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                  Állandó munkatársak:
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                 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!

2012 SZEPTEMBER

XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent Mihály hava 2012 SZEPTEMBER

Ára: 150,-Ft

„Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékû kincsekkel teli bányát. Egyedül csakis 
a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, s hogy azok az emberiség javára váljanak.” 

(Baháolláh)

30
Szeptember    2. (vasárnap) 10 KISASSZONYNAPI BÚCSÚ a Fogadalmi Kápolnához

00Szeptember   7. (péntek) 20 REPUBLIC koncert Szécsényfelfaluban

,,

00
Szeptember    3. (hétfõ)   9 TANÉVNYITÓ az iskola Hunyadi úti épületében

30
Szeptember   9. (vasárnap) 15 Karancskeszi-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Szeptember 15. (szombat) ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ

30Szeptember 15. (szombat) 15 Rimóc-Somos bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Szeptember 20. (csütörtök) 16 V. Szüreti Fõzõverseny  nevezési határideje
00

Szeptember 21. (péntek) 14 XVII. Rimóci Borverseny és I. Pálinkaverseny nevezési határideje
00Szeptember 21. (péntek) 18 III. Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (9. forduló)
00

Szeptember 22. (szombat) 14 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS,
fõzõverseny, borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése

00
Szeptember 22. (szombat) 15 Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

00Szeptember 28. (péntek) 16 Jó tanulók’’ pályázat benyújtási határideje
00

Szeptember 29. (szombat) 15 Rimóc-Bercel bajnoki labdarúgó mérkõzés
00

Október        6. (szombat) 14 Balassagyarmat-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Elindult a 2012/2013-as megyei
I. osztályú labdarúgó bajnokság

A 2012/2013-as bajnoki szezon nyitófordulója elõtt Komár Gábort - a 
felnõtt csapat játékos-edzõjét - kérdeztük a felkészüléssel, az 
elvárásokkal kapcsolatban.
Hogyan sikerült a felkészülés a 2012/2013as bajnokságra?
A felkészülés rendben zajlott, viszonylag nagy edzéslétszámmal, heti 
három foglalkozással.
Mennyire vagy elégedett a felkészülési mérkõzéseken mutatott játékkal?
Három mérkõzést játszottunk, a mutatott játék két mérkõzésen bíztató 
volt, az egyiken pedig gyenge teljesítményt nyújtottunk. (Rimóc-
Õrhalom 8-1, Rimóc-Óvár 1-3, Óvár-Rimóc 4-2)
Melyik mérkõzés tetszett a legjobban?
A szlovák csapattal idegenben játszott mérkõzés tetszett a legjobban. 
Annak ellenére, hogy kikaptunk, olyan teljesítményt nyújtottunk, amit 
ha átmentünk a bajnokságra, sok örömben lehet részünk.
Mennyire sikerült a mérkõzéseken az elõre eltervezett taktikát játszanunk?
A tervezett taktika csak részben sikerült, ha minden megvalósult volna, 
3 gyõztes meccsünk lenne.
Mik az elvárások az õszi szezonra?
Az én elvárásom ettõl a kerettõl az, hogy stabil középcsapat legyünk 
(5-10. hely) és hogy bárhol, bármikor partiban legyünk bármelyik 
„megyés” csapattal.
Két új játékos érkezett a csapathoz. Mi az elsõ benyomásod velük 
kapcsolatban?
Egy új igazolásunk van (Fábián Róbert) + egy játékos igazolása még 
nem realizálódott (Fekete Szabolcs). Kettejük mellett újra velünk edz a 
sokáig sérült Bangó Alex.
Köszönjük szépen, és sok sikeres mérkõzést kívánunk erre a szezonra 
is!                                                                      (forrás: rimocise.blog.hu)

1. forduló: Rimóc - Érsekvadkert 1 - 1 (1 - 1)
Rimóc 100 nézõ, vezette: Kovács Tamás (Holecska András, Csáky Tibor)
Rimóc: Oláh - Laczkó, Kuris, Mócsány, Fábián - Rácz, Kelecsényi, 
Árva, Bangó N. Lovász, Vincze (Komár)   Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Vincze, ill. Varga     Sárga lap: Komár, Mócsány, ill. Kovács, 
Kakuja                               Jók: Fábián, Kuris, ill. Ficza, Varga, Kakuja
Közepes iramú mérkõzésen a hazaiak már az elsõ félidõ elején 3 gólos 
elõnyhöz juthattak volna. Hiába játszottak fölényben, helyzeteik sorra 
kimaradtak, viszont a vendégek elsõ támadása gólt eredményezett. A 0  
1 hátrányt 11 perccel késõbb sikerült kiegyenlíteni. A mérkõzés 
hátralévõ részében a mezõnyben folyt a játék, gól több nem esett, így 
mindkét csapatnak meg kellett elégedni az egy  egy ponttal. 
Komár Gábor: A mai napon kimondottan gyenge teljesítményt 
nyújtottunk. Bíztunk a három pont megszerzésében, de a játék képe 
alapján az eredmény igazságos.
Holman József SE elnök: Azt hiszem kezdésnek nem volt rossz. 
Igazságos döntetlen született. A sok sérült miatt 3 ifista mutatkozott be 
elsõ felnõtt bajnokiján. Köszönjük a vendéglátóknak, hogy sportszerû 
mérkõzést játszottunk.

2. forduló: Rimóc - Szécsény 1 - 2 (0 - 1)
Rimóc 200 nézõ, vezette: Fekete László, (Béres Krisztián, Tarlósi Milán)
Rimóc: Oláh - Kuris, Kelecsényi, Komár, Fábián - Laczkó (Bangó 
A.(Hegedüs), Árva, Rácz, Bangó N. - Vincze (Mócsány), Lovász 
(Bangó R.)                                                 Játékos  edzõ: Komár Gábor
Gól: Oláh (tizenegyes) ill. Galcsik, Szabó
Sárga lap: Kelecsényi, Bangó N. ill., Rácz
Jók: Bangó N., Oláh. ill., az egész szécsényi csapat

Jó iramú mérkõzésen az elsõ félidõ 15. percétõl a vendégek gyors 
támadásai meglepték az gyengében játszó hazaiakat. A sokadik kimaradt 
vendég lehetõségek után a 43. percben Szilvási beadását Galcsik gólra 
tudta váltania. 1 - 0. Szünet után ott folytatódott ahol abbamaradt, a 
vendégek veszélyeztettek többet. Szabó sokadik gól szerzése 
lehetõségét, már a 62. percben siker koronázta és ezzel 2 gólos elõnyhöz 
juttatta csapatát. A mérkõzés hátralevõ részében kiegyenlítettebb lett a 
játék, a hazaiak próbálták menteni, ami még menthetõ, de gólt csak a 
mérkõzés végén tudtak szerezni, és ez csak a szépítéshez volt elegendõ.
Komár Gábor: Teljesen megérdemelt vendégsiker született. A vissza állt 
ellenfél játéka ellen tanácstalanul játszottunk, támadó játékunk megye 
III - as  szintet nem ütötte meg. Gratulálok az ellenfélnek.
László Lóránd: Egy rendkívül szervezett csapat ellen hoztuk el a 3 
pontot, ha pontosabbak lettünk volna a befejezéseknél… Gratulálok a 
csapatomnak.

Ifjúsági mérkõzések:

1. forduló: Rimóc - Érsekvadkert 6-3 (4-1)
Rimóc: Beszkid M. - Szép, Pribelszki, Csizmadia B., Rácz - Percze, 
Kormány R., Molnár, Lenner - Mócsány G., Kis
Gól: Mócsány R., Mócsány G., Kis (3), ill. Dombai, Szabó, Õszi
Sárga lap: Szép, Molnár 

2. forduló: Rimóc - Szécsény 1-6 (0-3)
Rimóc: Kormány D. - Szép, Csizmadia B., Lenner (Pribelszki), Jusztin - 
Beszkid M. (Beszkid A.), Kormány R., Pásztor, Rácz (Percze R.) - Kis, 
Mócsány G.
Gól: Szép M., ill., Percze, Lehoczki, Heizer (2), Horváth (2)
Sárga: Kormány D., Percze R.

A felnõtt bajnokság állása:
 1. Palotás 2 2 0 0 6 -4 6
  2. Szécsény 2 2 0 0 4 -2 6
  3. Nõtincs 2 2 0 0 2 -0 6
  4. Héhalom 2 1 1 0 3 -0 4
  5. Berkenye 2 1 1 0 6 -4 4
  6. Érsekvadkert 2 1 1 0 5 -3 4
  7. Karancskeszi 2 1 1 0 1 -0 4
  8. Mátranovák 1 1 0 0 4 -1 3
  9. Somos 2 0 1 1 4 -5 1
10. Rimóc 2 0 1 1 2 -3 1
11. Balassagyarmat 1 0 0 1 0 -1 0
12. Szurdokpüspöki 2 0 0 2 1 -3 0
13. Karancslapujtõ 2 0 0 2 4 -7 0
14. Pásztó 2 0 0 2 0 -4 0
15. Bercel 2 0 0 2 3 -8 0

Az ifjúsági bajnokság állása:
  1. Szécsény 2 2 0 0 36 - 1 6
  2. Somos 2 2 0 0 13 - 5 6
  3. Héhalom 2 2 0 0 4 - 1 6
  4. Karancskeszi 2 1 0 1 6 - 2 3
  5. Karancslapujtõ 2 1 0 1 9 - 7 3
  6. Bercel 1 1 0 0 3 - 2 3
  7. Érsekvadkert 2 1 0 1 9 -10 3
  8. Rimóc 2 1 0 1 7 - 9 3
  9. Nõtincs 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Pásztó 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Mátranovák 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Berkenye 1 0 0 1 2 - 6 0
13. Palotás 2 0 0 2 4 -12 0
14. Szurdokpüspöki 2 0 0 2 0 -36 0

Megyei I. osztályú serdülõ bajnokság - nyugati csoport - sorsolása

1. forduló: augusztus 30. csütörtök16:00 Érsekvadkert -Rimóc

2. forduló: szeptember 7. péntek 16:00 Rimóc -Palotás

3. forduló: szeptember 14.péntek 16:00 Bercel -Rimóc

4. forduló: szeptember 21.péntek 16:00 Rimóc -Berkenye

5. forduló: szeptember 28.péntek 16:00 BSE Palóc Farkasok-Rimóc

6. forduló: október 5. péntek 15:30 Rimóc -Szécsény

7. forduló: október 12. péntek Rimóc szabadnapos

8. forduló: október 19. péntek 15:00 Nõtincs -Rimóc

9. forduló: október 26. péntek 14:00 Rimóc -Héhalom

10. forduló: november 3. szombat 11:00 Rétság -Rimóc

11. forduló: november 9. péntek 14:00 Rimóc -Buják

A mérkõzésekkel kapcsolatos hírek, információk a rimocise.blog.hu 
internetes oldalon is megtalálhatóak.

Vorák József:

Az én iskolám

Olyan az én iskolám is
Akárcsak a többi ház,

S mégsem olyan, mert abban a
Szellem lakik, a tudás.

Ott ismertem meg a könyvet,
A betût, a számokat:

Ott szõttem a jövendõrõl
Szép és komoly álmokat.

Szeretettel gondolok rá
S ha elõtte elmegyek,

Mint hû fia, tisztelettel
Meghajtom a fejemet.

