miért, miután történik.
CD Ajánló: Bõrgyári Capriccio: Úton
A zenekar arra törekszik, hogy több mûfajt
elegyítsen. A lemez címe persze nem véletlen.
Húzós dalok bizony keményen diktálják az
iramot. A szövegek túlnyomórészt a szerelem
árnyoldaláról szólnak, de mégis elõremutatnak.
A szöveg és a dallam összeolvad, és meditatívan
hat a hallgatóra. Mi is úton vagyunk a lemezzel
együtt, a szerelem útvesztõjében.
Könyvajánló:
Az összes klasszikus regény (különösen, Lev
Tolsztoj).
Lõrik Sándor
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Meghívó a Herencsényi Palóc Búcsúba
Eltelt egy év, ismét eljött a Herencsényi Palóc
Búcsú ideje. Csáky Pálnak a Palócok Vigyázó
Keresztje avatásakor mondott gondolataival
tolmácsoljuk Herencsény polgárainak meghívását.
Közösségünk a Palócok vigyázó Keresztjének
felállítása óta hetedszer hívja testvéreit, barátait, hogy együtt
imádkozzunk a Mindenhatóhoz: erõsítsen meg minket
palócságunkban- hitünkben, gyökereinkben-, mert az ember ezek
nélkül gyenge és esendõ, de Istent és õseit tisztelõ közösségként
hegyeket mozdíthat meg.
Az idei Herencsényi Palóc Búcsút, Európa a Polgárokért
Testvértelepülési Találkozót és Falunapot 2012. július 7-8-án,
szombat-vasárnap tartjuk.
A Palócföld Hagyományõrzõ és Vidékfejlesztési Alapítvány,
Herencsény Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete kéri,
tisztelje meg rendezvényünket, biztassa szeretteit, ismerõseit a búcsún
való részvételre, aki teheti, öltse fel szép népviseletét.
Jusztin Józsefné, Herencsény község polgármestere

2012. július 5-6. (csütörtök-péntek)
Testvértelepülések - Podivin (Csehország), Szaflary (Lengyelország),
Csáb (Szlovákia), Kalonda (Szlovákia), Haraszti (Horvátország) küldöttségeinek fogadása és a programok megbeszélése. Partnerségi
okmányok aláírása civil szervezetek között.

2012. július 7. (szombat) A Herencsényi Palóc Búcsú napja
9.00-10.00 Gyülekezõ Herencsény központjában a szabadtéri
színpadnál.
9.30 Vendégek üdvözlése: Dr. Nagy Andor országgyûlési képviselõ
üdvözli a megjelenteket. Vagyóczky József esperes áldásának adása.
10.00 A búcsúsok menete elindul a Gyürki-hegyre.
A falvakból érkezett szervezett csoportok a herencsényiek után egymást
követik. Az egyes falusi csoportokban elõl haladnak a népviseletben
öltözöttek, lengyel, cseh, szlovák, horváth vendégeink, majd a civil
ruhások. Azok a vendégek, akik egyéni program szerint érkeztek, az
egyes falvak civil résztvevõi közé állnak. A vonulás útvonala 2,9
kilométer.
11.00-13.00 Szabadtéri ünnepi szentmise a Palócok Vigyázó
Keresztje elõtt. Énekel: csábi Szeder Fábián Dalegylet, Szaflary
küldöttei. A misét Dr. Beer Miklós váci megyés püspök celebrálja,
ünnepi beszédet mond, Szen Péter Haraszti falu (Horvátország)
református lelkésze, megyénk képviseletében Becsó Zsolt a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke, Országgyûlési
Képviselõ és Klenóczky Sándor építészmérnök, áldást ad Klenóczkyné
Sulyok Anna evangélikus lelkész. A mise során a palóc falvak
népviseletes küldöttei egy hitünkért, nemzetünkért, palócságunkért
elmondott könyörgés mellett - a községükbõl hozott virágot, vagy
amennyiben tavaly nem vettek részt a Palóc Búcsún, egy marék földet
helyeznek a kereszt tövéhez. Ugyanekkor vendégeink is elhelyezik a
magukkal hozott földet. A szentmisét követõen a szervezetek,
egyesületek képviselõi is elhelyezhetik koszorújukat. A civil résztvevõk
a mise végét követõen az elvonulás elõtt helyezhetik el virágaikat.

Kulturális mûsorok a szabadtéri színpadnál:
15.00 Köszöntõ: Szlovákiai Csáb, Kalonda; Cseh
Podivin és Lengyel Szaflari testvérközségeink
üdvözlése. A Horváth országból Haraszti
községbõl érkezõ küldöttség köszöntése.
15.30 Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas
Egyesület mûsora
16.00 Herencsényi Hagyományõrzõ Csoport és Bartus Józsefné
népmûvészet mestere és kultúra lovagja mese elõadása
16.15 Iliny Hagyományõrzõ Csoport mûsora
16.30 Bujáki Õszirózsák Nyugdíja baráti köre mûsora
17.00 Pitypang Néptánccsoport Kalonda szlovák- mûsora
17.30 Amatõr Fiatalok Társulatának elõadása
18.00 Podivin cseh testvértelepülés ének és zenei elõadása
18.30 Haraszti testvérteleülésrõl érkezett Néptánccsoport elõadása
19.00 Szaflary lengyel - testvérteleülés mûsora
19.45 MC HAWER és TEKKNÕ szórakoztató mûsora
21.30 Sláger Tibó szórakoztató mûsora
22.00 Szabadtéri bál élõzene- tûzijáték
A foci pályán 16 órától barátságos futballmérkõzések a
testvértelepülésekkel. A szabadtéri színpad környékén egész nap
kézmûves vásár és lovasfogattal falunézés.
FIGYELEM!!!
A hagyományokhoz híven Rimócról és Nógrádsipekrõl is
gyalogbúcsú indul. Gyülekezõ a rimóci Kõkereszt elõtt:
5.15 órakor. Indulás 5.30 órakor. Mindenkit szeretettel várunk!
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Szorgalmazták a képviselõk egy költségkalkuláció
elkészítését a temetõi WC-k kiváltására. A felújított
Gondozási Központ használatba vételi engedélyének
megszerzése érdekében kötelezõen ki kell építeni annak
bejáratától kevesebb, mint 100 méterre még egy tûzcsapot,
ami több 100 ezer forinttal megdrágítja a beruházást.
Az épület ünnepélyes átadására 2012. július 29-én a
vasárnapi misét követõen kerül sor.
A nyilvános ülést követõen zárt ülésen az egyéni kérelmek
kerültek elbírálásra, majd 21 óra 19 perckor az ülés véget ért.
A 2012. június 25-én megtartott ülésen eldõlt, hogy

önkormányzatunk nem vesz részt a Komplex telep-program
TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú pályázaton, amely a
szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élõ
hátrányos helyzetû emberek társadalmi felzárkózásának és
integrációjának segítését tûzte ki célul. A kötelezõen
megvalósítandó elemek és az alacsony összegû fejlesztési
lehetõség okán döntött testületünk az elõzõek szerint.
Ugyanezen ülésen elfogadásra került a VGÜ Kft által
elõterjesztett, 2012. július 1-tõl érvényes szemétszállítási díj,
amely 4,1 %-os emelkedést jelent a múlt évihez képest. Az ülés
20 óra 50-kor ért véget ezen a napon. Beszkid Andor polgármester

