Ára: 150,-Ft
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A sereghajtók között felnõtt csapatunk
25. forduló: május 4. 17:00 Rimóc - Mátranovák 2-3 (1-2)
Rimóc, 100 nézõ, vezette: Béres K. (Holecska A., Balázs K.)
Rimóc: Csampa - Farkas, Fábián, Mócsány, Kelecsényi (Vincze) Lackó, Árva, Rácz, Bangó N. - Botos (Beszkid), Bangó R. (Szilvási)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Botos, Kelecsényi, ill. Stark, Oszvald (2) (1 tizenegyesbõl)
Sárga lap: Bangó N., Fábián, Rácz. ill. Kovács, Nádasdi
Kiállítva: Stark Jók: Fábián, Bangó R, ill. Oszvald, Molnár, Kovács
Jó iramú, küzdelmes mérkõzésen minden úgy történt, mint az elmúlt héten a
BSE ellen. A vendégek elég könnyen, már a 13 percben 2 - 0 ra vezettek, a
hazaiak ekkor ébredtek és a 31. percben Botos révén sikerült szépíteniük. A
második félidõ úgy kezdõdött a hazaiak számára, ahogy kell. Kelecsényi
fejes gólja az egyenlítést jelentette. A mérkõzés hátralevõ részében három
lehetõség is adódott a gyõzelem megszerzésére, de egy felesleges
szabálytalanság miatt a vendégeknek sikerült. A mérkõzés 11. percében
Oravecz Attila Mátranovák játékosa rosszul érkezett talajra és bal váll
kulcstörést szenvedett. Minél elõbbi gyógyulást kívánunk neki.
Komár Gábor: Mindhárom gólunkat nagy egyéni hibából kaptuk, így
törvényszerû vereséget szenvedtünk. Játékunk végig egyenrangú
ellenfele voltunk a dobogós csapatnak.
Pataki László: Nehéz mérkõzésen gyõzelmet aratunk.
26. forduló: május 12. 17:00 Nõtincs - Rimóc 4-0 (1-0)
Nõtincs, 150 nézõ, vezette: Boda V. (Béres K., Katona L.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Kelecsényi, Mócsány, Hodúr - Beszkid,
Árva, Botos, Szilvási (Kormány) - Vincze (Farkas), Bangó R.
Játékos-edzõ: Komár Gábor Gól: Dancsó, Szunter, Prukker, Földvári
Sárga lap: Jók: Dancsók, Szunter, ill. Kelecsényi
A hazai csapat gyors vezetést szerzett és továbbiakban egy percre sem
fogott veszélyben a gyõzelem. A második félidõben a helyzetek
kihasználása már eredményben is megmutatkozott.
Komár Gábor: Nem okoztunk komoly ellenállást az ellenfél részére.
Így sima vereséget szenvedtünk. Gratulálok a hazaiaknak.
27. forduló: május 18. 17:00 Rimóc - Berkenye 0-8 (0-3)
Rimóc 100 nézõ, vezette: Kovács T., (Szász K., Holecska A.)
Rimóc: Csampa Laczkó, Fábián, Farkas, Kelecsényi Bangó N, Árva,
Rácz, Szilvási (Beszkid) Vincze (Botos), Bangó R.,
Játékos-edzõ: Komár Gábor Gól: Greff (3), Fábri (2), Rusvay (2), Farkas
Sárga lap: Szilvási
Jók: Rácz, Fábián, Bangó R. ill. Fábri, Rusvay, Greff, Farkas.
Közepes iramú mérkõzésen a hazaiak nem tudtak ellenállni a bajnok
esélyes vendégeknek.
Komár Gábor: Valami nem stimmel a magyar futballban ha egy
osztályon belül ekkora tudáskülönbség alakul ki. „Befûzték a
filmet”gyámoltalan csapatomnak.
Mózner János: Magabiztos játékkal, szimpatikus csapatot sikerült legyõzni.
28. forduló: május 20. 17:00 Héhalom - Rimóc 1-0 (1-0)
Héhalom, 150 nézõ, vezette: Telek Á. (Bogár G., Bogár E.)
Rimóc: Csampa Mócsány, Kelecsényi, Farkas, Laczkó Fábián, Árva,
Rácz, Bangó N. Bangó R. (Beszkid), Botos (Vincze)
Játékos-edzõ: Komár Gábor
Gól: Babusa
Sárga lap: Rácz
Jók: Lõrincz, Kárpáti, Fekete, Bognár, Babusa, ill. Mócsány, Farkas
Kitûnõen elõkészített pályán, közepes színvonalú mérkõzést játszott a két
csapat. Inkább a küzdelem dominált, kreatív megoldások ritkán születtek. A
hazaiak többet birtokolták a labdát, s a mezõnyfölényüket egy szabadrúgás
révén gólra váltották. A második félidõ kiegyensúlyozottabb játékot hozott.
A vendégek mindent egy lapra feltéve igyekeztek gólt elérni, ügyesen
adogattak, de az erõfeszítéseik nem hoztak sikert. A hazaiak kontrából
több gólhelyzetet alakítottak ki, de az eredmény már nem változott.