Olyan az én iskolám is
Akárcsak a többi ház,

S mégsem olyan, mert abban a
Szellem lakik, a tudás.

Újra vár az iskolapad
Pedagógusok és iskolások számára az ajándékba kapott 79 nap nyári szabadság 

hamarosan lejár. Mindez bizony az idõ múlását is jelzi. Hamarosan sárgulnak majd a 

falevelek, már hûvösebbek lesznek a reggelek, és egyre korábban fog sötétedni. Ennek 

jeleit már mostanában is tapasztalhatjuk.

De nemcsak ezt jelenti számunkra az iskolakezdés! Rengeteg új feladat vár tanárra, diákra 

ebben az évben is. Számtalan új kihívással kell megküzdeni minden kisdiáknak, de mindemellett 

sok-sok újabb lehetõség kínálkozik személyiségük és jellemük formálódására is.

Szeptember 3-án kitárják kapuikat Magyarország iskolái, és a mindenkori igazgató a 

tanévnyitó ünnepségen megnyitja az újabb tanévet.

A 2012/2013-as tanévben nappali tagozaton a közoktatási intézményekben csaknem 

1,3 millió diák kezdi meg vagy folytatja tanulmányait. Ebbõl 748.000 gyerek általános 

iskolában, 191.800 gimnáziumban, 227.600 szakközépiskolában és 128.400 diák 

szakiskolában fog tanulni, akiket mintegy 150.100 pedagógus fog nevelni.

Mindannyiuk számára nehéz az újrakezdés. A gyerekek és szülõk már nyár vége felé 

próbálnak visszarázódni az iskolai életre: hamarabb történik meg a lefekvés, hogy reggel 

könnyed és zökkenõmentes legyen az ébredés. Újra bele kell rázódni, újra fel kell venni a 

tempót, a napi rutint. A pedagógusok azért vannak, hogy mindezt megkönnyítsék a 

gyerekek és/vagy a szülõk számára.

Számomra mindig nagy öröm egy újabb tanév kezdete, mert annyi meglepetést és 

annyi jó változást hoz magával. Nagy boldogság újra látni a gyerekeket, látni azt, milyen 

sokat nõttek e rövid két és fél hónap alatt, és mennyit változtak: mind-mind felnõttebbek 

lesznek, ahogyan múlik az idõ. Még a kezdetben alig oldódó szorongást is jó látni a 

szemükben, mert tudom, pár pillanat múlva mindez tovaszáll, és helyét átveszi az izgatott 

várakozás, az újdonság varázsa és a megszokott környezet biztonságot árasztó közege. 

...Jó így Együtt! ...Újra!

Kívánom minden kisdiáknak: Érezzétek jól magatokat iskolátokban és sok szép 
sikert éljetek át tanulmányaitok során!                                                                 Juhász Enikõ
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Gólyahír: Bangó Ádám - 2012. 08. 14.
Szülõk:

Bada Ádám és Bangó Edina

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

Gondolatok:
Mert én beszélek ember, egy szót sem értesz matrac választ el, nem tölt el lelkesedéssel. 

Valahogy nem képzelem a közeledést. Kemény abból, amit mondok.
nekem õsanyánk lágynak mondott öle. S ahogy a Ti, emberek úgy terjeszkedtek akár rák,
hátamra veszem a rögöket, a hepehupákat, Elpusztítotok mindent, amit láttok.

Közeledés a természethez belémnyilal a tanulság: saját bõrömön 
tapasztalom a természet minden gondját-baját. Könyvajánló: Michael Robotham:Elismerem, földhözragadt vagyok, de 
Ettõl eltekintve jól érzem magam a vadvilágban, Zuhanás a semmibeerrõl nem én tehetek. Szárnyalnék, de a 
de élni nem nagyon tudnék itt. falulakó vagyok, Egy klinikai pszichológusnak nem sikerül gravitáció röghöz köt. Közeledni próbálok 
aszfaltozott úthoz szoktam, meg eligazító megakadályozni, hogy az öngyilkosjelölt hát létem eleméhez, amelybõl vétettem. 
táblákhoz. Jelekbõl olvasok, nem nyomokból. végrehajtsa tervét. Késõbb, váratlanul beállít Már az elsõ lépéseknél kiderül, göröngyös 
Az érzéseim másféle jelzésekre élesedtek ki. A hozzá a halott lánya, aki szerint az anyja nem úton járok. Lenyûgöz a természet, 
vadon nem az én természetem. Talán nem lehetett öngyilkos. A pszichológus vonakodva olyannyira, hogy néha hasra is esek tõle. 
vagyok elég vadromantikus vagy vén róka bár, de mégis beleveti magát a nyomozásba, Meg a saját naivságomtól, mert amikor a 
hozzá. Én maximum kerti munkával tudok közel mert neki is gyanúsnak tûnik az eset. És ekkor vadon békés arcát mutatja, el is feledkezem 
kerülni a természet lelkéhez. Akkor is marad egy egy újabb öngyilkosság történik…róla, hogy mennyire törékeny nádszál az 
kapavágásnyi távolság. És bizony érzem ember. Nyílván én már afféle civilizált 
legbelül, hogy minden egyes kihúzott gyommal puhány vagyok: sok a belém osztott félelem CD Ajánló: Weregoat:
vétek a rendje ellen, hiszen próbálom a természeti léttõl. Nehéz elképzelni, hogy Unholy exaltation of fullmoon perversity
magamhoz idomítani, de csak ameddig hagyja. évmilliókkal ezelõtt egész otthonosan Aki a profi hangzású XXI. századi extrém metál 
Mert a törvényeit felülírni nem vagyok képes. És mozoghattam volna benne. Ám azt el kell lemezek között nem talál fogára-valót és valami 
nem is engedi. Szerencsénkre.ismerni, hogy az öt elem világa nem mindig primitívre vágyik, az bizonyára örömmel 

kényelem. Igyekszem azért, amennyire fogadja majd azoknak a barbároknak a A farkas dala az emberrõl
lehet, testközelben lenni hozzá és örömet kiadványát, akik Weregoat néven csapják a Mélyen, árnyak közt én vagyok az éhes farkas kitõl félsz,
lelni benne. De a kemping nem az én zenét. Torz gitárok, és basszus, artikulátlan De csak azt látom te vagy az egyetlen gonosz lény itt.
ingem, terepem. Ha mégis sátrat verek, ez ordítások valahonnan messzirõl. Kavargó Mielõtt jöttél, békében éltünk, de te halált hoztál ránk.
igen derekas áldozat részemrõl. Az, hogy az örvénylés. Csak nagyon extrém rajongóknak.Elsírom fájdalmam a Holdnak, de felesleges 
anyaföldtõl csupán pár centis mûanyag Lõrik Sándorlélegzetvétellel,

Szép Vince
1949-2012

2012 SZEPTEMBER 2012 SZEPTEMBER

XVII. Borverseny
és

I. Pálinkaverseny

Ezennel tudtára adatik minden szõlõs  és 

pálinkafõzõnek, ki borát vagy pálinkáját ízletesnek tartja,

hogy saját készítésû itókáját megmérettetheti.

Ennek okán a jelentkezéseket várja a bíráló bizottság 

2012. szeptember 21-én (pénteken) 14 óráig a 

Polgármesteri Hivatalban.

A legfinomabb bor és pálinka jutalmazására

a szüreti felvonuláson kerül sor szeptember 22-én.

gazdának

V. Szüreti Fõzõverseny
Szeptember 22-én, déli 12 órától a szüreti rendezvény keretein 

belül fõzõversenyt szervezünk.
Jelentkezni 20-án csütörtök este 6 óráig lehet

Bablena Ferenc (06/30-360-9604),
Helyszín: a Sportcsarnok melletti tér.

A szükséges kellékeket és hozzávalókat a jelentkezõknek maguknak 
kell biztosítaniuk, amit adunk: asztal és székek.

Az ételeknek 16 órára kell elkészülniük, hogy a zsûri
értékelhesse és kihirdethesse a gyõzteseket.

Várjuk intézmények, civil szervezetek, vállalkozók,
magánszemélyek jelentkezését!

Helyreigazítás
Az elõzõ számunkban közreadtuk a Palóc Szõttes Kulturális Napok 
Gálájának támogatói névsorát. Legnagyobb sajnálatunkra kimaradt 
a felsorolásból az egyik komoly támogatója a rendezvénynek. Ezúton 
kérek elnézést a Süm-Agro Kft (3170 Szécsény, Varsányi út 4.) 
vezetésétõl a tévedésért, és egyben ezúton tisztelettel köszönjük a 
palóc hagyományok ápolásának ilyen módon történõ segítését is. 

Beszkid Andor

V Árva István
1924-2012

Vincze Ferencné
1920-2012

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja 

a földtulajdonosokat és használókat,

hogy a Körzeti  FÖLDHIVATAL 

RIMÓC külterületén 

 2012. szeptember 19-én

PARLAGFÛ ELLENÕRZÉST végez!

TÁJÉKOZTATÁS!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága tájékoztatja a méhészeket, hogy 

Nógrádsipek, Varsány, Rimóc községek 

közigazgatási területére mézelõ méhek nyúlós 

költésrothadása fertõzõ állatbetegséget 

állapítottak meg, ezért települési zárlatot 

rendelnek el.

téve, hogy központi pénzre adjuk be a pályázatunkat. (Idõközben a Ülésterembõl
pályázat beadásra került.) 

Ebben az évben Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én Ezt követõen a testület visszatért a Gondozási Központ vezetõi 
is ülésezett a képviselõ-testület. Az ülésen, mely 18 órakor állására érkezett pályázatok értékelésére. A vitát követõen szavazásra 
kezdõdött, részt vett Golopi Károly, Vincze Attila, Beszkid János, került sor, melynek eredménye értelmében szeptember 1-tõl az 
Jusztin Péterné, Juhász Vinczéné és Kiss János önkormányzati intézmény vezetõje Bablena Péterné.
képviselõk, Jusztin Istvánné megbízott jegyzõ és Beszkid Andor A zárt ülés keretében megtárgyalt egyéni kérelmek elbírálását 
polgármester. követõen az ülés véget ért.                          Beszkid Andor polgármester

Elsõ napirend keretében a Gondozási Központ (ÖNO) vezetõi 
posztjára pályázók meghallgatására került sor. Elsõként Bablena 
Péternét, másodikként Percze Balázsnét hallgatták meg a 
képviselõk. (A harmadik jelentkezõ az ülést megelõzõ fél órában 
visszavonta a pályázatát.) A pályázók rövid bemutatkozást 
követõen a képviselõk által feltett kérdésekre válaszoltak. Mindkét 
pályázóról elmondható, hogy komoly tapasztalatról és 
szaktudásról tettek tanúbizonyságot, a kérdések mindegyikére 
kielégítõ választ adtak. A meghallgatást követõen a képviselõk 
rövid tanácskozást tartottak, majd folytatódott az ülés a Szent 
István Általános Iskola, Óvoda évértékelõ beszámolójával. Ezután az 
új tanév beindításával kapcsolatos teendõk kerültek megbeszélésére. 
Ezen napirendek megtárgyalására az intézmény igazgató-
helyettesének, Kiss Józsefnének elõterjesztésében került sor.

Elfogadta a képviselõ-testület egy lett település felkérését 
közös pályázaton való részvételre, amely a népek hagyományinak 
megismerését tûzte ki célul. Megerõsítette a testület a Napraforgó 
Gyerekház tovább-mûködtetésének vállalását is, ezzel lehetõvé 

Figyelem !