Trianoni megemlékezés képekben

2012.július 8. (vasárnap) FALUNAP
11.00 helyi
és testvérközségek népi gasztronómiai ételeinek
elkészítése. Helyszín: Sportpálya - salakpálya
Szabadtéri színpadnál:
11.00 Hivatalos programmegnyitó, testvértelepülések köszöntése,
Partnerségi okmány aláírása
14.00 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán mûvészházaspár elõadása
15.00 A testvértelepülések kulturális mûsora
16.00 Herencsényi óvodások mûsora
16.20 Szent István Keresztény Általános Iskola tanulóinak néptánc elõadása
16.40 Palóc Néptánc Együttes mûsora
17.10 Tiszavirág Hagyományõrzõ Csoport mûsora
17.25 Cserhátsurány Hagyományõrzõ Csoport mûsora
17.40 Plóc Néptánc Együttes elõadása
18.00 Cserháthaláp Hagyományõrzõ Csoport mûsora
18.15 Szandai Dudások Hagyományõrzõ Csoport mûsora
18.30 AGRA hastáncosnõ és tanítványai mûsora
19.00 SORRY N együttes könnyûzenei elõadása
20.00 DJ. SZATMÁRI és JUCUS disco-val egybekötött mûsora.
A foci pályán 16 órától barátságos futballmérkõzés (szlovák):
Csáb - Herencsény

A résztvevõket Beszkid Andor polgármester köszöntötte

Verset mondott Mócsány Georgina

A Trianoni Emlékbizottság tiszteleg az emlékmû elõtt

Beszkid József játéka nyitotta és zárta a megemlékezést

VÉRADÁS
2012. június 24-én vasárnap tartottak véradást településünkön, amelyen 59 fõ jelent meg. A
megjelentekbõl 48 véradó adhatott vért, 11 fõt kiszûrtek még a véradás elõtt. A legfiatalabb
véradó Csemer Kitti volt, aki 1993-as születésû, míg a legidõsebb Bangó Elemér, aki 1953-as
születésû. Ezúton is köszönjük minden véradó önzetlen segítségét!
A kapott információk alapján új véradóink voltak: Bada Ilona (született: 1987. 10. 31.), Csemer
Mariann (született: 1991. 06. 26.), Csemer Kitti (született: 1993. 11. 22.).

Kaluzsa Mónika prózával emlékezett

A résztvevõk egy csoportja
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Alsó sor: Molnár Gábor, Kiss Józsefné, Jusztin Józsefné, Percze Zoltán
Középsõ: Jusztin Violetta, Király Henrietta, Kiss Marianna,
Király Marietta, Varga Tímea, Kaluzsa Mónika, Mócsány Erika,
Jusztin Kornélia, Mócsány Irén, Percze István
Hátsó sorban: Vizoviczki Tímea, Pásztor László, Percze István,
Virág István, Damkó Viktor, Beszkid József, Horváth János,
Vincze Zsolt

A hónap képe:

Egy két-számjegyû ház
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13

Benkó Péter:

,,20 év múlva…”- egy osztálytalálkozó
margójára
1992-ben 27 diák sorakozott fel a rimóci általános iskola
ballagási ünnepségén. 2012 június 16-án a 27, immár felnõtt
emberbõl 20 összegyûlt a sportöltözõ falai között, hogy 20 év
után, ha csak egy estére is újra egy osztály legyen. Sikerült..
Nem éreztünk falakat egymás között, a beszélgetés és a
bulizás ugyanolyan felszabadult volt köztünk, mint annak
idején egy osztálybuli vagy kirándulás alkalmával. Bár a
legtöbben nap, mint nap találkozunk egymással (vagy
legalább is rendszeresen), jó volt, hogy volt idõ megkérdezni,
hogy ki hogy van, és volt idõ meghallgatni a válaszokat is.
Amikor az osztályfõnökünk elõvette a megsárgult fogalmazásainkat és felolvasta nekünk, nemcsak meghatódtunk, de
nevetve szembesültünk azzal, hogy 11 évesen ki mi akart
lenni, és most 35 évesen ki mi nem lett… De egyet biztosan
állíthatok, jó emberek lettünk. Mert aki jó szívvel és
mosolyogva néz a múltjába, az tud csak jó szívvel tekinteni a
jövõbe is.
Az 1992-ben végzett rimóci diákok nevében: Kaluzsa Mónika
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90 éves a Rimóci Rezesbanda!- A zenekar jelenlegi tagja: - 2. ifj. Beszkid Andor

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
Véget ért az Önkormányzat „Legyen jobb a gyerekeknek
Rimócon” címû, TÁMOP-5.2.2/08-2-2009-0014 azonosítószámú
pályázati projektjének idõszaka 2012. május 30-ával.
Június hónapban megkezdõdött az egy év, Önkormányzat által
vállalt kötelezõ fenntartási idõszak.
A fenntartási idõszak alatt változatlan mûködési feltételekkel
és nyitva tartással fogadjuk továbbra is a 0-5 éves korosztályt.
Júniusra tervezett programjaink közül a kézmûves
tevékenységeink valósultak meg. Szõnyeg és ülõpárna szövés,
színes papírból díszgömb, virágok hajtogatása, amiknek
készítésére továbbra is folyamatosan lehetõséget biztosítunk. A
tervezett kirándulásunk a biciklis út felé, az idõjárás szélsõsége
miatt elmaradt, mert az esõs idõszak után, hamar beköszöntött a
kánikulai nyár. Szeretnénk megvalósítani a vesszõbõl készült
ajtódísz készítést is, ha sikerül megfelelõ hajlítható vesszõt
beszerezni.
A pályázati projekt kapcsán a Közremûködõ Szervezet felé
készítjük a záró projekt elõrehaladási jelentést, az eltelt 2 hónap
eseményeirõl.
Meghívást kaptunk mentorunktól Magyarkútra, ahol 2 hetes
táborozáson vesznek részt, a Józsefvárosi Gyerekházba járó
gyerekekkel és szüleikkel. Sajnos nincs lehetõségünk még
egynapos látogatásra sem, az utazás nehézségei miatt.
Az óvodásoktól meghívást kaptunk az óvodai ballagásra, és
óvodába csalogató napra, mindkét eseményen részt vettünk.
A nyári melegnek köszönhetõen megkezdõdött a pancsolás, a
gyerekek nagy örömére.
E hónapban is voltak szülinaposaink, amely mindig nagy
élményt jelent, az ünnepelt és az õt köszöntõ apróságok és
felnõttek számára is. Szokásainkhoz híven apró ajándékokkal
köszöntöttük a szülinaposokat, akik süteménnyel és üdítõvel
vendégelték meg a jelenlévõket.
A nyári hónapokban is várjuk nagy szeretettel a kisgyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel!
Gyerekházi dolgozók

Milyen okból, mely indíttatásból,
hogyan kerültél a rezesbandába, s
miért azt a hangszert választottad,
amelyiken most játszol?
A „hangszerkérdés” valószínûleg már
harmadikos koromban eldõlt. Ekkor
jelentkeztem a szécsényi zeneiskolába, ahol a trombita-kurzuson kívül
minden más hangszeres limit betelt.
Mondhatjuk tehát, hogy a sors akarta,
hogy én rézfúvós legyek!
Amint
elkezdtem fejlõdni, egyre inkább
megtetszett, így késõbb sem akartam
sohasem hangszert váltani. A bekerülésem a zenekarba szinte kikerülhetetlen
volt, ugyanis amint a banda akkori
tagjai megtudták, hogy a faluban
léteznek olyan fiatalok, akik fúvóson
tanulnak, (akkor még Révai Bencével
ketten voltunk) már azt figyelgették
mikor lehetne minket is csatasorba
állítani, hiszen prímás mindig kell!
Hogyan ment a beilleszkedés?
A próbák mindig jó hangulatúak voltak,
és az emberek is befogadóak, így a
beilleszkedés számomra könnyen