Szilágyi Albert: Ma nem ment úgy a játék, mint ahogyan szerettük
volna. Azonban így is megszereztük a három pontot, a lelkesen harcosan
játszó rimóciakkal szemben.
Komár Gábor: Sajnos lassan rá kell ébrednünk arra, hogy erõs nekünk a
megyei elsõ osztály. Gratulálok a hazai csapatnak.
29. forduló: május 25. 17:00 Rimóc - Palotás 5-0 (2-0)
Rimóc, 50 nézõ, vezette: Dobos A. (Katona L., Szász K.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Kelecsényi, Farkas, Árva - Komár (Bangó A.),
Fábián, Rácz, Bangó N. (Kormány) - Botos (Vincze), Bangó R. (Beszkid)
Játékos edzõ: Komár Gábor Gól: Bangó R., Botos, Bangó N., Vincze (2)
Sárga lap: Bangó N., Botos. ill. Hadrik, Mladoniczki, Kotasz G.
Jók: Árva, Laczkó, Vincze. Ill. Kotasz G., Sipos, Deák.
Mindent egy lapra feltéve, hazai rohamokkal indult a találkozó, de az
elsõ gólt csak a 22. percben tudták megszerezni. Az elsõ félidõ végén
egy szerencsés találattal megduplázták elõnyüket. A második fél idõt a
vendégek kezdték jobban, de a hazaiak visszavették a mérkõzés
irányítását, és remek gólokkal igen fontos három pontot szereztek.
Komár Gábor: Hittel és bátran játszottunk, „teljesen csapattal”, és
helyzeteink 70%- át kihasználva teljesen sima gyõzelmet szereztünk,
mellyel életben tartottuk megyei egyes reményeinket. Köszönjük
azoknak, akik a gyenge szereplés ellenére is a csapat mellett állnak.
Hegyi Tamás: A bajnokság végére az igaz, hogy elfogyunk, de ilyen
kritikán aluli játékot a tartalékos csapattól sem lehet elfogadni.
Remélem, minden játékosom elgondolkodik ezek után. Gratulálok a
lelkesen és jól játszó hazai csapatnak.
A felnõtt bajnokság állása:
1. Berkenye
27 20 4 3 103-28 64
2. Karancskeszi 27 18 4 5 53-18 58
3. Mátranovák
27 15 7 5 67-34 52
4. Balassagyarmat 27 15 4 8 49-26 49
5. Nõtincs
27 14 4 9 45-35 46
6. Karancskeszi 27 14 2 11 50-54 44
7. Héhalom
27 12 6 9 56-38 42
8. Szécsény
27 12 6 9 54-41 42
9. Somos
27 11 5 11 52-40 38
10. Pásztó
28 9 3 16 45-56 30
11. Palotás
27 9 3 15 42-64 30
12. Érsekvadkert
27 6 7 14 41-57 25
13. Rimóc
27 7 2 18 38-64 23
14. Szurdokpüspöki 27 7 1 19 26-90 22
15. Bercel
27 4 2 21 24-100 14

Az ifjúsági bajnokság állása:
1. Pásztó
26 22 2 2 137- 17 68
2. Szécsény
25 19 3 3 125- 23 60
3. Érsekvadkert 25 18 1 6 112 - 40 55
4. Nõtincs
25 16 2 7 98 - 36 50
5. Héhalom
25 16 1 8 102- 54 49
6. Karancslapujtõ 25 12 4 9 92 - 54 40
7. Mátranovák
25 11 3 11 56 - 45 35 (-1 pont)
8. Somos
25 11 2 1269 - 75 35
9. Karancskeszi 25 10 1 1466 - 69 30 (-1 pont)
10. Rimóc
25 9 3 1366 - 89 29 (-1 pont)
11. Bercel
26 8 3 1557 - 73 27
12. Berkenye
25 4 1 2041 - 16913
13. Szurdokpüspöki 25 4 0 2134 - 17412
14. Palotás
25 3 0 2219 - 1569

Ifjúsági mérkõzések
25. forduló: Rimóc - Mátranovák 4-6 (1-4)
Rimóc: Percze K.- Szép M., Jusztin R., Rácz N., Csík Cs. - Csizmadia
B., Pásztor B., Kormány R., Percze R. - Kõmûves T., Bada N.
Gól: Kormány R (2), Bada N. (2)
26. forduló: Nõtincs - Rimóc 3-0 (0-0)
Rimóc ifjúsági csapata nem tudott elutazni a találkozóra (több sérült
játékos és bérmálkozó ifista hiányzott a csapatból), így Nõtincs javára
írták jóvá a 3 pontot 3-0-ás gólkülönbséggel.
27. forduló: Rimóc - Berkenye 12-0 (7-0)
Rimóc: Mócsány G. - Kormány R., Percze K., Szép M., Rácz N. Csizmadia B., Pásztor B., Molnár D., Bada N. - Jusztin R., Percze R.
Gól: Kormány R. (4), Szép M., Csizmadia B., Pásztor B., Percze R. (3),
Bada N. (2) Sárga lap: Pásztor B.
28. forduló: Héhalom - Rimóc 14-2 (3-0)
Rimóc: Csizmadia B. - Kõmûves T., Rácz N., Szép M., Percze K. Pásztor B., Csík Cs., Percze R. - Kormány R., Bada N.
Gól: Kormány R., Percze R.
29. forduló: Rimóc - Palotás 3-0 (0-0)
A Palotás ifjúsági csapata lemondta a mérkõzést, így Rimóc javára írták
jóvá a 3 pontot 3-0-s gólkülönbséggel.

Rimóci Újság - Független falusi havilap.
Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 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, Bablenáné Mócsány Georgina, Vincze Barna,
Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja 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!
Az újságban megjelenõ írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztõség véleményét.
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,,Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi,
hasonlít ahhoz az emberhez, aki természettõl kapott arcát tükörben nézegeti.’’ Jakab 1,23

Az emlékezés ideje
Május utolsó vasárnapja amellett,
hogy gyermeknap, a Hõsök ünnepe is.
Ekkor emlékezünk az elsõ és a második
világháborúban „odaveszett” rimóci
katonákra.
Máskor is, de ilyenkor mindig
virágba öltözik a Hõsök emlékmûve. Ma
élõ rimóci emberek viszik az emlékezés
virágait, mert nem tudják, hol nyugszik
- talán jeltelen sírban - az értelmetlen
háborúkban elesett hozzátartozójuk.
Rimócon mindig megemlékeztek a
háborúkban elesett, hõsi halált halt
katonákról, akkor is, amikor ez nem
mindig felelt meg a „kor szellemének”.
Mit tudunk mi, ma élõ - emlékezõemberek arról, hogy mit éltek át
földijeink - rimóciak - „valahol Oroszországban”? A háború utáni hadifogságból hazatértek közül volt szerencsém többekkel is beszélgetni, akik
különbözõ fogadalmakat tettek, ha az
Isten hazasegíti õket.
De sajnos voltak olyanok is, akik
soha többé nem látták már a rimóci
templom tornyát és nem hallották
többé harangjainak zúgását, nem
hallhatták a Rezesbanda nótáit, nem
mehettek többé Kisasszonynapkor a
„káponkához”, nem ölelhették keblükre
kedvesüket, gyermeküket, nem simogathatták meg állataikat, nem érezhették a májusi esõ áztatta rimóci földek
illatát.
Június 2. (vasárnap)
Június 2. (vasárnap) 1700
Június 4. (kedd)
Június 14. (péntek) 1800

A trianoni tragédiára emlékezve
június 4-ét a magyar Országgyûlés
2010-ben a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította.
Mi ezzel a verssel emlékezünk meg
1920. június 4-érõl.
FALU TAMÁS:

MAGYAR VISSZHANG
Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.
Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt…
Igazságot Magyarországnak!