Közeleg az adófizetési határidõ. Tudjuk, hogy a lakosság zöme 

tisztességgel megfizeti az adót, amely a közös kiadásaink 

fedezetére szolgál. Mindig vannak azonban olyanok, akik nem 

vállalnak részt a közös teherviselésbõl. Ezúton felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy amennyiben az adózónak hátraléka van, az 

adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §-a alapján ez 

a tény 2012. január 01-tõl nyilvánosságra hozható.

Amennyiben a tartozás összege a helyi adó (kommunális adó, 

idegenforgalmi adó, helyi iparûzési adó) és a gépjármûadó 

vonatkozásában eléri a 10.000,- Ft-ot - magánszemély esetén az 

1.000,- Ft-ot - az önkormányzati adóhatóság az adótartozással 

rendelkezõ adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az 

esedékességet követõ 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon 

(képújság, Rimóci Újság, hirdetõtábla) közzé teheti.

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
Külsõ személyi juttatások

Név Eredeti 
elõirányzat

Módosított 
elõirányzat

2012. I. félévi 
teljesítés

Teljesítés az 
eredeti 

elõirányzathoz 
viszonyítva

Teljesítés a 
módosított 

elõirányzathoz 
viszonyítva

Beruházások, felújítások
Pénzeszköz átadás
Függõ kiadások
Hitel törlesztés

Munkaadókat terhelõ járulékok
Készletbeszerzés
Szolgáltatások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Költsévetési kiadások összesen
ebbõl felhalmozási
ebbõl mûködési

32 671 000

2 518 000

0

5 295 000

63 615 000

2 718 000

15 762 000

32 537 000

34 948 000

29 160 000

7 495 000

59 417 000

277 524 000

39 766 000

237 758 000

42 040 000

3 196 000

0

5 295 000

70 482 400

2 818 000

18 852 600

29 710 000

36 273 000

28 734 000

9 195 000

59 967 000

295 009 000

45 289 000

249 720 000

39 049 626
2 973 164

139 299
4 231 981

33 254 681
1 816 960
7 612 267

12 754 842
14 877 364

9 391 494
6 343 005

22 411 500
150 515 916

40 096 393
110 419 523

119,52 %
118,08 %

- -
79,92 %
52,27 %
66,85 %
48,30 %
39,20 %
42,57 %
32,21 %
84,63 %
37,72 %
54,24 %

100,83 %
46,44 %

92,89 %
93,03 %

79,92 %
47,18 %
64,48 %
40,38 %
42,93 %
41,01 %
32,68 %
68,98 %
37,37 %
51,02 %
88,53 %
44,22 %

Név Eredeti 
elõirányzat

Módosított 
elõirányzat

2012. I. félévi 
teljesítés

Teljesítés az 
eredeti 

elõirányzathoz 
viszonyítva

Teljesítés a 
módosított 

elõirányzathoz 
viszonyítva

Felhalmozási kölcsön visszatérülése 80 000 80 000 35 000 43,75 % 43,75 %
Finanszírozási bevételek 23 375 000 26 681 143 0 0,00 % 0,00 %
Mûködési célú pénzeszköz átvétel állaháztartáson belülrõl 41 681 000 42 370 000 26 217 484 62,90 % 61,88 %
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrõl 25 400 000 29 195 000 19 309 241 76,02 % 66,14 %
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl 0 300 000 300 397 - 100,13 %
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl 0 272 000 272 338 0 100 %
Intézményi mûködési bevételek 7 356 000 10 873 000 8 916 981 121,22 % 82,01 %
Önkormányzat sajátos bevételei 77 374 000 77 374 000 41 060 467 53,07 % 53,07 %
Önkormányzat felhalmozási sajátos bevételei 0 1 107 915 1 108 068 - 100,01 %
Önkormányzat költségvetési támogatása 78 018 000 82 515 942 42 232 236 - 51,18 %
Pénzmaradvány 24 240 000 24 240 000 24 240 005 100,00 % 100,00 %
Költségvetési bevételek összesen 277 524000 295 009 000 163 692 267 58,98 % 55,49 %
ebbõl felhalmozási 39 766 000 45 289 000 30 508 787 76,72 % 67,36 %
ebbõl mûködési 237 758 000 249 720 000 133 183 480 56,02 % 53,33 %

Kiadás

Bevétel

Rimóc Község Önkormányzata - 2012 I. félévi költségvetési beszámoló

3360 Szécsény-Rimóc autóbuszvonalon:

Rimóc, autóbusz forduló  indul:          4.15
Szécsény, autóbusz állomás  érkezik:      4.27
Jelmagyarázat:      = munkanapokon (hétfõtõl-péntekig)
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Hûvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, 
szinte kívülrõl hallottam, amint így válaszolok:Csak egy anya ,,Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik 
anya nem) laboratóriumban és terepen is. (normálisan azt 
mondtam volna kint és bent). Dolgozom a Felettesemnek A nyári szünetbe nem nagyon akadtak saját gondolataim (vagy 
(elsõként az Úrnak, aztán egész családomnak), és van már inkább idõm?), ezért egy tanulságos történetet szeretnék 
négy kreditem is (mindegyik lány). Természetesen a megosztani, amely ugyan más tollából származik, de tartalmával 
munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet teljesen azonosulni tudok. Olvassák figyelemmel!

az ember-szakmákban (melyik anya tagadja?) és gyakran 
Egy nõtõl - miközben jogosítványát újította meg egy dolgozom 14 órát 1 nap (inkább 24-et). Ebben a munkában 

önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevõ hölgy jóval több a kihívás, mint más, "átlagos" foglalkozásoknál. A 
megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz.”
megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is Érzékelhetõen folyamatosan nõtt az elismerés a 
sorolja magát. ,,Arra gondolok - magyarázta az hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt. 
adategyeztetõ - hogy van-e munkája, vagy csak... ‘’ Felállt és személyesen kísért az ajtóig. Miközben hazafelé 

,,Természetesen van munkám!’’ - csattant fel a nõ. vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem elõtt. 
Anya vagyok.” Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim üdvözöltek. Az 

,,Nincs 'anya' kategóriánk foglalkozásként. A emeletrõl hallottam új (6 hónapos) kísérleti modellünket 
'háztartásbeli' fedi le ezt.” - mondta az adatfelvevõ gyermekfejlesztési programunkból, amint új hangmintáit 
segítõkészen. próbálgatja.

Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos 
ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. A feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára 
hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nõ volt. elfogadhatóbb foglalkozásról. ,,Egy újabb anya”, vagy 
Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengõ címet ,,Anyaság’’ már nem hangzik elég jól. Micsoda pompás 
viselt, mint például "Hivatali kikérdezõ" vagy "Városi pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón. Netán ez 
adatfelvevõ". teszi a nagymamákat ,,haladó” kutatási munkatárssá a 

,,Mi a foglalkozása?” - kérdezte. Mi késztetett arra, hogy gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a 
ezt mondjam? Nem tudom. A szavak egyszerûen dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak 
kibuggyantak belõlem. ellenõreivé? Szerintem igen! Még azt is gondolom, hogy a 

,,Gyermekfejlõdési és emberi kapcsolatok területén nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének 
dolgozom társkutatóként.” elõ!

A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, Kérlek, tudasd ezt a jó hírt a többi anyával, 
golyóstolla megállt a levegõben. Felnézett, mint, aki rosszul nagymamával, nagynénivel vagy más barátoddal, akiket 
hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a csak ismersz. Legyen kevesebb gond és több áldás házadon, 
leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy és kizárólag a boldogság lépjen be ajtódon!
ezt mind leírta nagy fekete betûkkel a hivatalos kérdõívre. AMEN

,,Megkérdezhetem - mondta a nõ érdeklõdve, - egész 
pontosan mit csinál ezen a területen?” Kaluzsa Mónika

,,

Szocis kirándulás

Az idén augusztus 13-án indultunk 

kirándulni.

Elsõ úti célunk a Veresegyházi 

Medveotthon, ahol megnéztük az ott élõ 

medvéket, farkasokat, madarakat és 

egyéb állatokat, utána rövid város-

nézésre indultunk. Következõ megállónk 

a Gödöllõi Királyi Kastély volt, ott 

idegenvezetõ ismertette velünk a 

látnivalók történelmét, ezt követõen 

sétáltunk a kastély parkjában. 

Kirándulásunk utolsó megállója a Gödi 

strand, ahol fürdõzéssel kapcsolódtunk 

ki.

Megpihenve és új élményekkel 

gazdagon értünk haza, majd másnap 

újult erõvel vártuk kedves vásárlóinkat.

Szoldaticsné Tállai Tímea
Urus Attila plébános megszentelte és megszegte az új kenyeret

Az ünnepségen  közremûködõ lányok

Bevonulás a szentmisére

A kisebbek is népviseletet öltöttek

A megáldott kenyerekbõl mindenkit megkínáltak

Szent István napi megemlékezés
2012 augusztus 20. hétfõ

KépriportBeszkid Andor polgármester
ünnepi beszédet mond

A prédikáció szavai sokak szemébe csaltak könnyeket

A Gödöllõi Kastélykertben
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Hírek a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
 „Legyen jobb a gyerekeknek Rimócon”

Augusztusban nagy lázban égtek a Gyerekházak, mert a 
márciusra ígért, a Biztos Kezdet Gyerekházak tovább-
mûködtetésérõl szóló rendelet végre megjelent, amire gyors 
ütemben kellett pályázniuk a fenntartó önkormányzatoknak, 
civil szervezeteknek, a beadási határidõ rövidsége miatt. A 
rendelet egyáltalán nem garantál a meglévõ Gyerekházak 
számára biztos kezdetet, vagy folytatást, de bizonytalanságot 
annál inkább. De bizakodunk a pályázat eredményességében és 
a támogatás elnyerésében.

Augusztus 23-án, Gyerekházba csalogató napot 
tartottunk, a 3 évesnél fiatalabb korosztályt szólítottuk meg, akik 
közül sokan el is jöttek és reméljük, rendszeresen járó 
gyermekeink közé sorolhatjuk majd õket. A programunkat 
közös zenés tornával kezdtük, jó volt látni, hogy a gyerekek 
közül némelyik bátrabb volt, mint az anyukája. Ezt követõen 
Kaluzsa Mónikánál csillámtetoválásra lehetett sorakozni, 
Kormány Lászlóné pedig arcfestéssel okozott élményt 
gyermekeinknek. Köszönjük ezeknek az anyukáknak a 
közremûködést. A többi anyuka sem unatkozott, hûtõ mágnest 
készíthettek dekor gumiból, és gyöngyöt is fûzhettek, közben a 
gyerekek játszhattak szabadon. Aki még nem járt nálunk 
ismerkedhetett a gyerekházi környezettel, a dolgozókkal. Az 
egészséges táplálkozást szem elõtt tartva gyümölcstálakkal és 
pogácsával kínáltuk a jelenlévõ apróságokat. A pogácsát elõzõ 
nap két anyuka segítségével készítettük, nekik is köszönet 
munkájukért. Egy eredményes közösségi programot 
szerveztünk, mert sokan voltunk, de valóban csak akkor 
mondhatjuk majd eredményesnek, ha az itt megjelent 
gyerekeket a Gyerekházi hétköznapjaink során is látjuk majd.

Rigóné Lehoczki Bernadett

Folyik a játék, minden elõkerült a polcról...