ment. Ha jól emlékszem elsõ próbámra:
Józsival mentem, aki akkor már
oszlopos tagja volt a bandának. A próba
helyszínének, mint mostanában, akkor
is Bablena Feri bácsiék háza adott
otthont, ahol már minden tag jelen volt,
mire odaértünk. Emlékszem, kérdezték, tudok e kottát olvasni, - mert itt az
fölösleges, és elém rakták Kabda
(István) „telefonszámos” papírját, hogy
„na, ezt játszd le”! Eléggé zavarba
jöttem, mert nem igazán értettem mi
van odaírva, de megnyugtattak, hogy
néhány próba és belejövök… Mivel a
nótákat akkoriban még nem ismertem,
kotta pedig csak ritkán akadt, ezért
eleinte csak kontráztam, amíg lassanlassan meg nem tanultam az egyszerûbb dalokat, amiket ha elkezdtek, már
én is be tudtam csatlakozni.
Kik voltak akkoriban tagjai a
zenekarnak, kinek a helyére kerültél
a rezesbandába?
Mikor bekerültem a zenekarvezetõ és
prímás Kabda István volt. Mellette
Beszkid Józsi és Varga Norbi voltak
trombitások. Baritonon Kanyó János,
és Király Berci bácsi játszottak,
helikonon pedig Bablena Feri bácsi. A
dobosok a bandában sajnos eléggé
változóak, így nem tudom pontosan
éppen ki melyiken játszott, de
emlékeim szerint Petrovics Ferenc
nagydobolt akkoriban. Én nem valaki
helyére, hanem plusz emberként
kerültem a bandába. Eleinte a
zeneiskolai hangszeren játszottam,
majd mikor elvégeztem az iskolát és
úgy tûnt, hogy beválok prímásnak,
kaptam a bandától egy saját hangszert.
Miért tartod fontosnak, hogy a banda
tagja légy?
A rezesbanda 1922 óta szinte töretlen
lendülettel mûködik és teszi színesebbé a helyi és környékbeli rendezvényeket. Számomra öröm, hogy én is tagja
lehetek egy ilyen több nemzedéket

m a g á b a
foglaló és
több generációt szórakoztató társaságnak.
Jól esik, ha
az emberek
odajönnek
egy-egy fellépés után
gratulálni
vagy megveregetik a vállunkat, mondván hogy nagyon tetszett
és jöjjünk
jövõre is.
Örülök, hogy
a rimóci emberek támogatnak, és
szívesen hallgatnak, néznek minket,
még ha hajnali 5-6 órakor az ágyban fekve, vagy a
függöny mögött teszik is mindezt.
Remélem, sokáig tagja lehetek még
ennek a különleges és szinte egyedülálló hagyományõrzésnek.
Melyik a legemlékezetesebb fellépés?
Az évek során rengeteg emlékezetes
fellépésen vagyunk túl a bandával. Volt
olyan, amelyik valami vicces dolog
miatt, és volt, amelyik a helyszín vagy a
társaság miatt maradt meg bennünk.
Számomra a legemlékezetesebb
helyszínek voltak például a Lodz-i
(Lengyelország) nagyszínpad illetve a
Talent Klub. Ezeken kívül természetesen vannak még felejthetetlen
élmények, mint amikor leugrottam
trombitástul a lejtõn magától elinduló
barkaszról, vagy mikor trágyás
lovaskocsin az orrunkat befogva
próbálkoztunk hangokat kicsalni a
hangszerbõl. Minden fellépés érdekessége, hogy bárhová is megyünk, az
idõsebbeknek mindenhol vannak
haverjaik, akikkel le lehetett gurítani
egy két sört fellépés elõtt/után… Egy
egész újságot tele lehetne írni
történetekkel, ami velünk történt, így
ide sajnos ennyi fért, de aki kíváncsi az
bátran jöjjön oda hozzánk egy-egy
fellépés alkalmával és biztos fog hallani
néhány jól csengõ anekdotát!
(A riportot Benkó Péter készítette)
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Újságíróink 2011. évi ABC-je
Ez a cikk már hónapokkal ezelõtt elkészült, azonban helyhiány miatt a megjelenése mindig halasztódott. Úgy gondoltuk azonban, hogy ha
már egyszer összegyûjtöttük a benne szereplõ neveket, mégis leközöljük.
A Rimóci Újság egyik legnagyobb erõssége, hogy a helyi híreket megpróbálja minél több emberen keresztül „tolmácsolni” az olvasóknak.
Lapunk ezáltal színesebb, több stílusban, több nézõpontból mutatja be a helyi történéseket. Persze vannak állandó munkatársak, akik a lap
vázát adják, de a sok „alkalmi” újságíró is fontos, hogy teljes képet nyerhessünk településünk életérõl. Ha jól számoltunk és senkit nem
hagytunk ki, akkor az elmúlt évben 82 embert „szólaltattunk meg” hasábjainkon keresztül. Köszönjük nekik, hogy szabadidejüket
áldozták olvasóinkért.
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NYULACSKA HÍREK
„Kicsik voltunk, nagyok lettünk, hívogat az iskola…”
A Nyulacska Óvoda ballagó „alma” nagycsoportosai

Vincze Nikolett

Az alábbi szerzõk írását közöltük 2011-ben:
A - Andrási Balázs
Á - Árva Ferencné, Árva Róbert (interjú)
B - Beszid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Benkó Péter,
Bablena Ferenc, Bakos László, Boldog Bernadett, Bárány
Árpád, Bablena Blanka, Balázs Jánosné
D - Dr. Simon Mihály, Dobiásik Ferencné, Dr. Czibolya Gábor
G - Gödölle Gáspár, Golyán Miklósné, Golyánné Juhász Edina,
Golopi Nikolett (interjú)
H - Huszkó Marianna
J - Juhász Enikõ, Jusztin Katalin, Jusztin Józsefné, Jusztin Péterné,
Jusztin Antalné
K - Kiss János, Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Kanyó Balázs, Kissné
Dudok Gabriella, Koczka Anett, Kuruczné Rados Beatrix, Király
Marietta, Kovács Norbert, Kocsisné Gonda Zsuzsanna, Kiss Anita,
Kanyó Adrienn (interjú), Kobela Andrásné (interjú), Kuris Rudolfné
L - Lõrik Sándor, Laczkó Béláné, Lõrik Nóra

Fagylalt
Amikor lábujjhegyre állva felcsimpaszkodtam a presszó
pultjának szélére, láttam hogy kétféle van. Mondjuk csoki és vanília
lehetett. Vagy puncs és csoki. Hatalmasnak tûnt a gombóc, ahogy a
szürke aluminiumedénybõl kimerték a tölcsérbe. Jeges volt, tej ízû,
és apró kis csomókba érezni lehetett a fagyiport. A cigarettafüst
átjárta a tölcsért, de ez hozzátartozott a ,,presszós” édességekhez.
Fagyos is volt, füstös is, de a mienk. 2,50 volt egy gombóc, de lehet
hogy még egyforintosat is ettem.
Gyerekkorom fagyivilágába ez volt az elsõ élmény, ami ehhez az
édességhez kötött. Három íznél sokáig nem is igen ismertem mást.
Talán itt-ott felbukkant az eper meg a citrom. Aztán megjelent a
csavaros fagyi, de ízvilágában ez sem szélesítette ki a skálát. Majd
jött a négerfagyi (a csavaros forró bevonócsokiba mártva), és jött a
nagy ,,rendszerváltás” a kereskedelem világába: a jégkrémgyártó
cégek különféle formájú, színû és ízû jégkrémekkel árasztottak el
bennünket. A nyolcadikos kirándulásokon már ciki volt a fagyizás,
helyette a jégkrém volt a menõ.
Nálunk a gyerekek körében a fagyi jöhet számításba, esetleg a
pálcikás jégrém. Persze nagy ,,duzzogva” elfogyasztják a kilós
kiszerelésû jégkrémet is, azzal a feltétellel, hogy legközelebb
pálcikásat veszünk. Ha bemegyünk egy fagyizós helyre, már
leszoktunk arról, hogy mind a 15 fajtát felsoroljuk nekik, általában
szín alapján választanak, ha nagyon ellenkezne az ízvilágukkal,
akkor ajánlunk nekik más színût. Vagy marad a jól bevált csoki és
vanília. Nehezen tudnánk nekik megmagyarázni, hogy a hupikék
törpikéknek vagy a a rózsaszín álom fantázia névre hallgató fagyinak
milyen íze is van. Tulajdonképpen kék és rózsaszín az íze. A kínálat
kimeríthetetlen: fahéjas almás rétestõl a mákfagyiig minden
megtalálható.
De elárulom, legjobban a saját készítésû fagyik jönnek be.
Tavaly beruháztunk egy fagyigépbe (kiszámoltam, 10 fagyizós
délutánt nézve simán behozta az árát). Ebbe aztán tényleg azt dob az
ember, amit akar: a kertbõl leszedett ribizli is jobban elfogy egy kis
tejszínnel meg cukkorral kikeverve. Kisgyerekes családoknak
bátran ajánlom, megéri. És a szociba mindig lehet hozzá tölcsért is
kapni. Ha pedig nosztalgiázni akarnak, dohányos apukák a füstös
ízrõl is gondoskodhatnak.
Hûsítõ fagyizást kíván: Kaluzsa Mónika