Rájuk emlékeztünk május utolsó
vasárnapján. De az idei megemlékezés
kissé eltért az elõzõ évben megszokottaktól. Talán nem vagyok egyedül,
akinek egészséges hiányérzete volt.
Ráfoghatnánk az idõjárásra, amely
sajnos nem tette lehetõvé, hogy ott
emlékezzünk, ahol a rimóci katonák
neve márványtáblába van vésve. Az
emlékezés koszorúját azért odatettük,
és fénykép is készült róla.
Az emlékezés ideje rövidebb volt,
mint valamely divatos szappanopera
276. epizódja. Legalább a litánia után
megállhattunk volna a Hõsök terén egy
néma fõhajtásnyi idõre.
Beszkid János

PEDAGÓGUS NAP
Szurdokpüspöki-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság
az ÚJ KLUB-ban (6. forduló)

Június 7. (péntek) 1500 ÓVODAI BALLAGÁS
Június 15. (szombat) 1000 ÁLTALÁNOS ISKOLAI BALLAGÁS
Június 22. (szombat) 1000 Balogh László diakónussá szentelése
a váci székesegyházban
Június 23. (vasárnap)
VÉRADÁS az Általános Iskola
Hunyadi úti épületeben 9.00-15.00-ig
Június 28-29.
IX. Váci Egyházmegyei Találkozó Pásztón
Július 6. (szombat)
Palóc búcsú Herencsénybe

Szép határunk nem is határ volt,
Hanem Isten ölelõ karja.
Helyette most egy szörnyû gyászfolt
Sötétlik az árva magyarra.
De ezt a gyászkövet letesszük.
Hallók hallják, lássák, kik látnak,
Vérünkkel a földgömbre festjük:
Igazságot Magyarországnak!
Szavunk, imánk keljen visszhangra,
Mely zúgva, hullámozva árad,
Határ határnak továbbadja,
Nép a népnek, haza hazának.
Csillag olvassza fénysugárba,
Mely zengõ világûrbe vágtat,
Egész Mindenség ezt kiáltsa:

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!
Június elsõ vasárnapja
pedagógusnap.
Ezzel a verssel köszöntünk
minden pedagógust!

KÓNYA LAJOS: A TANÍTÓ
Jól ismeri az életet.
Hány tágas ablakot nyitott!
Szemei most is fényesek,
Negyvennégy évig tanított.
Csodálatos nagy-nagy dolog.
Évente harminc... s lepereg
negyvennégy év, így számolok
ezerháromszázhúsz gyerek!
Gyerekesebb kissé, vígabb
másoknál. Szava nyugtató.
Kereste mondja - a minap
egy vállalat-igazgató.
Köszönöm, hogy megtanított
rajzolni, körzõk és szögek
szavára nyílt meg a titok mindent önnek köszönhetek!
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ÖNKORMÁNYZATI
Álláshirdetés
Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekház segítõ munkatárs munkakörre
Rimóc Község Önkormányzata pályázatot hirdet a
Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház
segítõ munkatárs munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
· határozott idejû 2013. december 31-éig,
továbbfoglalkoztatási lehetõséggel, részmunkaidõ,
heti 20 óra
Munkakörhöz tartozó feladatok, felelõsségek:
· felelõs a ház tisztaságáért, a gyerekek ellátásáért,
· együttmûködik a családok elérésében és a velük
való kapcsolattartásban,
· részt vesz a kiemelt projekt által biztosított
képzéseken.
Pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:
· bölcsödében, óvodában vagy Biztos Kezdet
Gyerekházban szerzett releváns szakmai tapasztalat
Munkavégzés helye:
· Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház
(3177 Rimóc, Akácos út 1/b.)
A pályázathoz benyújtandó iratok:
· a végzettséget, képzettséget igazoló okirat
másolata,
· a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai
önéletrajz
· nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat
tartalmának és személyes adatainak a pályázat
elbírálásában részt vevõk általi megismeréséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje:
· 2013. június 24.
A pályázat elbírálásának várható ideje:
· 2013. július 8.
A munkakör 2013. július 15-étõl tölthetõ be.
A pályázatot zárt borítékban Beszkid Andor
polgármester úr - Rimóc Község Önkormányzata,
3177 Rimóc, Madách tér 1. - részére kérjük
megküldeni. A borítékon szükséges feltüntetni:
„Álláspályázat a Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó”
Gyerekház segítõ munkatárs munkakörre”.
A pályázattal kapcsolatban további információ
kérhetõ Beszkid Andor polgármester úrtól
a 06-30/749-1437 telefonszámon.

HÍREK

Álláshirdetés
Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház vezetõi munkakörére
Rimóc Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekház vezetõi munkakörének betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
· határozatlan idejû, teljes munkaidõ, heti 40 óra
Munkakörhöz tartozó feladatok, felelõsségek:
· felelõs a Gyerekház magas színvonalú mûködéséért,
· a Gyerekház nyitvatartási idejében jelen van és a Gyerekház munkatársainak
munkáját irányítja,
· irányítja a családokkal való munkát, a heti team-megbeszéléseket, a Gyerekház
dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére
vonatkozó tevékenységeket,
· a fejlesztõ szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát
annak megfelelõen végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelõen irányítja,
· kapcsolatot tart a Gyerekház kötelezõ partnereivel: a védõnõi és gyermekjóléti
szolgálattal, a helyi óvodával,
· vezeti heti és havi rendszerességgel a Gyerekház team-megbeszéléseit,
· szaktudásával hozzájárul az általa vezetett Gyerekház, illetve a közeli településeken
mûködõ Gyerekházak tevékenységéhez,
· mentorral együttmûködve értékeli és fejleszti a Gyerekház tevékenységét,
· részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott képzéseken.
A pályázónak rendelkeznie kell az alábbi képesítések valamelyikével:
· felsõfokú pedagógiai végzettség,
· pszichológusi végzettség,
· felsõfokú egészségügyi végzettség,
· szociálpedagógiai végzettség,
· a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I Rész I. Alapellátások cím 2.B)
pontjában a bölcsõde magasabb vezetõjére/vezetõjére meghatározott képesítési
elõírások valamelyikével,
· egyéb felsõfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább
kétéves szakmai tapasztalat.
Pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:
· bölcsödében, óvodában vagy Biztos Kezdet Gyerekházban szerzett releváns
szakmai tapasztalat
Munkavégzés helye:
· Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház (3177 Rimóc, Akácos út 1/b.)
A pályázathoz benyújtandó iratok:
· a végzettséget igazoló okirat másolata,
· a pályázó szakmai életútját bemutató szakmai önéletrajz,
· a pályázónak a munkakörre, a gyerekház irányítására vonatkozó szakmai programja,
· nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a
pályázat elbírálásában részt vevõk általi megismeréséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje:
· 2013. június 30.