Napközis tábor a rimóci tanodában

Két hetes nyári napközis tábort tartottunk a rimóci tanodában, a 
Szécsényi Gyerekesély Program szervezésében. A programban dolgozók 
munkáját önkéntesek segítették. Segítségként érkeztünk mi, az ELTE 
hallgatói és mellettünk még a világ minden tájáról érkeztek segítõ kezek az 
Egyesek személyében. Sok egyeztetés és megbeszélés után végre 
elkezdhettük a tábort, találkozhattunk újra a gyerekekkel, akikkel már 
tavaly is együtt táboroztunk. Minden reggel, amikor begördült az autónk a 
tanodához, óriási ováció fogadott minket. A gyerekek izgatottan 
kérdezgették, hogy mi is lesz az aznapi program. Minden nap mással 
készültünk: gyöngyfûzés, foci és csocsó bajnokság, táncverseny, 
üvegfestés, agyagozás és még sorolhatnám. Fantasztikus volt a 
gyerekekkel együtt dolgozni, lelkesedtek a programokért, nyitottak voltak 
és kreatívak.

Csak hogy a programok közül néhányról részletesen is beszámoljak, 
elsõként az elsõ hét csütörtökjén megtartott, varsányi kirándulással 
egybekötött Rimóc-Varsány futballbajnokság elsõ fordulóját emelném ki. 
A gyerekek különbözõ korcsoportokban mérhették össze erejüket. Azok 
számára, akiket nem kötött le a futball, arcfestõk álltak rendelkezésre. A 
visszavágóra a következõ hét csütörtökjén került sor. A lányokkal már 
elõzõ nap lelkesen készültünk a megmérettetésre. Pompomokat 
készítettünk és koreográfiákat dolgoztak ki arra, hogy hogyan lelkesítsék 
minél jobban a fiúkat a mérkõzés alatt. Másnap megérkeztek a varsányi 
focisták és drukkereik, igen izgalmas mérkõzésnek lehettünk tanúi. 

Emlékezetes volt még az utolsó napon megrendezett táncverseny, melyre 
külföldi önkénteseink, az Egyesek, reggel hatalmas hangfalakkal érkeztek 
meg. A zsûriben is õk foglaltak helyet, hiszen fontos, hogy a táncokat minél 
sokoldalúbban lehessen értékelni. A táncverseny nagyon izgalmasan telt, 
rengeteg fantasztikus versenyzõt láthattunk. A tábort végül egy közös 
táncolással zártuk. 

Szeretném megköszönni ezt a két hetet a tanoda dolgozóinak, a többi 
önkéntesnek, de legfõképpen a rimóci gyerekeknek, akikkel remélem, 
jövõre is sort keríthetünk egy nyári táborra.                        Király Henrietta

Napközis pompom

Napközis zsûri

Benkó Péter:              90 éves a Rimóci Rezesbanda!- A zenekar jelenlegi tagja: - 3.rész Beszkid Márk

- Mely indíttatásból, és hogyan kerültél a rezesbandába? - Kinek a helyére kerültél a rezesbandába?
- Azt hiszem, legelõször Szentkúton egy éjféli misén - Kisdobosként Petrovics Feri bácsit váltottam, a baritonon 

pedig Bablena Pisti játszott elõttem. kisdoboltam. Szóltak Andornak [Beszkid Andor ifj.], hogy Õ 
- Van kedvenced a zenekar repertoárjából?szóljon nekem. 
- Ha valaki megveszi a nemrég kiadott lemezt, ízelítõt kaphat Akkor õ már trombitált, rólam meg tudták, hogy tanultam 
a repertoárból. Megemlíteném, hogy minden banda tagnak zenét. Jól szerepelhettem akkor, ott, mert nem sokkal 

van "nótája", amit szeret játszani. S ha késõbb, Feri bácsi [Petrovics Ferenc], a 
azt játsszuk, felemlegetjük, hogy: na, kisdobos külföldre ment, és szóltak 
most ez az övé! Az enyém azért lett a nekem, hogy „el kellene ütni”. Nagyon 
„Kilenc kis gólya…”, mert kisdobosként a tetszett a zenélés,  - a kisdobolás fõleg.
foxot szerettem a legjobban dobolni, és - Hogyan választottad ki a hangsze-
csak errõl tudtam, hogy fox…redet, amelyiken most játszol?
- A múltkoriban a televízióban is - A mostani hangszerem elnevezésérõl 
népszerûsítetted a bandát…megoszlanak a vélemények. Én 
- Amikor jelentkeztem a „Maradj Talpon” egyszerûen "vasfiglinek" hívom, 
címû mûsorba,  pár szót kellett egyébként ez a bariton. Miközben 
beszélnem magamról: -  hobbik, stb.. Én kisdoboltam, az akkori baritonost, Pistit 
nyomban rezesbandás sztorikat 

[Bablena István] szólította  a 
kezdtem mesélni, ami be is jött a 

kötelesség külföldre, így kellett valaki a 
rendezõknek. Szerintem ennek is 

helyébe. Én egy évet tanultam 
köszönhetem azt, hogy bekerültem, és 

trombitálni Szécsényben Beszkid 
külön kérték, hogy meséljek a bandáról a 

Józsitól, (akivel évekkel késõbb egy felvételen. Annak pedig külön örültem, 
zenekarban játszhatom) így a trombita hogy adásba kerülése után a YouTube-
után nem volt nehéz áttérnem a videónk nézettsége és az érdeklõdés is 
nagyobb fúvósra. Azóta is úgy fújom, megnõtt a körömben a rezesbanda iránt!
hátha kiegyenesedik. - Melyik a legemlékezetesebb fellépésed?
- Elfogadtak a régebbi tagok? - Egyszer Lengyelországban voltunk, a hangulat meg a 
- A beilleszkedésnél minden simán ment, szinte mindenkit tetõfokon. A mulató közönség szeretett volna vonatozni, de 
ismertem a bandából, így nem volt nehéz. Mostanra elég mi akkor egy vonatozós nótát sem találtunk a nagy 
összeszokott a csapat, és örülök, hogy a fiatalokkal (a könyvben. Így hátra mentem és leírtam a "Megy a gõzös…" 
„régebb-óta fiatalok” minket egyszerûen csak "fidesz"-nek kezdetû nótát. Mivel ezt kevésnek találtam, leírtam a 
szólítanak) is nem csak „bandás” kapcsolat van köztünk, "Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat.." címû 
hanem barátok is vagyunk, jó a közhangulat. nagysikerû slágert. Ezt a két nótát kombinálva és 

„nagy öregekrõl” ismételgetve mi is sikert arattunk. Másnap érdekes volt Sok sztorit hallottam tõlük a is.
visszanézni azt a csálé "kottát". Ekkor egyébként a - Miért tartod fontosnak, hogy a banda tagja légy?
kisdobosunk kidõlt, és az egyik táncos állt be õt - Kiskorom óta foglalkozom a zenével, szeretem is csinálni. 
helyettesíteni. Ebbõl is látszik, hogy a bandába bekerülni De a banda az elsõ olyan formáció, amivel rendszeresen fel 
nem olyan nehéz, ellenben kikerülni nem könnyû. De hát is lépünk, és sikeresek is vagyunk a magunk stílusában. Jó, 
minek is akarna akárki is kilépni…hogy zenélhetek egy csapatban, és a fellépésenkénti gázsi 
- Köszönöm a beszélgetést!sem rossz az apanázs kiegészítõjeként.
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Nyár az óvoda udvarán
Minden évszaknak megvan a maga varázsa. Az óvodai élet 

mindennapjaiban próbáljuk a gyerekek figyelmét erre 

irányítani, együtt felfedezni a természet adta kincseket, 

lehetõségeket. Nyáron nagy hangsúlyt kap a tudatos és 

közvetlen tapasztalatszerzés illetve a sokoldalú 

mozgásformák gyakorlása. Ebben az évben a nyári idõszak 

június és augusztus hónapot jelentette. Ez idõ alatt két 

csoporttal összevontan mûködtünk, így a vegyes csoport 

elõnyeit és hátrányait is megtapasztalhattuk. A nyári óvoda 

nem kötelezõ a gyerekek számára. Aki otthon szeretne 

maradni, az megteheti, hogy csak szeptemberben kezdi újra 

az ovis életet. Figyelembe vesszük az egyéni igényeket, 

ezért ha a szülõ úgy dönt, akkor a már elballagott gyermeke 

is részesülhet az óvodai ellátásban. Ugyanígy az új gyerekek 

fogadása is elõbb kezdõdhet, ha a szülõ munkába állása ezt 

indokolja. Természetesen a beszoktatás a családdal 

megbeszélt módon és ütemben történik. Igyekszünk a nyári, 

kedvezõ idõjárást kihasználva minél több idõt az udvaron 

tölteni. Lehetõséget nyújtottunk kuckók kialakítására 

plédekkel, sátorral, ami nem csak a naptól véd, de jól 

használható a szerepjátékokhoz is. Az árnyékot adó fûzfa 

alatt asztalokat, padokat helyeztünk el, ahol rajzolhattak, 

színezhettek, megpihenhettek a gyerekek. Szívesen 

vállalkoztak a kisház kiseprésére is. Nagy, árnyas 

betonfelület állt a krétarajzosok rendelkezésére. 

Változatos, mozgásos játékokat biztosítottunk, ezek a 

labdázás, hintázás, futóbiciklizés, motorozás, ugróiskolázás 

stb. Csak ilyenkor lehet cipõ nélkül kimenni az udvarra és 

mezítláb homokozni, füvön szaladgálni, ami egyben remek 

lúdtalp megelõzõ módszer. Folyamatosan gondoskodtunk a 

gyerekek folyadékszükségletérõl.

Csak úgy mint egész évben, nyáron is arra törekedtünk, 

hogy a gyerekek biztonságos környezetben, változatosan 

tevékenykedve és a korosztályuknak megfelelõ módon 

élvezhessék az óvodai életet.               Virágné Csábi Adrienn

Indul a verseny

Sok jó gyerek kis helyen is elfér

Az árnyékban kellemesebb Játék közben pihenni is kell

Prédikációjában a hitrõl, a reményrõl és a szeretetrõl szólt. 
Erõt merítettünk a szavaiból, hogy legyen kitartásunk Idõsek búcsúja
betegségünket türelemmel hordozni.

Az idei évben is részt vettünk az Idõsek búcsúján a Mise közben a betegek szentségét is kiszolgáltatták. Mise után 
Szentkúton, augusztus 2-án. Reggel 7.30-kor indultunk 116 fõ volt idõ vásárlásra, egymás közti beszélgetésre, majd kezdõdött 
részvételével. Együtt énekelve vonultunk a templomba a a litánia. Ezután énekelve, imádkozva keresztúti ájtatatosságra 
Szentkúti Szûzanyát köszönteni, majd volt, aki a szentgyónását került sor.
végezte, volt, aki csendben imádkozva várta a nagymise Késõ délután érkeztünk haza, természetesen a nehezen mozgó 
kezdetét. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdõdött, melyet idõs embereket háztól-házig szállítottuk a rimóci busszal.
Udvardy György pécsi püspök celebrált. Pásztor Antalné

pedig ott maradtak. Vasárnap déli 12 órakor volt a gyülekezõ a Gyalogzarándoklat Szentkútra hazainduláshoz. Megvártuk, míg a szécsényiek elindultak, utána 
mi is elbúcsúztunk az erdõben lévõ feszületnél és elindultunk. 