M - Mócsány Georgina, Molnár Lászlóné, Mócsány Béláné,
Molnárné Bozó Anita, Mócsány Roland (interjú)
O - Oláh Katalin
P - Pásztor Antalné, Péter Zsolt, Pásztorné Percze Gyöngyi, Pócsik
Csilla, Paluch Norbert, Pál Miklósné, Percze Jánosné, Percze
Tiborné, Percze Tibor (interjú), Percze Renáta (Temetõ út), Percze
Renáta (Kossuth út)
R - Rigóné Lehoczki Bernadett, Rigó Jánosné, Rigó Istvánné
(interjú)
S - Sokcsevits László
SZ - Szuhányi János, Szabó János, Szabóné Mócsány Zsuzsanna,
Szoldaticsné Tállai Tímea, Székely Orsolya
T - Tóth Fanni, Tóth András
V - Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vágvölgyiné Kiss Mária,
Vinczéné Percze Gizella, Vincze Tiborné, Virágné Csábi Adrienn,
Vincze Zsolt, Virág Bálint (interjú), Varga Norbert, Vincze Ágota
(interjú is), Vincze Attila

Türelem
ÉN: Uram, kérdezhetek Tõled valamit?
ISTEN: Természetesen.
ÉN: Ígérd meg, hogy nem leszel mérges rám...
ISTEN: Ígérem.
ÉN: Miért zúdítottál ma annyi mindent a fejemre?
ISTEN: Ezt hogy érted?
ÉN: Hát, reggel elaludtam.
ISTEN: Igen...
ÉN: Egy örökkévalóságig tartott, míg beindult az autóm.
ISTEN: Aha...
ÉN: Ebédre nem olyan szendvicset kaptam, amilyet rendeltem - így várnom kellett.
ISTEN: És?
ÉN: Hazafelé lemerült a mobilom, épp mikor valaki hívott...
ISTEN: Értem.
ÉN: És mintha ez még nem lett volna elég, mikor hazaértem és pihenni szerettem
volna, beleültem az új masszázsfotelomba az pedig nem akart bekapcsolni. Ma
nem jött össze semmi! Miért engedted, hogy minden így alakuljon?
ISTEN: Engedd meg, hogy megmagyarázzam: hajnalban a Halál Angyala állt
ágyad mellett én pedig egyik angyalom küldtem, hogy küzdjön meg vele az
életedért. Hagytalak aludni ez idõ alatt.
ÉN: (szégyenkezve) Áh...
ISTEN: Azért nem engedtem, hogy az autód beinduljon, mert ha elindulsz, épp egy
részeg sofõrrel találkozol utadon, aki beléd hajtott volna.
ÉN: (megalázkodva) Ó...
ISTEN: Az, aki a szendvicsed készítette beteg volt, így nem akartam, hogy tõle
kapd az ebéded. Tudtam, hogy nem hiányozhatsz a munkából.
ÉN: (zavarban) Aha...
ISTEN: A telefonod pedig azért merült le, mert az a személy, aki hívott, csak
hazugságokkal tömte volna a fejed és Te hittél volna neki. Így védtelek meg tõle.
ÉN: Értem, Uram.
ISTEN: Ó, és az a masszázsfotel pedig hibás volt és tönkretette volna az
áramellátást a házadban.
ÉN: Úgy sajnálom, Uram...
ISTEN: Ne sajnálkozz, csak tanulj meg bízni bennem! Jóban és rosszban
egyaránt.
ÉN: Bízni fogok benned, Uram!
ISTEN: És ne kételkedj. Mindig jobb lesz az általam tervezett nap számodra, mint
amilyen a tiéd lenne.
ÉN: Nem fogok kételkedni. Engedd meg, hogy megköszönjek mindent, amit értem tettél.
ISTEN: Nincs mit megköszönnöd, gyermekem. Ez csak egy újabb nap volt, hogy
Istened voltam és nagyon szívesen törõdöm a gyermekeimmel.
Forrás: az internet

Állósor balról jobbra: Bangó Róbert, Csemer Éva, Horváth Adrián, Szûcs Máté, Pásztor Kristóf, Csemer Krisztofer,
Bangó Georgina, Bada Dániel.
Ülõsor balról jobbra: Bangó Dorina, Bangó Lili, Bada Vanessza, Szoldatics Karolina, Balázs Dorka, Vincze Georgina,
Szabó Lilla, Bada Jázmin.
Óvodapedagógusok: Pásztorné Percze Gyöngyi, Molnárné Bozó Anita Dajka: Tóth Lászlóné

„Jön helyettünk sok gyerek, kicsik lesznek, kedvesek…”
Óvodánkban most már az óvodába csalogató nap is olyan esemény, amit minden évben megrendezünk az újonann érkezõ
gyerekek és szüleik részére.
Azt tapasztaljuk, hogy a szülõk szívesen hozzák el
gyermekeiket erre a napra, amikor sok-sok tevékenység közben
ismerkedhetnek az új , leendõ óvodások a mi kis
birodalmunkkal. Ezt a délelõtti programot az udvaron
szervezzük, hiszen a szabadban való tevékenységek közben
könnyebben oldódnak a gyerekek.
A nap egy közös zenés tornával indult, amelybe sokan
bekapcsolódtak. Az udvarra kihelyezett pavilonok alatt lehetett
gyurmázni, festeni, volt lehetõség horgászásra, homokvár
építésre, kipróbálhatták a kis motorokat, futó bicikliket,
miközben ismerkedhettek a többi óvodással , és természetesen
betekintést nyerhettek a csoportszobákba is.
Amíg a gyerekek játszottak, a szülõk is tapasztalatokat és
ismereteket gyûjthettek az ovis élettel kapcsolatosan. A délelõtt
végén egy kis meglepetés ajándékkal távoztak a kicsik.
Bízunk abban, hogy ezek után a beszoktatás idõszaka
mindannyiunk számára könnyebb lesz és szívesen jönnek majd
a nagyok helyére az új kiscsoportosok.
Pásztorné P. Gyöngyi
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ISKOLAI HÍREK
A Szent István Általános Iskola ballagó diákjai és tanáraik

A Szent István Általános Iskola
2012-ben végzett tanulói az alábbi intézményekbe nyertek felvételt
Diák neve:

Iskola neve:

1.

Bada Liza

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény - szakács

2.

Bada Melinda

Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakképzõ Iskola Balassagyarmat - pincér

3.

Balázs Dalma

Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakképzõ Iskola Balassagyarmat - pincér

4.

Bangó Patrik

Szondi György Szakmunkásképzõ Intézet Balassagyarmat - festõ

5.

Csemer Beáta Ibolya

Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat - egészségügyi tagozat

6.

Juhász Norbert

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény - gépész

7.