A pályázat elbírálásának várható ideje:
· 2013. július 31.

A pályázatot zárt borítékban Beszkid Andor polgármester úr - Rimóc Község
Önkormányzata, 3177 Rimóc, Madách tér 1. - részére kérjük megküldeni.
A borítékon szükséges feltüntetni: „Álláspályázat a Rimóci Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekház vezetõ munkakörre”
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
Beszkid Andor polgármester úrtól a 06-30/749-1437 telefonszámon.

Pályázati kiírás címe: mûködési támogatás
Finanszírozás módja: vissza nem térítendõ - elõfinanszírozott
Pályázó szervezet

Igényelt támogatás

Megítélt támogatás

Státusz

Rimóci Ifjúsági Egyesület

NEA-MA-13-M-0097

707 000 Ft

250 000 Ft

Támogatott

Rimóci Sport Egyesület

NEA-MA-13-M-1783

606 500 Ft

250 000 Ft

Támogatott

Rimóc Polgárõr Egyesület

NEA-MA-13-M-1755

630 000 Ft

250 000 Ft

Várólista

Forrás: http://www.civil.info.hu/web/nea/tamogatasok
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Tisztelt Rimóci Újság !

Serdülõ bajnokság

Május 10. a mentõk napja, május 12. az ápolók napja, július 1.
Semmelweis nap, az egészségügyben dolgozók napja.
Idén 65 éves az Országos Mentõszolgálat, ebbõl az
alkalomból 2013.05.08-án a Nógrád megyei mentõk napi
ünnepi megemlékezésre Szécsényben került sor, ahol
elismerésekkel jutalmazták a legjobbakat.
Itt szeretném megosztani a részemre átadott elismerést.
Egyben megköszönni mindazoknak, akik segítettek ezen az
úton.
Üdv.: Kiss János

13. Pótolt forduló: Palotás - Rimóc 2-1 (2-1)
Rimóc: Janusek D. - Mócsány P., Kõmûves T., Bene R., Szoldatics D. - Oláh M., Csík
D., Rácz A., Szoldatics M. (Juhász G.) - Csík R., Oláh Á. (Tihanyi A. Gól: Oláh Á.

19. forduló: Rimóc - Nõtincs 2-0 (0-0)
Rimóc: Janusek D. - Kömûves T., Mócsány P., Jusztin R., Bene R. - Szoldatics M.
(Bada N.), Csík D., Csík Cs., Rácz A. (Juhász G.) - Csík R., Oláh Á. (Oláh M.)
Gól: Csík D., Csík Cs. Sárga lap: Csík D.

20. forduló: Héhalom - Rimóc 0-8 (0-4)
Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Jusztin R. (Oláh M.), Bene R., Csík D. - Beszkid
M., Csík Cs. (Szoldatics D.), Oláh Á., Bada N. (Szoldatics M.) - Csík R., Juhász G.
Gól: Janusek D., Csík D., Oláh Á. (2), Bada N., Csík R. (3)

21. forduló: Rimóc - Rétság 3-2 (2-2)
Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Jusztin R., Bene R., Beszkid M. (Mócsány P.) - Rácz A.,
Csík D., Csík Cs., Oláh Á. (Pribelszki Zs.) - Csík R., Bada N. Gól: Csík R. (2), Bada N.
A serdülõ bajnokság (nyugati csoport) állása:
1. BSE Palóc Farkasok UPE 18
16 0
2
152 - 19
2. Szécsény
17
16 0
1
145 - 20
3. Rétság
17
11 1
5
105 - 26
4. Rimóc
18
10 1
7
75 - 40
5. Nõtincs
17
7
1
9
46 - 46
6. Bercel
19
7
2
10
69 - 75
7. Érsekvadkert
17
7
0
10
62 - 92
8. Bujáki
16
6
1
9
34 - 72
9. Palotás
17
6
3
8
40 - 65
10. Berkenye
19
5
1
13
32 - 163
11. Héhalom
19
0
2
17
20 - 162

Akiért a harang szólt...

V

V

Lõrik Zoltán
(1951-2013)

„Feladtad a harcot, mert erõd elfogyott.
Mindent itt hagytál, mi örömet okozott.
Megpihenni tértél ki a temetõbe,
nyugodjál ott csendes békességben.’’

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

LÕRIK ZOLTÁN

Gólyahír:

48
48
34
31
22
20 (-3 pont)
19 (-2 pont)
19
17 (-4 pont)
16
2

Bada Barnabás - 2013. 05. 07.
Szülõk:
Bada Bianka és ifj. Bada Barnabás

Bangó Mariann Suzanna - 2013. 05. 22.
Szülõk: Bangó Mariann és Balázs Lajos

„Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész életed.
Értünk éltél bennünket szerettél.
Örök álom zárta le két szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Magaddal viszed a fény, a meleget,
csak egy sugarat hagytál az emlékeidet.’’

V

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

(élt 61 évet)

PERCZE BERTALANNÉ
(élt 90 évet)

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

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

Gyászoló családok

Gondolatok:

A munkakör 2013. szeptember 2-ától tölthetõ be.

A Nemzeti Együttmûködési Alap 2013. évi pályázati eredményei a rimóci civil szervezetek vonatkozásában

Pályázó szervezet

2013 JÚNIUS

Hagyjál lógva
A mesebeli lajhár annak ellenére, hogy
lomha és folyton fecseg, a jéghátán is
megél. Csakúgy, mint az igazi.
Mert ezzel a sztorival kicsit jégre vittek
minket. Hiszen egy izgága, szószátyár
egyed, amelyik még bitang lassú is, hamar
befagyaszthatná a túlélési esélyeit. S bár az
igaz, hogy hús-vér lajhárok agyába sem sok
velõ szorult, de annyi azért igen, hogy
legalább õk ne vágják saját maguk alatt a
fát. Szóval, hogy még csak véletlenül se
tegyenek keresztbe maguknak, alig
csinálnak valamit. Nos, nem azért, mert
osztják azt az emberi vélekedést, hogy a
lustaság fél egészség, hiszen ami fél, az nem
egész. Márpedig „félben hagyva” nem lehet
messze jutni a csalásban. A természetesen
teljes élethez, tehát ahhoz, hogy minden
körülmények között egészben maradjon

egy élõlény, nem árt lajhár módjára értelmezni
ezt a lógós életformát. A túlélésért folytatott
küzdelem többnyire az olimpiai mottót követi:
gyorsabban, erõsebben, magasabbra. De mi van,
ha valamely egyedben a fennmaradási ösztön
nincs arányban a versenyszellemmel? Nos, ha
megvan a magához való esze, akkor testre
szabott megoldást keres. Csal. Nyilván így
történhetett, hogy lajhárunk a túlélési macerától
nem a falra, hanem a fára mászott fel. Ott
legalább nincs útban, s osztogathatja a hülye
elméleteit. Plusz élvezheti a zöld környezetet
(mivel idelent nem lehet). A kalóriaszegény,
növényi táplálékot karnyújtásnyira, s mindezt
ráérõs tempóban. Ez a hosszú élet titka! A
berozsdásodástól sem kell tartania, itt csupán
behomásodik, de így legalább beleolvad a
környezetébe. A feltûnõsködés amúgyis
életveszélyes! S tény, egy lajhár se rohan a
vesztébe. Megspórolja a létharc feszültséget,
észrevétlenül él, és élni nem hagy másokat!
Ezek után hogyne lenne képes hosszan és