Már több évtizede a hagyományoknak megfelelõen Hazafelé ismét volt egy kis, elsõ zarándokosunk és Zsúnynál ismét 
Nagyboldogasszony ünnepén Rimócról gyalogbúcsú indul csatlakozott hozzánk egy másik. A visszautat 34 fõvel tettük meg.  
Mátraverebély-szentkútra. Ennek részese vagyok én is már sok A hazafelé út nagyon vidáman telt, de azért az imádságról és 
éve. Ebben az évben is szombat reggel 5 órakor volt az indulás. énekrõl sem feledkeztünk meg. Este nyolc órára érkeztünk meg a 
Örömteli, hogy a korai indulás ellenére az Atya, a kis-zenekar és a kápolnához, fáradtan, de lélekben feltöltõdve, ahol már vártak 
gyalogosok családtagjai is kikísértek bennünket a kápolnáig. Ott bennünket, majd lobogókkal és kis-zenekari kísérettel bevonultunk 
egy imádság elvégzése és az áldás után útnak indultunk. Még az a rimóci templomba. „Hálát adva az Istennek, hogy haza 
indulást megelõzõ napokban sokakat megkérdeztem, hogy segített.” Remélem, jövõre ismét elindulhatok és bízom benne, 
készülnek-e gyalogosan, de még az utolsó pillanatokban is sokan hogy még többen csatlakoznak a gyalogzarándoklathoz, mert csak 
nem tudták, hogyan sikerül megoldani, hogy valahogyan eljusson az tudja, hogy ez milyen érzés, aki ezt megpróbálja.    Rigó Jánosné
mindenki a családtagjai közül.  A mi családunkban sem volt ez 
másképp, de aztán az indulás napjára 
megoldódott minden, és ez nagyon sok helyen 
is így történt. Sajnos voltak a régi gyalog-
zarándokok közül, akik nem tudtak velünk 
jönni, ezt nagyon sajnálom, de viszont voltak 
újak és olyanok is, akik már régen voltak.  
Külön öröm, hogy Zsúnypusztától hozzánk 
csatlakozott három kisfiú az anyukájukkal, 
akik kitartóan bírták a nehézségeket. Így 
összesen 85-en voltunk. Hála Istennek az idõ és 
az út is nagyon jó volt, régen volt már, hogy 
nem volt hõség, vagy nem esett az esõ. Az úton 
sokat imádkoztunk és énekeltünk, mindenki 
felajánlhatott valamiért vagy valakikért egy-
egy Miatyánkot. Délután fél kettõ körül 
szerencsésen megérkeztünk kissé fáradtan, de 
annál nagyobb örömmel. A Szentkúti erdõben 
már mindenkit vártak, majd együtt bevonultunk 
a templomba, hogy egy év eltelte után ismét 
köszönthessük a Szûz Anyát. A szombati nap a 
misehallgatással és körmenettel folytatódott, 
majd este voltak, akik hazaindultak, a többiek 

A rimóci zarándokok a Szentkúton

A rimóci gyalogzarándokok a Szentkúton
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Kedves Rimóciak! Jó Palócok!
A délvidéki Kupuszináról, Bácskertesrõl üdvözlöm palóc 

testvéreinket!
Nagy öröm volt számunkra, amikor meghívást kaptunk a júl. 23.-i 

Palóc Szõttes gálamûsorára. Mi kezdetektõl fogva tudtunk Rólatok, 
hiszen a legdélebbi palóc kirajzás külhonba szakadt világa nagy 
gondot fordít a mai napig is õsei hagyatékának megõrzésére. 
Izgatottan vártuk a találkozást! Mintha rég nem látott rokonokhoz 
készülõdtünk volna. 

A helyi Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület Krajcárka népdalköre 
kis létszámmal, de annál nagyobb lelkesedéssel kötötte csokorba 
legszebb népdalait. Csizmadia Anna, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem népi ének szakos elsõéves hallgatója szólót énekelt és egy 
rimóci csokorral is meglepte a közönséget. Toldi István, palócország 
örökös mesemondója érdekes mesét varázsolt elõ gazdagon tömött 
mesetarisznyájából.

A Rimócba vezetõ úton akkora volt a csend az autóban, hogy 
hallani vélltük egymás szívverését... A felhõkbe burkolódzott lankák 
közül,a reggeli napfényben, elõbukkantak a csodálatos kicsi palóc 
falvak. Rendet és tisztaságot tükrözött minden szeglete a 
természetnek. És a késõbbiekben ezt az õszinte, egyszerû tisztaságot 
fedeztük fel az itt lakókban is. 

Csodálatos dolog a szeretet! Önzetlenül, fáradságot, áldozatot nem 
kímélve szolgálni, szeretni a másikat... Ezt éreztük ez a két nap alatt itt, 
Rimócon. Élveztük a végtelen vendégszeretetet, figyelmet, törõdést. 
Idegenvezetõnk és „régi” barátunk, Jusztin Péter által nemcsak Hollókõ 
varázslatos utcáit, a rimóci lenyûgözõ babamúzeumot, a szécsényi 
kastélymúzeumot, ferences kolostort tekinthettük meg, de bepillantást 
nyertünk a rimóci emberek lelki világába is. Itt éppúgy ismeri mindenki 
a másikat, ahogy mifelénk. Törõdnek az emberek egymással, mintha a 
megmaradás érdekében felelõsséggel tartoznának egymás iránt... Az 
elidegenedés legkisebb nyomát se láttuk!

A vasárnapi misén, ahol felvettük mi is szép viseletünket, Júliánusz 
barát mintha a tiszteletünkre prédikálta volna a szentbeszédet a Jó 
pásztorról. Hála Istennek, a kupuszinaiak is megõrizték vallásukat, 
így tudatában vagyunk annak, hogy a Jóistennek gondja van ránk is. 
Gondja van arra, hogy erejét adja a mi már-már megfáradt, 
megfogyatkozott erõnkhöz és gyarapítsa kitartásunkat, hitünket, 
megmaradásunkhoz, fennmaradásunkhoz s itthonnmaradásunkhoz.

A helyi asszonykórus csodálatos népdalkoszorúval köszöntött. A 
rezesbanda úgy fújta a talpalávalót, mint a kupuszinai lakodalomban 
szokás. A helyi asszonyok fergeteges szakácsmûvészete szintén 
elvarázsolta szemünket, gyomrunkat! És nem utolsósorban, a 
polgármester úr is szívélyesen köszöntött bennünket. Örültünk a 
találkozásnak, a megismerkedésnek és hisszük, hogy gyümölcsözõ 
kapcsolat válik e közös együttlétbõl. Erre a találkozásra nemcsak 
szórakozásként és ünnepként tekintünk, de bebizonyosodtunk arról, 
hogy kötelességünk is ápolni ezt a kapcsolatot, hiszen az ember, aki 
ismeri gyökereit, tudja hová tartozik.

Ha a több, mint két és fél évszázad alatt képesek voltunk ebben az 
elembertelenedett, érdekközpontú világban megõrizni identitásunkat, 
tájnyelvünket, szokásainkat, viseletünket, vallásunkat, dalainkat, akkor 
szent kötelességünk, hogy ezeket átmentsük és átadjuk az utánunk jövõ 
nemzedéknek is! Megfogyatkozott lélekszámunkra tekintettel is, 
hisszük, hogy lesznek utánunk is palócok a délvidéken, Kupuszinán. És 
amíg egy is él közülünk, ismerjük és szeretjük testvéreinket Rimócon!

Köszönettel és tisztelettel, Csizmadia Anna 

„Rimóci hírek elérhetõ közelségben”
2009 novemberében a Rimóc Községért Alapítvány 

sikeresen pályázott a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásra, azon belül 
is a „Telekommunikáció fejlesztésének támogatása” célterületre. 
A „Rimóci hírek elérhetõ közelségben” címû pályázat 1.447.704 
Ft támogatást nyert, az errõl szóló támogatási határozat 2011 
áprilisában érkezett meg az alapítványhoz.

A pályázat által kitûzött cél az, hogy a Rimóci Újság, a Rimóc 
TV és a rimóci honlap fejlesztése érdekében beszerzésre 
kerüljenek a szükséges eszközök  egy nagy teljesítményû 
fénymásoló, egy digitális kamera, egy képszerkesztõ és egy 
videovágó program. Ezeknek az eszközöknek és programoknak 
a beszerzésével lehetõvé válik, hogy kialakításra kerüljön egy 
helyi médiaszerkesztõség a Dr. Manga János Közösségi Házban 
(a késõbbiekben IKSZT  Integrált Közösségi s Szolgáltató 
Tér). A közösségi ház átalakításának ideje alatt a polgármesteri 
hivatal ad helyet az eszközöknek, valamint a szerkesztõségi 
megbeszéléseknek és az újság nyomtatásnak is, így viszont 
állandó probléma, hogy minden alkalommal ki kell nyittatni a 
hivatalt. Az önálló szerkesztõség kialakításával ez a gond is 
megoldódik, függetlenné válhat a polgármesteri hivatal 
nyitvatartásától, kinyittatásától.

A fejlesztés hatására az alapítvány számára a saját 
nyomtatásban elõállított újság költségei csökkennek, a közös 
stúdió kialakításával a helyi médiumok és a szerkesztésben 
résztvevõ, együttmûködõ szervezetek fejlõdnek, kapcsolatuk, 
kommunikációjuk is erõsödik. Az újság színvonalasabb, 
tartalmasabb lesz, a honlap aktuálisabb, frissebb, míg a digitális 
kamerával és a vágóprogrammal a helyi televíziós csatorna 
mûsorai is jobb minõségben lesznek nézhetõek.

A pályázatban foglaltakból eddig a fénymásoló és a kamera 
beszerzése valósult meg, ezeket 2011 év végén, illetve 2012 év 
elején vásárolta meg az alapítvány. Ezekre az eszközökre elõször 
árajánlatokat kértek, majd a kedvezõbb ajánlatot kiválasztva 
került sor a megrendelésre. A fénymásoló azóta is a Rimóci Újság 
elõállítását szolgálja, míg a kamerával rögzítésre került pl. a 
Palóc Szõttes Gála rendezvényünk mûsora. A fennmaradó két 
szoftver a továbbiakban kerül beszerzésre.