Kukurta Mónika

Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat - egészségügyi tagozat

8.

Nagy Zoltán

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény - gazda

9.

Pásztor Roland

Szondi György Szakmunkásképzõ Intézet Balassagyarmat - karosszéria lakatos

10.

Percze Gergõ Nándor Táncsics Mihály Vendéglátóipari Szakközépiskola Salgótarján - pincér

11.

Péter Fruzsina

II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

12.

Pribelszki Zsolt

Mátra Erdészeti Szakközépiskola Mátrafüred - erdész

13.

Várkúti Erik

Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény - informatika szakirány

14.

Vizoviczki Lolíta

Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat - egészségügyi tagozat
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VENDÉGSÉGBEN
Ebben a hónapban Hurják Istvánnál jártunk
vendégségben. Bizonyára nem sokan vannak
azok, akik ne ismernék õt. Azt is többen tudják
róla, hogy szenvedélyes galambász. De azt,
hogy Budapesten ez év március 10-én a
Magyar Postagalamb Sportszövetségtõl a
MAGYAR POSTAGALMBSPORTÉRT
EZÜST FOKOZAT kitüntetést kapta, ezt már
csak nagyon kevesen tudják.
Egyik hétköznap este kerestem fel õt
otthonában. Még be se mentünk a házba, már a
garázsban elhelyezett sok oklevelet mutatta és
hosszan sorolta, mikor melyik galamb
teljesítményért kapta az elismeréseket.
A kezdetekrõl kérdezve gyermekkorában 13
évesen kapta ajándékba az elsõ galambját egy
szokolyai országos tenyésztõtõl, bizonyos
Mocsáry Józseftõl. Attól kezdve mindig volt
galambja. Több, kevesebb. Katonaság,
nõsülés miatt kis idõre szünetelt a
galambászat. Rimócon 1973-ban kezdett
galambászkodni. Az itteni elsõ galambjait a
szécsényi Kiss Károlytól kapta.
- Hogyan lesz valakibõl galambász?
- Ez egy ugyanolyan hobbi, mint az összes
többi. Egyszer beleszeret az ember, és nem
lehet abbahagyni. Szeretem nézni, ahogy
repülnek a galambok. A tetõn ülõket, azokat
nem szeretem. Versenyszerûen 1993-óta
röptetem a galambokat a szécsényi E-05-ös
egyesületben, ahol vezetõségi tag és pénztáros
is vagyok.
- Hány verseny van évente?
- Általában 11 kerületi szintû. Egy kerület 1415 egyesületet ölel fel Balassagyarmattól
Pétervásáráig.
- Hány versenyen indulnak a galambjaid ?
- Mind a tizenegyen. A fõcsapat 10 galambból
áll. Az idén negyvenötöt neveztem be, 39 még
megvan, a többi sajnos elveszett. Összesen 75
galambom van, 2 évestõl 10 évesig.
- Mennyi hely kell a galamboknak?
- Ezek jelenleg 32 m2 -en laknak.
- Mennyibe kerül éves szinten ez a sport?
(a válaszolás elõtt Pista becsukta az ajtót.)

- Több ezerbe, de pontos összeget nem tudok
mondani. Takarmány, táp, gyógyszer, nevezési
díjak, útköltség stb. A galambokat mindig
nagyon tisztán kell tartani, nehogy betegség
legyen. Hála Istennek még nem fordult elõ.
- Itthon hogyan viselik el a hobbidat? (a
kérdésre a feleség válaszol).
- Nehezen. Különösen régebben, amikor
csinálni kellett volna itthon valamint, õ meg
csak ült és leste a galambokat. Nem ment a
templomba. (igaz a kocsmába se) csak
izgatottan várta haza a galambjait.
- Mondanál egy emlékezetes esetet?
- Tavaly Aachenbõl. Senkinek nem volt
galambja, 1000 km-rõl nekem három
galambom is elõbb ért haza a többieknél.
- Hogyan zajlanak a versenyek?
- Elektromos chipgyûrû van a galamb lábán,
ami be van programozva. Hazaérkezve a
galamb rászáll egy antennára, mire a chip
rögzíti az érkezési idõt.
- Honnan tudod, hogy kb. mikor kell
érkezniük?
- Kiszámolom. Tudom, mikor engedik el õket,
kb. 70 km/óra sebességet számítva, milyen
messzirõl indulnak, és ha semmi nem jön
közbe, jönnek is szépen sorba. Mindig
nyugatról, azaz Varsány felõl jönnek. Már
annyira ismerem a galambjaimat, hogy szám
szerint megismerem õket még a levegõben. A
galambok érkezése mindig rendkívüli hatással
van a galambászra.
- Az egyesületi munkáról is mondanál néhány
szót?
- Szécsényben a ligetben van a gyûjtõhely, ott
szedjük össze a galambokat. Általában van egy
éves értékelõ, évzáró összejövetel, ahol mindig
jó a hangulat és megbeszéljük az egész éves
eseményeket. Saját teherautója van az
egyesületnek, amit a tagok pénzébõl
vásároltunk.
- Honnan tudja a galamb, hogy hová kell
hazajönni?
- Pontosan nem tudom, de volt már olyan, hogy
a versenyrõl egy hónap vagy félév után, télen
érkezett haza a galambom. A fejében rögzíti a
dolgokat és a felengedés után körözni,

kezdenek, betájolják magukat és mindig a nap
felé indulnak, keletrõl nyugat felé.
- Mennyit ér egy-egy postagalamb?
- Eszmei értéke kb. 50 ezer forint. Három
évesen a legérettebbek, de a versenyt nyert
galambok értékesebbek.
- Mire emlékszel szívesen?
- Öt-hat évesen Borsosberényben erdõ mellett
laktunk. Mindenféle madarat ismertem,
tudtam, hol fészkelnek és ismertem a
hangjukat. Most ennyi év után az unokákat
próbálom rávenni a galambászat folytatására.
Szép sport ez, csak kicsit drága és idõrabló.
Még sokkal többet is beszélt volna Pista a
galambokról, a versenyekrõl, ha az idõ
engedte volna. Az egész beszélgetés alatt
valami szenvedélyes lelkesültség látszott rajta,
vérbeli sportgalambász, akinek munkáját a
bevezetõben említett kitüntetéssel országos
szinten is elismerték. Ehhez mi is szívbõl
gratulálunk, további szép sikereket és jó
egészséget kívánva köszöntem el tõle.
Beszkid János

KOBAK HÍREK

Búcsúzik a Hagyományõrzõ Együttes
Kiss Bertalantól

Bizonyos idõközönként újságunk hasábjain beszámolunk a
KOBAK Egyesület tevékenységérõl.
A már hagyománynak mondható havi egyszeri flakonjárat
minden hónap utolsó péntekjén délután gyûjti össze településünk
lakóitól a mûanyag flakonokat, sörösdobozokat és a kupakokat. Az
idõpontra a helyi TV és plakát is figyelmeztet.
Az összegyûjtött kupakokat a nógrádkövesdi kisfiú
gyógykezeléséhez adjuk. Nem régen járt nálunk a kisfiú édesanyja
és autója teljesen megtelt kupakokkal. Elmondása szerint a teli
autóba több mint 3 mázsa kupak fér el.
A mûanyagflakonokat is rendszeresen elszállítják a sportpálya
melletti faházból.
A közeljövõben rendezendõ Palóc Szõttes Gála lebonyolításában is részt vesznek a kobakosok. A herencsényi búcsúba, sõt még
lagziba is megyünk!