Gyászoló családok

békésen szundikálni? Miért is aggódni. Ha már
azt a fene nagy jégkorszakot átvészelte, akkor
az olvadás sem rettenti. Valahogy csak
megússza azt is, lévén kitûnõ úszó…
(Burkolt politikai írás.)
Hol van Isten, hogy nem segít?

Számba vett csapások IV.
Látni, amit sosem láthatunk,
Lenni, amik sosem voltunk.
Kibújni a bábból és elrepülni,
El a földtõl, az éggel csókolózni.
Lehet-e valóság, mi annyiszor álom,
Más lényként lépdelni ezen a világon?
Lehet más jövõnk, mi megadatott,
Mi tenyerünk rajzába beíratott,
Szabadok vagyunk-e, vagy egy, ami számít,
Ki tudja, hol megírt végzetünk irányít.
Szánom, ki magában hinni mer,
Szabadság nélkül mit sem ér az ember.
Lõrik Sándor
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Anyák napi ünnepség a
Gondozási Központban

ELSÕÁLDOZÁS 2013. április 28. vasárnap

Molnár Balázs, Gál Enikõ, Urus Attila plébániai kormányzó, Rácz Vanessza, Barna János

BÉRMÁLKOZÁS 2013. május 12. vasárnap

3
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Az év egyik legszebb ünnepei közé tartozik az
anyák napja, amikor köszönthetjük az Édesanyákat, Nagymamákat. A Gondozási Központban
is nagy figyelmet szántunk ennek a szeretetteljes
ünnepnek, hiszen anya csak nõ lehet, ez az õ
kiváltsága, az õ hivatása. A legszebb, de egyben
legnehezebb hivatás is, hiszen soha nem ad
szabadságot, soha nem enged pihenõt, állandó
figyelmet, odaadást, szeretetet vár el, ám mégis
szép. Csak az Édesanyák ismerik azt a titkot, hogy
A gyerekek mûsor közben
miként válhat egy élet önálló emberré.
Meghívásunkra ismételten benépesült a Gondozási Központ csoportterme. Örömmel töltött el bennünket, hogy sok
Édesanya jött el az ünnepi mûsor megtekintésére. A mûsor összeállítása során igyekeztünk minden generációt
bevonni, így az Édesanyák köszöntését a helyi óvodások kezdték meg, akik énekkel, verssel lepték meg a
hallgatóságot. A Szent István Általános Iskolából Balázs Dorka és Pásztor Andrea kifejezetten Nagymamákhoz szóló
verssekkel készültek, Jusztin Péterné az anyai szeretetrõl osztott meg velünk egy szép történetet, majd Kaluzsa
Mónika énekével csalt könnyeket a szemekbe.
A Nyulacska Óvodások kis ajándékkal is készültek az Édesanyák részére, amit a mûsor végén át is adtak a
jelenlévõknek, majd egy szál szegfû átadásával is kedveskedtünk az Édesanyáknak. A délelõttöt csokoládétorta
elfogyasztásával, üdítõzéssel és jó beszélgetéssel zártuk.
Szeretnék köszönetet mondani minden kedves szereplõnek, felkészítõjüknek, hogy segítségükkel ismételten
emlékezetes napot tudtunk szerezni a Gondozási Központ tagjainak Anyák napja alkalmából.
Bablena Péterné
Intézményvezetõ

Az idõsek meghatódva fogadták a gyerekektõl a virágot

dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Urus Attila plébániai kormányzó
Alsótoldról: Antal Fanni, Kutasóról: Berta Barbara, Huszár Mónika, Mihalik Melinda, Mihalik Tamás
Nagylócról: Balogh Nikolett, Hajdú Anna, Kovács Petra, Kozma Dóra, Kürtösi Gergõ, Laczkó Fanni, Lászlók Lilla,
Mócsány Petra, Oláh Gergõ, Sarankó Bence, Strehó István, Tóth Fanni
Rimócról: Balogh Dávid, Gál Kitti, Erdélyi Anita, Hadzsi Enikõ, Kelemen Patrik, Kormány Dávid, Kõmûves Tamás,
Laczkó Lénárd, Pásztor Balázs, Pásztor Kristóf, Szép Cintia, Szép Máté, Péter Petra, Virág Martin

A polgárõrségben végzett eredményes
munkájáért a Nógrád Megyei Polgárõr
Szervezetek Szövetségének április 20-i
közgyûlésén Rétságon emléktárgy és oklevél
elismerésben részesültek Beszkid Gábor és
Jusztin Béla rimóci polgárõrök. A képek az
ünnepélyes díjátadás pillanatait örökítik meg.

A mûsor is könnyeket csalt a szépkorúak szemébe
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0014
A minden évben megrendezésre kerülõ Gyerekházi
gyermeknap, a legnagyobb közösségi programunk. Idén május 24én tartottuk a falu közösségére kiterjedõ gyermeknapot.
Rendezvényünkre meghívást kapott az óvoda, az elsõ és második
osztály, akik éltek a lehetõséggel, és örömmel látogattak el
hozzánk. Az ugrálóvár és ,,Izolda népi játékai’’ most is nagy sikert
arattak. Kedvükre ugrálhattak és csúszdázhattak a gyerekek. A fa
körhintán sok apróság megfordult, és szívesen ültek a
teknõhintában is. A nagyobbak egyensúlyozó játékokkal,
lengõtekével és horgászattal ügyeskedhettek. Lehetõség volt
kézmûves foglalkozásra, melyet az iskolások szívesen ki is
próbáltak. Gyurmázás és kifestõk egészítették ki a programot. A
legnagyobb sikere talán az arcfestésnek volt, ahol a gyerekek
sorban állva várták, hogy az áhított és kiválasztott álarcot az
arcukra varázsolják. Reméljük, minden gyerek megtalálta a
korának megfelelõ elfoglaltságot. Az idõ is kegyes volt hozzánk,
így a szülõk és gyerekek zavartalanul élvezhették a Gyerekházban
eltöltött délelõttöt. A rendezvényünkön résztvevõ gyerekeket
pogácsával és üdítõvel kínáltuk, majd a program végén jégkrémet
kaptak. Reméljük, mindenki jól szórakozott, és bízunk benne,
hogy jövõre ismét találkozunk. Köszönet Csemer Zoltánnak a
zeneszolgáltatásért, Bene Ferencnek és Fábián Katalinnak, hogy
munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk lebonyolításához.