Mócsány Georgina

= é

Az utóbbi évek ellentmondásai ellenére is sokat Új nyugdíjas
gondolkodott azon, hogy éljen-e a 40 év utáni nyugdíjba 

A 40 éves szolgálati viszonnyal vonulás lehetõségével, vagy legalább vigye végig 4.-ig 
rendelkezõ nõk nyugállományba osztályát, és csak ezután kérje jól megérdemelt pihenõjét. 
vonulásának lehetõségével élt Végül is: „Nagyon belefáradtam a szélmalomharcba!” - 
Laczkó Balázsné, Irénke, az iskola döntötte el tavasszal a választást.
Szécsényi úti épületének takarító- Jó, segítõkész kolléga volt, soha nem tolakodott, nem 
nõje. lépett fel erõszakosan, nagyhangúan. Csendben tette a 

Az iskola nem átlagos életével dolgát. Bármikor, bármiben, bárki fordulhatott hozzá, 
g y o r s a n  m e g i s m e r k e d e t t  é s  mindig azon volt, hogy segítsen. V  visszafogottságát, 

alkalmazkodott hozzá. Hamar beletanult a feladatba, és zárkózottságát ellenségesnek titulálták. k nem látták az igazi 
pontos odafigyelõ munkájával nagy segítségére lett az valóját, nem akarták igazán megismerni.
alkalmazotti közösségnek. Mivelhogy sem raktár, sem Tanítói mivoltában is mindenben helytállt: legyen szó 
szertár nem volt és nincs az iskolában, az idõszakos napközirõl, eltérõ tantervû osztályról, avagy tanítói 
eszközök, felszerelések mindig egy-egy éppen szabad feladatról. A szabadidõs programokból is maradéktalanul 
helyen kerülnek elhelyezésre. Aztán  amikor hosszabb idõ kivette a részét.
eltelte után szükség szerint - kerestük, gyakran elfelejtõdött Több év óta végezte a munkaközösség-vezetõi 
a helye. „Kérdezd meg Irénkét! Õ biztosan tudja.”- hangzott feladatokat. Lelkiismeretes, alapos és megfontolt volt.
ilyenkor. És így is volt. Valóban mindig mindenrõl tudta, hol A szülõkkel szintén - egymás tiszteletén alapuló - jó 
található. Nyitott szemmel járt, mindenre odafigyelt. A kapcsolatot alakított ki; legyen az a gyermekeirõl szívvel-
tönkrement, elhasználódott, megrongálódott berendezések- lélekkel gondoskodó, odafigyelõ, avagy ennek többnyire 
rõl azonnal értesítette a vezetõket, mivel tudta, kit kell hiányában lévõkrõl legyen is szó. Szabadidejét nem sajnálva 
megszólítani, segítségre volt a nehézségek gyors mindent elkövetett azért, hogy segítségére legyen a 
orvoslásában. Humorával gyakran minket, pedagógusokat nevelésben a szülõi feladataikról igencsak megfeledkezõk-
is felvidított, sérelmein gyorsan túl tudta magát tenni. nek. Sajnos az utóbbi idõben - elmondása szerint - egyre 

Bár az iskola fantomja címet is elnyerte, de mindig gyakrabban érezte, hogy zárt ajtóknak ütközik, de a 
lehetett rá számítani, legyen az este vagy akár hétvége, sõt gyerekek között minden gondja elszállt. A gyerekeket 
ünnepnapokon és  a szünetekben is ellenõrizte, hogy imádta, a gyerekek szerették, csüggtek rajta; a gyerek pedig 
minden rendben van-e. azt szereti, akin érzi az önzetlen, szívbõl jövõ szeretetet. 

Mindig tiszta, rendes épület várta a diákokat! Igazi, vérbeli pedagógusként dolgozott a gyerekek érdekét 
Utolsó napját töltötte takarítónõként az iskolában a mindenekfelett szem elõtt tartva. 

tanévzáró ünnepélyen. Tartalmas 40 évet tudhat maga mögött!
Humora, tapasztaltsága hiányozni fog. Köszönjük a lelkiismeretes hozzáállásodat, munkádat!
Köszönöm munkáját és szép, egészséges nyugdíjas Kívánunk hosszú, békés és egészséges nyugdíjas éveket!

éveket kívánunk Neki!                            Kiss Józsefné int. vez. h. Kiss Józsefné int. vez. h.

Egy fél életnyi 
szolgálatban Rimócon

1 9 7 2 .  s z e p t e m b e r  1 5 -  
képesítés nélküli nevelõként kezdte 
pedagógus pályafutását Rimócon, 
40 éve Jusztin Józsefné, Híves 
Erzsike tanító néni. 18 éves korától 
szolgálta a települést, ma már 

szülõk, sõt nagyszülõk is vannak a neveltjei között. Ez idõ 
alatt sok szép emléket gyûjtött és raktározott el; ezek 
segítették át a nehezebb idõszakokon, amikor kényszer-
feladatokat kellett végezni, valamint az utolsó 4-5 évben 
tapasztalható - embert és pedagógust próbáló, mindkét 
mivoltunkban sok, megalázó helyzetû - az oktatás és az 
iskolai élet zûrzavaros idõszakán. A szép idõk adtak neki 
erõt az utóbbi években a feladatellátáshoz; sokszor 
beszélgettünk „azokról az idõkrõl, amikor a gyerekek nagy 
többsége tanulni járt az iskolába, amikor a tudás még a nagy 
többségnél érték volt, és a gyengébbek is igyekeztek 
felsorakozni a jók mögé, fölfelé húzták egymást a tanulók, 
dicsõség volt a szorgalmas munka”, feloldva ezzel 
egymásban is a nap mint nap felmerülõ, szélmalomharcnak 
tûnõ munkából adódó feszültségeket.

oltak, akik
Õ

- 

é n

ISKOLAI HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot 
hirdet a 2011/2012-es tanévben jó tanulmányi eredményt elért, 
közép- és felsõfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok 
támogatására.
Pályázati feltételek:
- Középfokú tanintézményben elért 4,2 vagy annál jobb tanul-

mányi eredmény.
- Felsõfokú tanintézményben elért 4,0 vagy annál  jobb tanulmányi 

eredmény.
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett, vagy 

általa anyagilag, illetve szakmailag támogatott országos 
tanulmányi versenyen elért elsõ tíz helyezés valamelyike.

A tanulmányi eredményt a bizonyítvány másolatával kell igazolni.
A nem számmal jelzett (pl.: megfelelt, jól megfelelt) tantárgyi 
eredményrõl (érdemjegyrõl) a tanintézmény által kiállított 
számszerû igazolást kell csatolni.
A magatartás és szorgalom érdemjegyek a tanulmányi átlag 
számításakor nem vehetõk figyelembe. 
Felsõfokú oktatási intézmény esetében a tanulmányi eredmény 
meghatározásánál nem a kredit átlag a meghatározó.
Az országos tanulmányi versenyen elért eredményrõl az igazolás 
másolata  szükséges.
A pályázatot a rimóci polgármesteri hivatalban lehet benyújtani 

2012. szeptember 28.-án 16.00 óráig.
A pályázati határidõn túl hiánypótlásra nincs lehetõség!

A pályázat nyertesei „Rimóc Község Jó Tanulója” elismerõ 
oklevélben és egyszeri 5.000 Ft-os támogatásban részesülnek, 
melyek ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra.

                      Beszkid Andor polgármester
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mit üzentek az angyalok a mesterlegénynek? Hogy mennyien Váci Egyházmegyei Találkozó Pilinyben nyertek testi-lelki gyógyulást ott? Ott fenn, a mennyben mindez fel 
van jegyezve, de mi se feledjük! Nem szégyen õseink nyomában 
járni, az õ nagy és erõs hitüket, mint valami széles nyomot követni. Nem elõször és nem is utoljára vettünk részt Rimócról ezen a 
A széles, kitaposott ösvény a biztos! Sokan keresték fel ott Máriát! rendezvényen. Mégis, más volt kicsit mint az eddigiek. Eddig 
Az erdõ mélyén, a csendes magányban. A forrás ugyan azóta lehetett példálózni: de jó nekik, összetartanak, megrendezték, 
elapadt, de a hely nem változott, legfeljebb ha még inkább benõtte a képesek voltak megcsinálni… Kicsit irigykedtünk. Ha eddig 
sûrû imádság szövedéke.azonban könnyedén hárítottuk el a gondolatot, mostantól ez 

Lelkileg feltöltõdve  fizikailag fáradtan értünk vissza  most már nehezebben megy… Miért? Mi is történt Pilinyben Szent Péter és 
buszokkal  Pilinybe. Ebéd után elmerültünk a zsibongó tömegben, Pál apostolok ünnepén, és az azt követõ napon? Öt település látta 
mint valami vásári sokadalomban. „Támogatói jeggyel”, végig vendégül a Váci egyházmegyét Szokolyától Szandaszõlõsig. 
lehetett kóstolni azt, ami az öt község összefogásának jeleként Hatalmas az egyházmegye, rengeteg ember lakja, de mégsem 
kézzelfoghatóan, tapinthatóan, sõt ízlelhetõ formában akkora nagy, hogy ez az öt egyházközség ne tudta volna két napba 
megnyilatkozott. Palacsinta, lekvár, bodzaszörp… Egyfajta „ízek besûrítve az élete részévé tenni az egészet. Ott nyüzsgött, élt 
utcája”. Nagy meleg, nagy tömeg, mint a vásári sokadalomban. mindenki Piliny mezején. Ott volt minden gondjával, bajával, 
Hûvös helyet kerestünk, így „menekültünk” a legjobb helyre: a betegségével. De ott volt örömével és életerejével is. A találkozás 
hûvös pilinyi templomba. „Uram, jó nekünk itt lenni”  s nem csak a helye, a bibliai Hóreb vagy a Tábor hegye lett Piliny. Nem csak az 
testi, de a lelki enyhülés miatt is. Megszólalt a harangszó, egymással való találkozásé, hanem az egymással Krisztusban 
megszólalt vele a múlt. Egy majdnem ötszáz éves  1523-ban öntött, találkozás helye. „Uram, jó nekünk itt lenni”  akár énekelhettük is 
de még mindig szolgálatban lévõ  harang ércnyelve köszöntötte volna. 
Máriát, az Isten anyját. Ezt az ötszáz évet végiggondolva - ami De mintha ez az egész csak „kóstoló” lett volna: már el is hagytuk 
ugye, nem kicsiség - csoda, hogy „köztünk lehet”, s már csak az a Tábor-hegyét, az Úr fényének helyét, és kivonultunk a pusztába. 
illendõségbõl kifolyólag is hallgatunk az „idõsebb” szavára, és Szó szerint! Tíz kilométeres utat tettünk meg, harcolva a 
meg nem szûnõ Máriás hittel mondjuk mi is, miként õsein: forrósággal. Kevesen voltunk, vagy sokan? Döntse el ki-ki maga. 
„Üdvözlégy, Mária!”Ha mindaz sorba állt volna, és gondolatban-szívben velünk tart, 

De pörögtek az események, következett a zárómise, a búcsúzás, akit ott azon a „rövid” úton magunkkal vittünk, akkor több százan 
és annak a bejelentése: a következõ, 2013-as esztendõben, a HIT baktattunk volna a képzeletbeli „találkozás hegyérõl”  ahol Jézus 
évében Pásztón kerül megrendezésre a következõ Egyházmegyei arca a felebaráttal való találkozás örömétõl ragyogott fel bennünk 
Találkozó. Jövõre Pásztón, töretlen HIT-tel, teljesedõ REMÉNY-egy másik, valóságos hegyre: az Angyalok hegyére. Jézustól 
ben és tökéletesedõ SZERETET-ben!Máriáig… 

Csak kívánni tudom, hogy töretlen hitünk kovácsoljon össze Megmondva az igazat, sokan a rimóci zarándokok közül  köztük 
bennünket, reményünkkel tudjunk másokat is erõsíteni, én is  éppen ezért indultunk útnak. Az Egyház zsibongó életébõl 
szeretetünkrõl pedig mi is úgy tudjunk példát adni, mint ez az öt kicsit Mária csöndjébe kiszakadni. Csendes hely, az imádság, a 
egyházközség.néma áldozathozatal és az engesztelés helye. Azzá vált számunkra 

Kedves Rimóciak! Egyházmegyei Találkozó Rimócon? Rajtunk is. Valamikor a Rimóciak kedvelt zarándokhelye volt. Emlékszik 
erre még valaki? A forrásra? A „Harminchárom garádicsra”? Hogy múlik! Nem lehetetlen! „Ne félj, csak higgy!'             Jusztin Péter

gondoltuk, de nagyon gyorsan elfogyott, mivel elkezdett az esõ Aktív nyár – a Rimóci Ifjúsági Egyesület hírei szitálni. Az esõ elõl behúzódtunk a faház által nyújtott menedékbe, 
ahol alig töltöttünk el pár percet, már el is állt az esõ. Mindezek után 

Kirándulás következett a nagy próba, hogy megtaláljuk a Geo-ládát. A tíz fiatal tíz 
irányba indult el, de hosszas keresés után (kb.1-1,5óra) sem találtuk. A tavalyi évben nagy sikernek örvendett a jutalomkirándulásunk, 
Ekkor segítséget kértünk, méghozzá telefonon, majd a hívás után egy így idén is megszerveztük. Nagy segítségünkre volt ebben egy 
negyed óra újbóli kutatás után Vincze Zsolt „Fice” megtalálta a Geo-pályázat, amit a Nógrád Ifjúságáért Alapítvány írt ki, ezen a pályázaton 
ládát. Már csak annyi volt hátra, hogy készüljön egy fénykép, és 96.400 forintot nyertünk erre a célra.
emlékül hagyjunk valami apróságot az utánunk érkezõknek, ezután Az egyesület aktív tagjai az év során végzett munkájukért pontokat 
indultunk is haza.kaptak, és a rimóci busz befogadóképességéhez mérten, a 17 legtöbb 

pontot gyûjtõ tagot vittük el magunkkal. Sajnos többeknek nem volt jó 
az idõpont, de voltak lelkes jelentkezõk, így teli busszal mentünk.