Nehéz megfogalmazni és elfogadni a tõle való
búcsúzást. Több mint 10 éve táncolt, énekelt a
csoportban. Nagyon szerette ezt a közösséget.
Szorgalmas volt, és nagyon igazságos. Ha volt
véleménye, mindig elmondta a próbákon. Komolyan
vette a szereplésre való felkészülést. Mindent
megtett azért, hogy felkészült legyen az együttes.
Vidám és felszabadult volt, ha õk táncolhattak
kedves feleségével, Rozikával. Igazi közösségi ember
volt. Sajnos betegsége hosszadalmasabb lett, mint
gondoltuk. De azt, hogy itt hagy bennünket, ezt senki
nem gondolta. Nagyon hiányzik az együttes minden
tagjának. Nem tudtunk elköszönni tõle! Mindig
ígérte, hogy jön próbára, de már elköltözött az
égiekhez és már a mennyországban van.
Mély fájdalommal búcsúzunk tõle. Emlékét
örökre megõrizzük. Nyugodjon békében!

Beszkid János

1939 - 2012

A Hagyományõrzõ Együttes minden tagja
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VISSZATEKINTÕ
Kobela Andrásné, Erzsike néni így emlékezik vissza:
1976-tól vezetem a csoportot, így emlékszem, 1978-tól kezdõdött
a Palóc Szõttes Kulturális Napok címû rendezvénysorozat. Nem
egészen lehet szavakkal elmondani az akkori Palóc Szõttes hangulatát.
A próbák, a fellépések, mind-mind egyedi, megismételhetetlen
élményeket adtak a csoport tagjainak, de vezetõjének még inkább. Azt
hiszem, az elsõ két alkalommal Rimócon volt a találkozó, aztán került
Hollókõbe. Nem volt olyan népszokás, amit fel ne dolgoztunk volna,
születéstõl a halálig, legényavatótól a lakodalomig. Az év összes
eseményét színpadra vittük, az összes létezõ viseletet elõszedtük. A
tangóharmonika, a vers hangja, mind máig a fülembe cseng. A fellépõ
csoportok nemes versengése még külön izgalmassá tette az
elõadásokat. Volt év, amikor kevés híján százan is voltunk, a 2 évestõl a
80 évesig. Úgy gondolom, életre szóló élményekkel gazdagodott
mindegy egyes résztvevõ.
Kívánom, hogy az idei Palóc Szõttes gáláról mindenki szép és
maradandó élményekkel térjen haza.
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Ballagás
Elérkezett ez a nap is, elballagott az osztályom.
2012. június 16-án 9 órakor megérkeztem a szépen felvirágozott
iskolába, amit a 7. osztályosok díszítettek fel. Termünkben a táblán a
Búcsúzunk felirattal, és a nevek, kik is jártak ebbe az osztályba és a
csodálatos ballagási csokrok várták a ballagókat.
9:30 körül megérkezett mindenki, majd énekelve jöttek át hozzánk a
hetedikesek osztályfõnökükkel, Bakos Laci tanár bácsival. Kaptunk a
7. osztálytól egy-egy tarisznyát, benne egy kis útravalóval, és egy szál
rózsát. Megköszöntük kedvességüket, majd behívtuk a tanítókat és
tanárokat, tõlük az iskola falai között vettek búcsút a nyolcadikosok.
Egy szép verssel, egy közös fényképpel és virággal köszönték meg azt,
amit az iskolában kaptak nevelõiktõl.
10:00-kor megszólalt az utolsó csengõ, ekkor már felsorakozva,
vállunkon a tarisznyával, kezünkben csokorral indultunk el utolsó közös
sétánkra az iskolában…Ballag már a vén diák tovább, tovább…Miután
minden osztályt végigjártunk, átvonultunk a szépen berendezett és
virágba borult Sportcsarnokba, ahol már vártak minket az ünneplõk.
A mûsor a Himnusszal kezdõdött, majd a hetedikesek búcsúztak el
tõlünk egy szép dallal és több verssel. Ezután következett a nyolcadik
osztály ballagási mûsora. Elõször a diákoktól búcsúztak, felidézve sok
kedves és közös emléket. Az iskolától és a tanároktól, tanítóktól ismét
búcsút vettek, megköszönték a gyerekek a szüleiknek eddigi
törõdésüket, és kérték a segítségüket a késõbbiekre is. Sok szép verset és
dalt hallhattunk tõlük is- Múlnak a gyermekévek… A ballagók a négy év
alatt róluk készült képekkel fejezték be mûsorukat, melyeket
meghatottan néztek végig õk maguk is. Majd Csemer Zoltán énekelt és
gitározott a nyolcadikosoknak. Hagyomány nálunk a zászlóátadás,
melyre ezután került sor: a 8. osztály a névsorával ellátott szalagot a
Rimóci zászlóra kötözi, és azt átadja a 7. osztálynak.
A ballagási mûsor ezzel véget is ért, és következett a tanévzáró.

Rimóc, 2012. július 22,
vasárnap
A délutáni rendezvény folyamán a
Palóc Szõttes Kulturális Napok résztvevõ településeinek
mûsorát és más helyi, környékbeli, illetve messzebbrõl érkezett
vendégeink produkcióját élvezhetik. Rimóci népdalcsokorral
készül a Kodály Zoltán Gyermekkórus, 20.00 órakor pedig
fellép a Csík Zenekar.
A színpadi mûsor mellett a helyszínen kialakított „piacon”
kézmûveseket, árusokat, büfét is talál, a gyerekeknek pedig
népi játékok és játszótér nyújt majd szórakozást.
Részleteket a közeljövõben kihelyezett plakátokon találhat
majd!

A rendezvény kísérõprogramja:

2012. július 20, péntek „Önfenntartó falu”
konferencia
10.00 órától a Szécsényi úti
iskolában, meghívott és helyi
elõadók részvételével.
A varsányi Palóc Szõttes
rendezvény programja:

2012. július 8, vasárnap:
Muzsikáló Templomkert
17.00 órától Szvorák Katalin
koncert a varsányi templom
kertjében. Az énekesnõrõl és
dalairól bevezetõt mond:
Kudlik Júlia.
Várunk mindenkit sok
szeretettel!

Magyarország - Írország
barátságos mérkõzés
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2009-ben indította el labdarúgást
népszerûsítõ "Gyermek Szektor" programját. Aziskolákban,
sportegyesületekben sportoló diákok részére ingyenesen biztosítja a
stadionokba való belépést. Ezt a lehetõséget kihasználva szerveztük
meg a 2012. június 4-én megrendezésre kerülõ Magyarország-Írország
barátságos mérkõzésre való elutazást. Szeretnénk megköszönni
Beszkid Andor polgármester úrnak, az Önkormányzatnak, hogy a
kisbuszt ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátotta. A gyerekek
jutalomból, a tanév során végzett sporttevékenységükért, vagy
közösségi munkájukért vehettek részt ezen az emlékezetes eseményen.

Péter Fruzsina és Vizoviczki Lolíta így emlékeznek:
2012. június 4-én rendezték meg a Magyarország-Írország
barátságos mérkõzést a budapesti Puskás Ferenc Stadionban. Iskolánk
14 tanulója érdemelte ki, hogy részt vehessen ezen a meccsen. Hosszas
készülõdés után 15 órakor indultunk útnak. Mielõtt megérkeztünk
volna, rövid látogatást tettünk a Mc Donalds-ba, ahol mindenki kedve
szerint válogathatott. 3 és fél óra utazás után kapunyitásra
megérkeztünk a stadionba. Miután elfoglaltuk a helyünket izgatottan
vártuk a meccs kezdetét. A mérkõzés kezdete elõtt elkezdett esni az esõ,
ami miatt 15 perccel késõbb kezdõdött a meccs. Nagyon izgalmas
mérkõzést láthattunk. Sajnos a magyar válogatott gyengén teljesített,
az összes helyzetet kihagyták, de szerencsére az írek sem teljesítettek
jobban. Az eredmény 0-0 lett. 23 óra körül indultunk haza, voltak, akik
elfáradtak és voltak akik jobban bírták az utazást. Nagyon jól éreztük
magunkat, örök emlék lesz számunkra. Ezúton szeretnénk
Golyánné Juhász Edina
megköszönni az iskolának, hogy részt vehettünk ezen a rendezvényen.