2013 JÚNIUS
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MEGHÍVÓ
Kedves óvodánktól mûsorral búcsúzunk,
erre az ünnepre szeretettel meghívjuk.
2013. június 7-én 1500 órára
a Rimóci Szent István Óvodába.
A búcsúzó óvodások

A két település közti távolság

A konferencián bemutattuk településünket

A rimóci gulyás

Egyszer volt, hol nem volt…

2013. május 18-án immár 3. alkalommal rendezték meg Apcon az
Istvánffy Gyula felnõtt mesemondó találkozót. A találkozóra
meghívást kaptak azok a mesemondók, akik már az elõzõ években is
részt vettek ezen az eseményen. Érkeztek mesemondók Apcról,
Pásztóról, Varsányból, Budapestrõl, Zombáról (Tolna megye),
valamint Rimócról, ahonnan Vincze Barna készült egy
Kupuszinából származó mesével. A mesemondó elõtt pogácsával
és frissítõvel várták a vendégeket, majd sorsolás következett, ahol a
mesemondók maguk húzták kis a sorszámukat a kalapból.
Szerencsére nem kellett sokáig izgulnunk, mivel Barna bacsi húzta
Barna Lászlóné az elsõ sorszámot, így a rövid köszöntõ és megnyitó után az õ
meséjét hallgathatta a lelkes közönség. A két órán át tartó mesélés
alatt sok vidám és izgalmas történetet hallhattunk, sokat nevettünk és
sok tanulságot levontunk. Mindezek után finom ebéddel
vendégeltek meg minket, ahol ki-ki szóba elegyedett a más vidékrõl
érkezõ mesemondókkal. Az ebéd után az eredményhirdetés
következett, ahol a zsûri elnöke, Varga Norbert a füleki Rakonca
Néptáncegyüttes vezetõje, értékelte a mesemondókat, emléklappal
jutalmazta õket, majd öt mesemondót emelt ki, akiket a „legjobb
mesemondásért” járó oklevéllel díjazott. A legjobbak között Vincze
Barna is elismerésben részesült.
A vidám napot a gálamûsor zárta, ahol a „Fölszállott a páva” címû
tehetségkutató mûsorból ismert füleki Benko Fruzsina Borbála
népdalokat énekelt nekünk, a szintén füleki Rakonca
Néptáncegyüttes táncosai mutattak be különbözõ táncokat, valamint
elhangzott pár rövid, de annál vidámabb mese a találkozón résztvevõ
elõadóktól.
A mesemondó találkozó nagyon jó alkalom volt egy kis
kikapcsolódásra, hagyományõrzésre és új barátságok, ismeretségek
kialakítására. Aki nem hiszi, járjon utána…

Aláírták a testvértelepülési megállapodást

A rimóci csoport fellépés közben

Dlutowban mézeskalács szivet adtunk ajándékba

Népszerû volt a ,,Rimóc-sátor’’

Burik-Vincze Ágota

A rimóci delegáció
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Strenèi
Megint egy új név, amely új tartalommal tölti meg
gondolatainkat. Lettország - talán csak földrajzi ismereteinkbõl
maradt emlékezetünkben, talán csak polgármesterünkkel
kapcsolatban hallottunk róla. Strenèi - az új testvértelepülés
1500 km-re Rimóctól. Olyan messze, ahol biztosan nem sokat
tudtak eddig - nemhogy Rimócról - Magyarországról sem. S ott,
messze északon, a Balti-tengernél egy kis, palóc falu képviselte
Magyarországot hát ez maga a csoda! Jó volt magyarnak lenni,
jó volt rimócinak lenni. Ez a kis falu mutatta meg a letteknek, hol
is van Magyarország, hol is van Rimóc, milyen a magyar
babgulyás, milyen a rimóci malomkalács, milyen a népviselet,
milyen szépek a magyar lányok. A mi lányaink, a rimóciak! Akik
olyan szépek voltak, hogy csak ámultak, akik látták, és persze a
legények sem voltak akármilyenek! Tartalmat kapott ez a szó:
NÉPVISELET. Milyen csodálatos a magyar nyelv: VISELET.
Ruha, melyet valóban viselni kell, nem elég felvenni.
Megfigyeltem, hogy elég volt, ha a lányok a szalagot a fonott
hajukba kötötték, már akkor is egyenes lett a tartásuk. Én
nagyon izgultam értük és nagyon büszke voltam rájuk.
Nem tudom, hogy aki itt él, vagy ennek a falunak a szülötte,
tisztában van-e vele, hogy micsoda értékeknek a birtokosa,
hogy ez a kicsi falu méltó arra, hogy a magyarok jó hírét vigye a
nagyvilágba. Persze, a válasz biztosan: igen. Igen, ezt tudja
mindenki, hiszen büszke, öntudatos ember a rimóci. Büszke is
lehet, hogy az õket képviselõ polgármester, a választott

„Lett” egy új
testvértelepülésünk
Rimóc - Strenèi, 2013.05.16-19.
A Lettországban, Strenèi településen
megvalósult testvértelepülési találkozón
való részvétel története tavaly augusztusban kezdõdött. Az interneten egy felhívást
találtunk, miszerint Strenèi partnert keres
testvértelepülési találkozó szervezéséhez.
Mivel Rimócnak azon a területen nincsen
még kapcsolata, és a testvértelepülési
pályázatokon részünkre is elõnyt jelent a
nagyobb számú és szélesebb földrajzi
lefedettségû kapcsolati rendszer, levelezésbe kezdtünk a lett településsel.
Örömmel fogadták jelentkezésünket,
bemutatkozásunkat, és a találkozó
megvalósítására beadott pályázatukba
Rimócot is belefoglalták a partnerek
körébe. Projektjük címe „Szellemi
kulturális örökség védelme az aktív
polgársággal Európában”, amelyet az
„European Citizenship”program „Aktív
polgárokat Európának” alprogramjába
nyújtottak be.
Projektjüket a májusi Rönkfaúsztató
Fesztiváljuk köré építették, konferenciával, tutajos expedícióval kiegészítve. A
programokhoz kapcsolódóan kérték,
hogy egy 18 fõs delegációval menjünk,
mutassuk be népviseletünket, néptáncunkat a fesztiválon, rendezzünk be egy
magyaros „Rimóc-sátrat” a rendezvényen
és készítsünk a helyszínen valamilyen
magyaros ételt. Ezeket igyekeztünk is
teljesíteni, ezért ahogy közeledett a
program idõpontja, elkezdõdtek a konkrét
szervezési feladatok is.