A célállomás újfent Budapest volt, reggel nyolckor indultunk. Idén 
az állatkertben kezdtünk, ahol a fiatalok nagy gyerekekként 
nézelõdtek, csodálkoztak az állatokon. Az állatkert színvonala 
garantálta a folyamatos érdeklõdést, mérete miatt pedig bõven szükség 
volt arra a majdnem hét órára, amit rá szántunk. Miután végeztünk, 
elsétáltunk egy gyorsétterembe, ahol mindenki jóllakott. Annyira, 
hogy alig akartunk újra útnak indulni, de mivel este nyolctól volt a 
vidámpark éjszakai nyitása, ezért muszáj volt. Egy kis sorban állás után 
bejutottunk a vidámparkba, ahol éjszaka ugyan nem minden játékot 
mûködtetnek, de a megvásárolt karszalaggal majd mindre 
felülhettünk, és fel is ültünk. A vidámpark élményeit legjobban talán az 
írja le, hogy másnapra mindenki berekedt. Az embereket pörgetõ, 
magasba rántó, fejjel lefelé lógató száguldó masinák mindenkiben 
annyi adrenalint termeltek (még azokban is, akik csak nézték), hogy azt 
csak jó nagy ordításokkal, sikításokkal lehetett kiadni magunkból. 
Különösen emlékezetes élményt nyújtott az éjszakai szellemvasút, ami 
után ráadásul a parkban is ijesztgették az embereket. Éjjel fél 2-kor 
indultunk haza. A hazafelé vezetõ út jó hangulatban, folyamatos 
dalolással telt, hajnali fél négy körül értünk Rimócra. Mindenki 
vidáman, de nagyon fáradtan tért ágyba.

A hazafelé vezetõ út már mindenki számára hosszabbnak és 
A program a Nógrád Ifjúságáért Alapítvány támogatásával jött létre.

unalmasabbnak tûnt, persze csak a fáradtság miatt, de kis idõ után 
visszaértünk Nógrádsipekre. A „Koroná”-ban pár percet pihenve és 
felfrissülve újult erõvel vágtunk neki a már nem is olyan hosszú 
kerékpárútnak. Rimóc határaihoz érve már jól látszódott, hogy 
közeledik az esõ, amely a földútról kiérve jól el is kapott 
mindegyikünket. Nagyon szép élményekkel gazdagodott 
mindegyikünk, és reméljük hamarosan újra hasonló túrát szerveznünk.

Költözés, új-klub

Az egyesület alapszabályba is foglalt egyik fõ célja a saját 
klubhelyiség létrehozása és mûködtetése. A 2010-es jótékonysági 
bálon is erre a célra gyûjtöttük a bevételeket, mivel az alakulásunk óta 
tudtuk, hogy a közösségi ház ifjúsági terme a felújítás miatt nem marad 
meg örökre. Az önkormányzat jóvoltából idén meg is kaptuk azt az 
épületrészt, ahová a klubhelységünket berendezhetjük. A Coop bolt és 
a Hajni vegyesbolt között lévõ terem, és ahhoz tartozó kisebb iroda - 
amit többen mint „a régi kocsma” ismernek – lesz az egyesület, az 
ifjúság klubja. A nagyteremben hozzáláttunk a munkálatokhoz, az 
önkormányzat dolgozói a boltba vezetõ ajtókat elfalazták, illetve 
újravakolták a falakat, ahol ez már szükségessé vált. A termek festését 
mi magunk szeretnénk elvégezni, hogy tetszésünk szerinti felületeket, 
színeket, mintákat kapjunk. A közösségi házból is eljött az ideje, hogy 
kiköltözzünk, így hamarosan aktívan is birtokba fogjuk venni a helyet. Dobos-kúti kerékpártúra (2012. 08. 11.)
Szeretnénk ha minden korábbi programunkat tudnánk folytatni az új 
helyen. A korábbi "klub-szolgáltatás" is itt fog mûködni, természetesen Többszöri idõpont áthelyezés után végre sikerült több fiatalnak is 
valamennyire átalakított módon.megfelelõ idõpontot találni a kerékpártúrára, mely így 2012.08.11-én 

délelõtt 10 órakor indult. Már fél 10 körül gyülekeztünk a klub elõtt, és 
miután mindenki beszerezte a nyársaláshoz és az úthoz szükséges Szerdai sütések
hozzávalókat elindultunk tíz fiatallal a rimóci focipálya irányába. A 

A klubhelyiség mögötti nyársalónál egyesületünk a szerdai "füst-hangulat és a jókedv kíséretében gyorsan átértünk Nógrádsipekre, ahol 
nap" alkalmával szokott nyársalást szervezni. Az elmúlt idõszakban megbeszélésre került a további menetrend. Módosult ugyanis a 
azonban kipróbáltunk azt, hogy nem mindenki magának hoz szalonnát program, mivel az idõjárás elõrejelzés szerint esõ volt várható. Rövid 
és kenyeret, hanem összedobunk fejenként bizonyos összeget, és egy beszélgetés után arra jutottunk, hogy a „Korona Presszó”-nál lezárjuk a 
megbeszélt ételt készítünk el. Az elsõ ilyen alkalommal hamburgert kerékpárokat és gyalog folytatjuk az utat. Elsõ nekifutásra mindenki 
készítettünk, a következõ alkalommal pedig egy igen ízletes lecsót távolinak gondolta a Dobos-kútig vezetõ utat, de szinte észre sem 
fõztünk, amit másnap (az új klub kialakítása közben lévõ vettük és már meg is érkeztünk. Közülünk többen is voltak olyanok, 
ebédszünetben) még mindig nagy étvággyal fogyasztottunk. akik nem jártak még itt, és mindannyiunkat meglepett, hogy milyen 
Szeretnénk a közösségi ház felújításának ideje alatt, valamint az komfortos körülmények vannak kialakítva az erdõ közepén.
IKSZT elkészülte után is folytatni (természetesen amíg az idõ Ezt követõen mindenki megpihent egy kicsit, majd nekiültünk a 
megengedi) ezt a szokásunkat.           Bablena Ferenc, Horváth Istvánnyársalásnak és a tárcsás sütésnek. Az ebéd lassabban készült el, mint 

A Dobos-kúti biciklitúra résztvevõi

Csoportkép a vidámparkban
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A rendszerváltozás után Árva Vince atya a lehetõségeket kihasználva Emlékfa-ültetés Ópusztaszeren a 
felélesztette, és újból mûködésbe hozta Márianosztrán és 
aSziklatemplomban is a pálosságot . Felújítatja a Sziklatemplomot. magyar nemzet kiemelt szolgálatáért
1990-tõl a Sziklatemplom vezetõje. Ugyanez idõtõl  kezdve a Pálos-A hagyománynak megfelelõen, 
rend országos gondnoka. Így tehát négy kolostorban indulhatott meg ópusztaszeri mozzanattal kezdõdtek a 
ismét a szerzetesi élet, Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Magyarok VIII. Világkongresz-
Petõfiszálláson.szusának munkálatai. Augusztus 15-
1987 nyarát ismét Csêstohowában tölti. Egyik nap, amikor megszólalt én, Nagyboldogasszony napján délben 
a kolostor harangja, és minden pálos elindult a templomba, akkor már emlékfákat ültettek mindazoknak - 
az atya sejtette, mi a helyzet. Ahogy bementek a kolostor kápolnájába, magyaroknak és nem magyaroknak -, 
végigvonult a csêstochowai püspök, fölállt az oltár elé, és elõvett egy akik kiemelkedõ érdemeket szereztek 
dekrétumot. Ez egy pápai dekrétum volt, amely az akkori generálist a magyar nemzet szolgálatában, és 
azonnali hatállyal megfosztotta a tisztségétõl, és ideiglenes a akiket ezen érdemeik elismeréseként, 
czêstochowai püspök lett a rend kormányzója. Benne az munkált, az évek során A Magyar Nemzetért 
hogy össze kell tartania a csapatot, a Pálos-rend Magyarországon nem emlékérem ezüst- vagy arany 
szûnhet meg. Árva atya Rómába felterjesztette a titkos pálosok fokozatával tüntettek ki.
névsorát, hogy elismerjék szerzetesi voltukat. Ezt a Szerzetesi Néhai Árva Vince atya, pálos szerzetesnek A Magyar Nemzetért 
Kongregáció 1989. május 20-án elismerteAranyéremmel történõ posztumusz kitüntetésére az emlékfa-

ültetési ceremónia keretében került sor Ópusztaszeren. 1994-ben számûzni próbálták Árva Vince atyát a Pálos rendbõl, és a 
rendben eltöltött 42 évi munkája jutalmául a Pálos renden kívüli életet Árva Vince atya 1932-ben született Rimócon. Édesanyja, hat éves 
javasoltak számára. Ettõl kezdve különbözõ helyeken lelkipásztori korában hagyta itt fiát, kilenc éves korában, pedig édesapja halt meg. 
szolgálatokat lát el. Halála elõtt 11 évvel Pilisszántóra került. Kora gyermekkorától papnak készült.
Megtalálta Boldog Özséb sírját a pilisszántói temetõben. A sír helyére A középiskoláit Újpesten és Pápán végezte. Nagyon hálás volt a pápai 
egy keresztet állíttatott. iskolának, ahol igazi magyar testvériséggel fogadták, segítették, hogy 

tanulmányait folytathassa, miközben Marcaliban katonai szolgálatát Boldog Özsébrõl  elkészült anyag elsõ két kötete az Özséb tiszteletét 
tölti. bizonyító, mintegy 150 mûvészettörténeti ábrázolást tartalmazza. A 

harmadik kötet plébániák és egyházközösségek mintegy 160 szentté Árva Vince atya Istentõl kapott küldetésébõl a Boldog Özséb 
avatást kérõ levelét, a negyedik kötet az esztergomi érseki alapította Õsi Pálos-rend újjászervezését, tartja élte céljának, 
tartományhoz tartozó egyházmegyék kérõ és csatlakozó leveleit ugyanakkor Boldog Özséb szentté avatását, amire a dr. Lékai László 
(mintegy 214 oldal), az ötödik kötet pedig a kalocsai fõegyházmegye bíboros, prímás, esztergomi érsek 1985. december 16-án kelt 155-
szeged-csanádi egyházmegye, egri érseki tartomány kérõ- és 6/1985 sz. levelében kinevezi Árva Vince atyát posztulátornnak. 
csatlakozó leveleit tartalmazza mintegy 270 oldalon. Elkészült az öt Ezután kezdte meg az atya a szentté avatási eljáráshoz szükséges 
kötet olasz nyelvû fordítása is.adatok összegyûjtését. 