Hollókõn jártunk

Palóc Szõttes
Kulturális
Napok - Gála
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Az idei tanévben is sokat dolgozott iskolánk diáktanácsa, hiszen minden
plusz munka, feladat a gyerekek szabadidejének beáldozását kívánta meg.
Voltak, akik kevesebb idõt fordítottak erre, de voltak többen - 12 tanuló - akik
idejüket nem sajnálva kiálltak a „közért”. A 12 legaktívabb diák munkájának a
megérdemelt jutalma volt a tanév utolsó napjainak egyikén, június 7-én
megtartott hollókõi kirándulás. Reggel 9 órakor indultunk az iskola elõl a
rimóci busszal és Bakos tanár bácsi autójával Hollókõre, hogy egy kellemes,
de aktív napot töltsünk itt, ahol az ebédünket is mi készítettük el. A „vár alatt”
találtuk meg a legalkalmasabb helyet 2 kis asztal és pad társaságában, ahol
fel tudtuk állítani bográcsunkat és grillezõnket.
Míg a fiúk a tanár bácsinak segítettek, fát szedtek, tüzet csiholtak, addig mi a
lányokkal krumplit, zöldséget pucoltunk, s néhány fél óra múlva már a finom
csirkemellet, szalonnát, kolbászt ehettük.
A tízórai után kis beszélgetés, sok játék, túra a faluba, a környezõ erdõbe, rétre
következett. Még mi a faluban nézelõdtünk, múzeumban jártunk, fagyiztunk,
addig a tanár bácsi készítette nekünk a rendkívül ízletes pörköltet krumplival. Jó
kis activitizés után hozzáláttunk a jól megérdemelt és nagyon finom pörköltnek.
Közben megérkezett hozzánk Norbi tanár bácsi is, aki feldobta a hangulatot
biciklis bemutatójával és közismert dalok éneklésével.
Úgy gondolom úgy telt ez a nap, ahogy szerettük volna: vidáman, kicsit
pihenve, egymást még jobban megismerve.
Itt szeretném megköszönni Bakos tanár bácsinak és a diákoknak egész éves
segítõ és kitartó munkájukat. Jó pihenést kívánok számukra a nyárra!
Kuruczné Rados Beatrix DÖK pedagógus

Gál Enikõ pedig a következõket mesélte:
2012. június 4-én mentünk Budapestre, hogy megnézzük a
Magyarország és Írország futballmeccset. Nagyon izgalmas volt az út,
útközben zenét is hallgattunk, sokat nevettünk.
Megérkeztünk Budapestre, és még a meccs elõtt elmentünk a Mc
Donalds-ba. Belépés elõtt Bálint tanár bácsi kiosztotta a jegyeket.
Belépéskor megmotoztak minket. A futballmeccs 20:30-kor kezdõdött,
de nekünk már két órával elõbb el kellett foglalni a helyünket. A meccs
kezdése elõtt ettünk, ittunk, jól megáztunk, mivel esett az esõ késõbb
kezdõdött a meccs. Felvonultak a csapatok és végre elkezdõdött a
mérkõzés. Mind a két csapatnak voltak helyzeteik, de én természetesen
a magyaroknak szurkoltam. Többen hiányoztak a magyar csapatból pl:
Gera, Priskin. Ha õk játszottak volna, szerintem a magyarok gyõznek.
De így a végeredmény 0:0 lett.
Elindultunk hazafelé, egy páran el is aludtunk. Éjjel 1:15-kor
érkeztünk haza. Jancsi bácsi mindenkit kitett a háza elõtt. Nagyon jól
éreztük magunkat.
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„Megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket
jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad
szívesebben tartózkodjanak…”
Szent István király 6. intelmét szem elõtt tartva fogadtuk immár 3.
alkalommal a testvériskolánkból, Rossoszycából érkezett delegációt.
A június 18-i érkezést hosszas elõkészítõ munka elõzte meg: fogadó
családok keresése, a program összeállítása, a programokhoz kapcsolódó
megkeresések, felkérések, megrendelések realizálása, étkezés
megszervezése, dekorálás… A fogadó családok mindegyikérõl el lehet
mondani, hogy rutinos, hiszen nem elõször vállalták a lengyel gyerekek
befogadását.
Az érkezést követõ vendégfogadáson gyorsan egymásra találtak lengyel
és magyar gyerekek, szimpátia alapján választottak, gördülékenyen zajlott az
elhelyezés; egy „probléma” merült fel csupán: minden család két gyereket
szeretett volna magáénak, azonban mivel kevesebb lengyel diák érkezett,
mint amennyit elõzõleg jeleztek, lettek egyesek is.
Kedden reggel a salgótarjáni Bányamúzeumba indultunk. Sok érdekes és
értékes ismerettel gazdagodtunk errõl a Magyarországon lassan eltûnõ
szakmáról. 28 m mélységig jutottunk, ahol találkoztunk éppen nappalosban
dolgozókkal és csillét húzó nyerítõ lovakkal egyaránt. Elképedve néztük a
fekve, térdelve szenet bányászó vájárokat, hogy milyen mérhetetlenül nehéz
körülmények között kellett dolgozniuk. Közülünk a szénfalhoz elsõként
érkezõk között a robbantásnál igencsak küszködtünk a klausztrofóbiával,
voltak, akik nem is bírták és ki kellett jönniük idõ elõtt.
Utunk következõ állomása Szentkút volt: megmásztuk a Remetebarlanghoz vezetõ nem kis emelkedõt, elsétáltunk a forrásokhoz, Bertalan
barát elmesélte a zarándokhely legendáját. A Kolostor hûvösében
fogyasztottuk el a finom és bõséges ebédet - itt fel tudtunk frissülni a nagy
meleg után -, majd hazaindultunk. Az elsõ napot a családoknál eltöltött
vacsora után az iskolában játékos ismerkedési esttel zártuk.
A második napon - ekkor sem volt hûvösebb az idõ, sõt… - sapkákkal,
naptejjel és mindenki egy-egy üveg ásványvízzel felszerelkezve indult a
hollókõi túra. Ezen a napon a vár történetével ismerkedtek, sétáltak
vendégeink az Ófaluban és ajándék vásárlására is lehetõségük nyílt. A
hazautat már autóbusszal tették meg a túrázók, a delegáció a hollónál még
emlékfotót készített. Az est fõszereplõje a sport volt az Ifjúsági Egyesület aktív
tagjainak irányításával. Volt biliárd-, csocsó- és ping-pong verseny. A vegyes
csapatok közül az elsõ helyezett az apró ajándékok mellé egy kupát is kapott,
amelyre a magyar és a lengyel gyerekek neve is rákerült, és a látogatás
emlékére a lengyel iskolába került.
Természetesen nem maradhatott ki közvetlen környezetünk bemutatása
sem. Csütörtökön Szécsény történetével, nevezetességeivel, emlékhelyeivel,
ebéd után pedig falunkkal ismerkedtek: Templom, Babamúzeum, Fõkötõház
stb. Minden programon a lengyel diákok mellett ott voltak a fogadó gyerekek is,
így biztosítottuk annak a lehetõségét, hogy még könnyebben még szorosabb
kapcsolat alakulhasson ki közöttük. A búcsúesten zenés-táncos mûsorral
köszöntöttek bennünket, részünkrõl Beszkid Józsi trombitaszólója és citerás
lányai adtak ízelítõt a rimóci hagyományokból. Majd itt-tartózkodásuk
emlékére ajándékokkal kedveskedtünk nekik: Hungarikum mellett a felnõttek
rimócikumot is kaptak. A fogadó szülõk, gyerekek, településünk vezetõi este
elköszöntek a lengyel küldöttségtõl.
Péntek reggel a fogadó családok kíséretében érkeztek a gyerekek az
iskolához és úticsomaggal felpakolva indultak haza.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek
a delegáció fogadásánál, itt-tartózkodása idején, hogy Szent István 6.
intelmének jegyében telhettek el ezek a napok!
Kiss Józsefné igazgató