képviselõk, a falu más-más területének képviselõi népszerûsítik
településünket, erõsítik bennünk a hitet, hogy érdemes ápolni a
hagyományokat, érdemes ápolni a szépet, van értelme az
összefogásnak.
Tanulságul szolgáljon a mostani példa is, hogy õrizzük
meg értékeinket, örökítsük tovább hagyományainkat,
legyünk büszkék kincseinkre, becsüljük meg egymást,
falunkat, szülõföldünket.
Dr. Verbói Klára
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NYULACSKA HÍREK
„Vedd fel a nyúlcipõt!”
Sportnap gyerekeknek és szülõknek
A mozgásnak nagyon jelentõs szerepe van a gyermekek
fejlõdésében, hiszen a mozgás kihat a gondolkodásra,az írás,
olvasás elsajátítására. A mozgás fejleszti a gyermek
állóképességét, a test koordinált mozgását, egyensúlyérzékét.
Az idei év már a harmadik alkalom, hogy megrendezésre került
a sportnap melynek mottója: „vedd fel a nyúlcipõt!”
Az óvoda udvarán gyülekeztek a gyerekek és a szülõk, majd
együtt indultunk a Sportpályára. A sportnap kezdeteként felvettük a
„nyúlcipõt”, bemelegítettünk, majd zenés tornával folytattuk.
Aztán játékos feladatok következtek, melynek a végén a szülõk és

az óvodai dolgozók is összemérhették erejüket kötélhúzásban.
A fárasztó feladatok után jutott idõ pihenésre, miközben egy kis
gyümölcsöt csemegéztünk és szomjunkat oltottuk, majd újult
erõvel vágtunk bele a további feladatokba. Sorversenyek
következtek csoportonként, ugrálólabdával, futóbiciklivel, és
különbözõ sporteszközökkel, melyben a szülõk is aktívan részt
vettek.
A sportnap végén minden résztvevõ ,,aranyérmet” kapott a
gyerekek és a szülõk örömére.
Elfáradva, de élményekkel gazdagon tértünk vissza az
óvodába.
Örömmel vesszük és köszönjük a szülõknek, hogy egyre
többen bekapcsolódnak a rendezvényeinkbe.
Koczka Anett pedagógiai asszisztens

A rimóci delegációt képviselõ táncospárok

Május 15-én reggel indultunk nagy
lelkesedéssel és még annál is nagyobb
halom csomaggal. Út közben éjjel
megszálltunk Lengyelország északi
részén, majd május 16-án megérkeztünk
vendéglátóinkhoz. A találkozón rajtunk
kívül részt vettek még Strenèi német és
cseh testvértelepüléseinek küldöttei is. Az
üdvözlõ ajándékok átadása és a fogadó
vacsora után a szállásunkhoz vezettek
minket. Másnap került sor a konferenciára, amely a szellemi kulturális örökség
védelme téma köré épült. Itt Rimóc is
bemutatkozott, képekben megmutatva
látnivalóit, szépségeit is. A konferencia
zárásaként Rimóc és Strenèi polgármesterei aláírták a testvértelepülési megállapodást. Délután részt vehettünk a tutajos
expedíción. Azon a területen nagy
hagyománya van a rönkfák kitermelésének és leúsztatásának a Guaja folyón. A
fákat egymáshoz rögzítve egy hosszú
tutajmenetet alakítanak ki, amelyekre fel
lehet szállni és leutazni rajtuk. Bár kissé
hosszú, de rendkívül érdekes és új
élményeket nyújtó program volt tutajozni. Még aznap este ellátogattunk a
szomszéd településre, ahol a cseh
testvértelepülés mellett mi is felléptünk. A
négy fiatal táncospár mellett bevontuk a
mûsorba a polgármestert és a résztvevõ
képviselõket is, és nagy sikert arattunk a
nézõk körében.
Másnap került sor a Rönkfaúsztató
Fesztiválra, ahol több feladatunk is volt.
Egyrészt ott is felléptünk, másrészt
„Rimóc-sátrat” rendeztünk be, amelyben

prospektusokat, kolbászos falatkákat és
barátság-csokit kínáltunk, bort, malomkalácsot és ajándéktárgyakat árultunk.
Közben minden sátorban készültek a
hagyományos ételek, a mi bográcsunkban
babgulyás rotyogott. Nagy volt a
forgalma a sátrunknak, sokan kóstoltak,
vettek, érdeklõdtek. Ráadásul mikor
készen lett a gulyás, hosszú sor alakult ki
elõttünk. Öröm volt látni, hogy mennyi
„idegennek” tetszik a településünk,
országunk, ízeink, díszeink. A hosszú nap
és a rövid éjszakai pihenés után másnap
reggel elköszöntünk vendéglátóinktól és
elindultunk. Út közben megálltunk a
fõvárosban, Rigában, mert nem akartunk
úgy elmenni egy ilyen szép város mellett,
hogy pár órát ne szánjunk a megtekintésére.
Hazafelé szintén Lengyelországban
éjszakáztunk. Mivel lengyel testvértelepülésünk, D³utow mellett vitt az
utunk, egy baráti üdvözlésre megálltunk
náluk. Nagy örömmel fogadtak minket,
ebédre is ott marasztaltak. Tõlük
elbúcsúzva folytattuk utunkat, és éjjel
megérkeztünk Rimócra.
Bár hosszú volt az út, igyekezünk
játékkal, beszélgetéssel elütni az idõt. A
Lettországban töltött napok alatt új
embereket, új tájakat ismertünk meg,
létrehoztuk egy testvértelepülési
kapcsolat alapjait és nem utolsó sorban
méltón képviseltük Rimócot, és
Magyarországot. Reméljük, legközelebb
Rimócon találkozunk újra!
Bablenáné Georgina