A kommunizmus évtizedeiben, a szerzetesrendek betiltása idején, A magyar Pálos-rend alapítójának Özséb kanonok, oltárra emeléséhez 
Árva Vince atya volt az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a a szükséges anyagot 22 éves munkával összegyûjtötte 17 kötetben, 
Pálos Rend titkos vezetõje. Ezekben az évtizedekben az õ kezébe tették melyhez dr. Lékai László néhai bíboros, prímás, esztergomi érsek úr 
le az esküt a titokban felszentelt új pálosok, azok, akik akkor, amikor által reá ruházott posztulátori feladatát teljesítette Vince atya.
már törvényesen mûködhetett a rend, - egy kivétellel - valamennyien A Pálos-rend 700 éves évfordulója volt 2008. december 13-án, mert 
megtagadták õt. 1308. december 13-án kelt, okmányban, Gentilis bíboros, a V. 
1964-ben elõször jár Czêstochowában, hogy az államilag illegálisan Kelemennek követe látogatásakor kapta meg a rend az engedélyt, hogy 
mûködõ pálos rendet egyházilag jóváhagyassa. végleg Szent Ágoston regulája szerint szervezze meg életét. 
Rómából már volt meghatalmazása, és így Csêstochowa, írásba adta, Árva Vince atya 2008. augusztus 19-én, a Magyarok VII. 
hogy Árva Vince atya a magyarországi tartományfõnök, és mindenhez Világkongresszusán jelentette be nyilvánosan, hogy a Magyarok 
van joga: fogadalmaztathat, feloldoztathat. Világszövetségére szeretné bízni a hatalmas munkával összeállított    
Nagyon nagy szeretettel volt a lengyelek iránt. Minden nyáron 2-3 17 kötetes anyagot.
hetet ott töltött a pálos testvéreivel.

Errõl és az elvégzett munkáról, valamint a szentté avatás készre 
Több kápláni hely után 1968-tól könyvtáros Esztergomban. 1970-73 

jelentésérõl továbbá a Pálos-rend sajátos helyzetérõl tájékoztatta 
között a Keresztény Múzeum referense, késõbb igazgatója. 1973-ban 

Õszentsége XVI. Benedek pápát.
az õ irányításával zajlott le a Keresztény Múzeum felújítása. 1976-tól 

A Magyarok Világszövetsége Árva Vince atya, Boldog Özséb Márianosztrán  plébános. Felújítja a Márianosztrai kegyhelyet  A  
hivatalos posztulátorának felkérésére vállalta a szentté avatási perben kegyképre õ tette rá a Szent Koronát aranyozott ezüstbõl. Amikor 
az aktor szerepét. elkészült a Szûz Anya fejére Szent István koronája, az ötvössel a kis 

Jézus fejére is csináltatott fõhercegi koronát. Magyarok Világszövetsége hosszan elemezte a felkérést, majd 
Elnöksége révén, 2008. december 6-án döntött a megtisztelõ feladat 1984-tõl a Római Magyar Intézet növendéke. A Szenttéavatási 
elvállalásáról. Egyben arról is, hogy 2008. december 13-án, a Pálos Kongregációban szentté avatási diplomát szerzett..
Rend teljes körû pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján Pálos Amikor Rómában volt, hogy megszerezze a szentté avatási 
emléknapot tart székházában. Kiváló alkalomnak mutatkozott ez a szakképesítést állandó bejárása volt a levéltárba, és a könyvtárba. Az 
tizenhét kötetes posztulátum ünnepélyes és nyilvános átadására. Ám atya kikért egy 1215-bõl származó kódexet, kinyitotta és lehajolt és 
ekkor már sûrû fellegek keringtek Vince atya fölött. Ekkor õ a megcsókolta, mert olyan gyönyörû, tiszta írással készült, és 
marosvásárhelyi klinikán, egy súlyos hátgerinc-baleset következtében folyamatosan tudta olvasni. Lefordította a Gyönyösi-féle 1527-ben 
élet és halál között lebegett.befejezett kódexet.
Vince atya november második felében Csíksomlyóra utazik és ott Lefordítja Gregorius Gyöngyösi humanista nevén (Gregorius Coelius 
súlyos balesetet szenved. Csak harmadnap jöttek rá, hogy Vince atya Pannonius) Vitae fratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi 
közvetlen életveszélyben van. Ekkor szállították át Marosvásárhelyre. Eremitae azaz Szent Pál rendjén levõ testvérek életrajzai vagyis 

Gyöngyösi Gergely: Remete Szent Pál testvéreinek életét. Amikor eljött az a bizonyos nap, 2008. december 13-a, amelyen a 
Levéltári kutatásai közben fedezi fel, hogy nem az Õsi Boldog Özséb Magyarok Világszövetségének székházában, a Pálos emléknap 
által alapított Pálos rendben van, hanem abban, amelyet 1784-ben keretében, a Pálos Rend képviselõinek jelenlétében Árva Vince atya 
Szaniszló lengyel király a magyar tartományról leválasztott. Ez a munkatársai könnyezve átadták a tizenhét vaskos kötetet, dermedt 
leválasztás két évvel elõzte meg II. József rendeletét, amely a magyar csend ült a teremre. Valamennyien Árva Vince atyára gondoltunk, 
Pálos rendet hivatalosan megszünteti, s amely rend azóta, kisebb- hiszen ez a nap az õ munkássága beteljesülésének napja kellett volna 
nagyobb megszakításokkal folyamatosan önálló tartományként legyen, miközben õ - immár a budapesti baleseti kórházban - az élet és 
mûködik. a halál harcát vívta.

Árva Vince atya másnap visszaadta lelkét a teremtõjének. 

„A halott pálosokat nem ûzhetik el!
Itt vannak a haza földjében és vigyázzák az ország sorsát, 

Szûzanyánk országában népe boldogságát.”

Árva Vince atyát 2009. január 5-én temették el Székesfehérvárott, 
ahová a rimóci rokonok, barátok és ismerõsök utolsó útjára elkísérték.
Azóta sem tudtuk Õt elfeledni. Emléke, munkássága továbbra is 
közöttünk él.
2012. augusztus 15-én Néhai Árva Vince atya, pálos szerzetesnek  a 
Magyar Nemzetért Aranyéremmel történõ posztumusz 
kitüntetésére került sor Ópusztaszeren.
Árva Vince atyát, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a 
Pálos Rend életben tartásában, a kommunizmus évtizedei alatt szerzett 
érdemei elismeréseként, valamit a Rend alapítója, Boldog Özséb 
szentté avatását szolgáló posztulátum huszonkét év megfeszített 
munkájával való elkészítéséért tünteti ki a Magyarok Világszövetsége, 
négy évvel halála után.

Forrás: Patrubány Miklós a Magyarok világszövetség elnökének Mons. Angelo Amato, a Szentek Ügyei Kongregációjának 
nyilatkozata és Bakk István a pálos bizottság elnöke írásaiból prefektusa hivatalában fogadta Patrubány Miklóst, a Magyarok 
összeállította Koczka Csabáné.Világszövetségének elnökét.

kopár szikláiba bevágva egyedüli szerény birtoka volt Joachim- és 
Annának. És e barlangban, melybe, mint valamely pinczébe csak 
néhány lépcsõn lehet bejutni. Tisri hónap elsõ napjaiban (szept. 8.) 

Mint arról elõzõ újságunkból már értesülhettek, ebben az évben született az, ki a minden urát fogja a világra hozni. Az egyház, mely 
Mária születését eseménynek tekinti, melyet csak Krisztus születése éppen 100 esztendeje, hogy jelenlegi formájában elkészült és 
halad meg nagyszerûségében, lelke örömével kiáltja: „A te felszentelésre került a rimóci templom. Ebbõl az alkalomból a 
születésed, szûz Istenanya, hirdeti a világnak az örömet, mely RIMÓCI ÚJSÁG sorozatot indít a Mária ünnepek történeteibõl, 
osztályrésze leend, mert tõled született az igazság napja, mely midõn abban a reményben, hogy sok új és hasznos ismeretet szereznek majd 
bennünket a habozás- és örök halál éje megszállott, nekünk örök olvasóink.
életet adott. Tökéletes határozottsággal nem mondhatni meg az idõt, Kívánom, hogy hónapról-hónapra találjanak majd érdekességet az 
melyben Mária születése ünnepét megtartani kezdé az 

ezen ünnepekrõl.                                                            Beszkid János
anyaszentegyház. Mégis alapos biztossággal mondhatjuk, hogy az 
mind a latin, mind a görög egyházban 436-ra esik Krisztus után. - I. 

Szûz Mária születése vagy kisasszony ünnepén Sergius pápa ez ünnepet az egész egyházra kiterjesztette, azonban 
(szeptember 8-án) még nyolczada nem volt; s ezért II. Incze a lyoni zsinaton hozta meg 

1245. Az ünnep egyháztörténelmi leírása
A magyarok ezen ünnepet Kisasszony napjának nevezik, hogy 

Minthogy Mária születése a megváltás nagy napjának hajnalául megkülönböztessék a napot, melyen Mária született, Nagyasszony 
tekinthetõ, ez esemény az anyaszentegyház elõtt oly fontosnak napjától, a melyen mennybe fölvétetett.
látszott, hogy ünnepélyes emlékre külön napot rendelt. Tekintve a Reánk magyarokra nézve azért is nevezetes e nap, mert a magyar 
hitet, tekintve az erkölcsöt, vastag sötétség fedé akkor az egész szent korona, mely a forradalom bevégeztével elásatott, éppen 
világot; hogy pogányokról, kik az igaz Istent nem ismerék s a bûnök kisasszony napján találtatott meg és a hely, ahol a szerencsés 
ösvényén vándoroltak, ne is szóljunk, Isten választott népe, a zsidók is fölfedezés történt, egy kápolnával díszíttetett. - E szent korona, mely 
messze tértek el az Úr törvényeitõl, emberi véleményüket követték s annyi királyaink homlokát diszesité, sz. István elsõ királyunknak 
minden tartózkodás nélkül szegték meg az Isten parancsolatait, Szylveszter pápa által küldetett s ezzel az apostoli czim s azért tartja a 
miattok panaszkodék az Úr a próféta által: „E nép ajkaival tisztel magyar oly becsben e szent ereklyét.
engem, szíve pedig messze van tõlem.” - Egy nyomorult lakocska, a 
tizenöt hegyek egyikének, melyek Názáreth városkát környezék, (Forrás: Makula nélkül való tükör címû imádságos könyv)

Mária ünnepek
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