Az Ifjúsági Egyesület tagjaival közösen
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Országos Tanévzáró
Gyermeklabdarúgó Fesztivál, Telki
Megtisztelõ érzés volt egy olyan edzõkomplexumba
belépni, játszani, ahová egész évben csak és kizárólag a
magyar labdarúgó válogatott teheti be a lábát. Az elsõ
korcsoportos gyerekek a körzeti megnyerése után tovább
jutottak a balassagyarmati megyei döntõbe, ahol a kis focisták
egy úgynevezett grassroots fesztivál keretein belül
megmutathatták technikai tudásuk legjavát. A torna igen jól
sikerült, így egyenes út vezetett a legjobbak közé Telkibe a
magyar labdarúgó válogatott edzõközpontjába. A rimóci
kistérségi busszal indultunk június 10-én reggel 6:30-kor. A
gyerekek és a kísérõ szülõk lelkesen várták már ezt a napot,
mindenki idõben érkezett és már indulhattunk is. Az idõjárás is
megkímélt bennünket, hiszen az esõs idõszak ellenére csak
néhány szem esõ esett.
Amikor megérkeztünk, megkerestem az öltözõt és a
gyerekek átöltöztek, pont úgy és pont ott, mint a nagyok.
A pálya, a fû és az idõ tökéletes volt és ami mindennél

fontosabb, hogy a gyerekek jól érezték magukat. A közös edzés után
mindenkinek lehetõsége nyílt különféle játékok, játszóházak és
mászófalak kipróbálására. Délben Buzánszky Jenõ bácsi, az
aranycsapat oszlopos tagja is adott néhány hasznos tanácsot a jövõ
generációjának. Elmesélte hogyan is kell ezt csinálni és elmondta a
kicsiknek: szabadidõdben mindig menj le az udvarra és egy labda
mindig pattogjon a közeledben, ennyi a titok. A foci sok lemondással
jár, de megéri csinálni. Jelen volt többek között Kiss László
válogatott labdarúgó is, aki azon a bizonyos norvégok elleni
meccsen '85 május 20-án második góljával kétvállra fektette az
ellenfelet. 16 m-rõl emelte át a kapus felett a labdát és az a hálóba
hullt. Aznap este minden gyerek szaladt ki az utcára és mindenki
''Kiss Laci gólt'' akart rúgni, mindenki azt gyakorolta. Manapság nem
nagyon látni ilyet. Talán a lelkesedés az, ami leginkább alábbhagyott
bennünk. Azóta közel 30 évig nem találtunk norvég kapuba. A
magyar labdarúgás nem élhet mindig a múltból. Minden
reménységünk a tornán jelen lévõ gyerekekben van, a fiatalokban. Az
MLSZ rendszerében idén 51.000 gyerek regisztrált és bízunk benne,
hogy ez a szám az évek elõrehaladtával növekedni fog és remélem,
hogy az igazi tehetségek végig tudnak majd szaladni a nekik
kitaposott ösvényen.
Kovács Norbert

Rimóci Ifjúsági Egyesület
Közgyûlésünk volt

Hollókõn
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Idén második alkalommal hívtuk össze a közgyûlést,
melyen az alapszabályunk módosítása és a három év elteltével
esedékes tisztújítás volt napirenden. Ezeken kívül döntöttünk
még egyéb programjaink és tevékenységeink részleteirõl,
valamint az egyesületi bélyegzõk hivatalos formájáról.
A közgyûlést június 15-ére hívtuk össze, azonban a
megjelent 23 fõ nem tette ki az egyesületi taglétszám 2/3 részét.
Emiatt az alapszabály módosítását és a tisztújítást az ismételt
közgyûlésen, június 17-én, 12 fõvel tartottuk meg - az ismételt
közgyûlés a jelenlévõk létszámától függetlenül határozatképes.
Az alapszabályunkat még 2009-ben írtuk, alakuló
közgyûlésünkkor a még akkor érvényes 1997. évi és még
korábbi civil-törvényi szabályozásoknak megfelelõen. Ezeket a
törvényeket a 2011-es új civil törvény hatálytalanította, ezért az
alapszabályunkban szereplõ hivatkozásokat meg kellett
változtatnunk, illetve az új törvény lehetõségei révén pár
kiegészítést és javítást végeztünk el.
Az alapszabály szerint az elnökség három évre van
kinevezve, így idén tisztújítást, új elnökségi ajánlást és szavazást
kellett tartani. A tisztújítás a jelöléssel kezdõdött, majd titkos
szavazással lett eldöntve az elnökség tagjainak személye. Az
elnök Bablena Ferenc maradt, az egyesület titkára Szoldaticsné

Tállai Tímea maradt, az új alelnökünk pedig Horváth István lett.
A szükséges intézkedések után az új elnökség hivatalosan is
megkezdheti mûködését, munkájukhoz sok sikert kívánok!

Gyalogtúra a katonai kilátóhoz
Június 9-ére egyesületünk gyalogtúrát hirdetett meg
Sztrahora várához és Dobogó-tetõre. Reggel 8 fõ gyülekezett a
Közösségi Háznál, egy csoportkép készítése után útnak is
indultunk. Dél elõtt tíz perccel fel is érkeztünk az elsõ csúcsra, a
Pusztavár hegyre, ahol megkerestük a geoládát és tettünk bele
emléktárgyat, valamint beleírtuk magunkat a füzetbe. Itt
motorkerékpárral csatlakozott még egy fõ a csapathoz. Rövid
pihenõ után tovább indultunk a Dobogó-tetõ felé. Menet közben
szemerkélt egy kicsit az esõ, de a fák alatt szerencsére ez nem
jelentett problémát számunkra. Mire a Hidegbérci kilátóhoz
érkeztünk, egy kicsi komolyabban elkezdett esni az esõ, így
esõkabátban vagy esernyõ alá állva kellett elfogyasztanunk a
nyársalással elkészített ebédünket. A Dobogó-tetõn is el van
rejtve egy geoláda, ezt is megkerestük. Hazafelé más útvonalon
indultunk, így - talán egy kis kerülõvel - a kerékpár útra egy
távolabbi pontján értünk fel. A faluba érkezésünkre jól
kifáradtunk, oda-vissza 25 km-t tettünk meg. Kellemesen
fárasztó túra volt, aminek folytatása egy kerékpártúra lesz még
a nyáron a Dobos-kúthoz.
Bablena Ferenc

Szentkúton

Zárókoncert
2012. május 31-én került sor iskolánkban a növendékek bemutató
koncertjére. A zongorások mellett a citera szakkörösök is az
érdeklõdõ közönség: szülõk, nagyszülõk, pedagógusok elé álltak.
A Kecele citeraegyüttes nyitotta meg a zárókoncertet
bemutatójával. Elõadásukat színesítette oktatójuk, Beszkid Józsi
ének és citera kísérete. Ezután a kezdõ csoport következett. Úgy a
haladó, mint a kezdõ csoport népdalokat adott elõ. Ezt követõen a 10
zongorás bemutatóját hallgathattuk meg, a szólók után Várkonyi
Balázsné tanár nénijükkel elõadott négykezesek zárták a gyerekek
mûsorát. A növendékek bemutatójának végén Kovács Norbi tanár
bácsi gitárszólóval kedveskedett a megjelenteknek, majd Beszkid
József irányításával közös énekléssel fejezõdött be az ez évi
zeneoktatás.
Reméljük, a következõ évben folytatódhat tovább helyben az
elkezdett hangszeres oktatás!
Kiss Józsefné igazgató

Csoportkép indulás elõtt

Nyarsalás az esõben