A versenyek közti pihenõ

,,Vajon ki lesz az elsõ?’’
Kedves Rimóciak!
Községünk képzeletbeli
,,történelemkönyvében”
jelentõs eseménynek
lehetünk hamarosan
tanúi. Egy falu mindig
büszke lehet arra, ha
elmondhatja, egyik
lakója Isten szolgálatát
választotta. A rimóci
Balogh László is ezen
az úton halad, melynek
következõ lépcsõje a
diakónussá szentelése.
,,A katolikus egyházban
a diakónus magyar
elnevezése gyakran
szerpap, áldozópappá
még nem szentelt
személy, az egyházi
rend szentségének elsõ
fokozata. Feladata az
õsegyházban az
istentiszteleten való
közremûködés és a
szegények szolgálata
volt.” Ezen alkalomra
szeretettel vár minden
kedves rimóci hívet!
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ISKOLAI HÍREK
Szent István Napok
A 2012/2013-as tanévben 2013. május 22-23-án került sor a Szent Istvánnapok megrendezésére. A gyerekek változatos programok közül választhattak
a két nap folyamán. 2013. május 22-én vette kezdetét a 1 nap. A megnyitó
mûsorában segítségemre voltak a 6. osztályos gyerekek, akik elsõ királyunk
életét mutatták be röviden. Hallhattunk egy verset Ocsovai Ramónától és a 7.
osztályos gyerekek eljátszották nekünk, hogyan is történhetett István
megkoronázása. Ezután kezdõdtek programjaink.
Hirdettünk rajz- és makett versenyt, melyekre sok szép, értékes mûvet
alkottak a gyerekek. Az elkészült alkotásokat a Szécsényi úti épületünkben
állítottunk ki névtelenül, hogy a zsûri elfogultság nélkül dönthessen. A
zsûrizésre felkértük a Nyulacska óvoda vezetõjét, Irénke óvó nénit, Csemer
Károlynét (Marikát) és Talpai Zsanettet (rajzszakos tanárnõ, kézmûves
szakkör vezetõ). Döntésüket kedden délután hozták meg, a kihirdetésre és a
jutalmak átadására szerdán délután került sor. A gyõztesek:
Alsó tagozat rajz kategória:
Felsõ tagozat rajz kategória:
1. Bada Viktória 3. o.
1. Petrovics Anna 6. o.
2. Barna János
4. o.
2. Németh Richárd 8. o.
3. Kormány László 2. o.
3. Pikács Dávid
8. o.
Alsó tagozat makett kategória:
Különdíjat kaptak:
1. Barna János 4. o. (Mátyás templom) Ulviczki Petra 6. o.
Bada Viktor 8. o.
Felsõ tagozat makett kategóriában:
1. Bablena Blanka, Ulviczki Petra 6. o. (Magvakkal kirakott ház)
2. Bagoly Gábor 6. o. (A rimóci templom)
3. Nagy Dolóresz, Percze Roberta, Ulviczki Marianna, Tóth Fanni és
Virág Tifani 7. o. (parasztház gémeskúttal)
Az 1. nap délutánján az eredményhirdetések után táncházra került sor, mely
fergetegesre sikerült. Kanyó Evelin mutatott nekünk lépéseket és egy nagyon
jó mulatság részesei lettünk mindannyian, délután 4 óráig roptuk.
A 2. nap a sportolásé volt a fõszerep. Az iskolában pingpong és csocsó
bajnokságok zajlottak, az egyik teremben pedig zumbáztunk, táncoltunk a
gyerekekkel. A két nap folyamán a gyerekek almát, túró rudit és müzli szeletet
kaptak az elveszett energiájuk pótlásaként.
Az idei Szent István napok is izgalmakkal, jókedvvel, mozgással teltek, mely
mindannyiunkban biztosan szép emlékként tovább él.
Mindenkinek köszönöm a segítségét az elõkészületekben és a napok alatt
egyaránt!
Golyánné Juhász Edina

Szent István Napok az alsó tagozaton
Immár 5. alkalommal rendeztük meg iskolánk névadójához kapcsolódó
programsorozatunkat. Ezeket a napokat minden gyermek és felnõtt
izgalommal várja. A sok érdekes és színes program közül mindenki talál
kedvére valót. Mi alsósok, együtt vonultunk le a Szécsényi úti épületbe a
megnyitóra. Jó volt látni a szépen, ünneplõbe felöltözött gyereksereget, amely
fegyelmezett rendben vonult végig az utcán.
A megnyitó a Himnusz eléneklésével kezdõdött, majd iskolánk igazgatója,
Kiss Józsefné mondta el ünnepi gondolatait. Ezek után következett a felsõs
tanulók által elõadott irodalmi összeállítás. Az alsós gyerekeknek István
megkoronázásáról szóló jelenet és az alatta szóló zene tetszett a legjobban. Az
ünnepség után részletes tájékoztatást kaptunk a két nap programjairól. Mi
alsósok megnéztük a gyerekek által készített maketteket és rajzokat, majd
felvonultunk a mi iskolaépületünkbe. Az ünneplõt átváltotta a sportruha, s
kezdõdhettek az alsósoknak meghirdetett programok. A gyerekeket már
elõzõleg hat csapatba rendeztük. Három csapat az udvaron nagyon izgalmas
sportversenyen vett részt, míg a másik három csapat az ebédlõben, iskolánk
egészségügyi szakkörösei által tartott elõadást hallgatták meg. Az elõadás a
nyári balesetek megelõzésérõl szólt. A két elõadó Percze Roberta és Nagy
Dolóresz nagyon ügyesen, hozzáértõen, a gyerekeket megmozgatva mutatták
meg a nyár veszélyeit. Az elõadást filmvetítés zárta, amelyben Makk Marci és
Makk Marcsi hívta fel a figyelmet a testmozgás fontosságára. Ezután az elõadást
hallgató gyerekek vettek részt a sportban, az udvaron lévõk pedig meghallgatták
az elõadást. Így minden gyerek sportolhatott és „tanulhatott” is.
A kellemes és tartalmas délelõttöt a finom ebéd követte, majd egy kis pihenõ után a
mindenki által nagyon várt táncház vette kezdetét. Különösen a kislányokat hozta
izgalomba a tánc, mert õk kicsinosítva, kiöltözve jelentek meg a mulatságon. A
talpalávalót a Rezesbanda CD-je szolgáltatta, a táncok bemutatásában Kanyó
Evelin volt a segítségünkre. Jó hangulatban, kipirosodva, kimelegedve járta a
táncot kicsi és nagy, fiatal és egy kicsit idõsebb. Négy órakor - sokak
szomorúságára - ért véget ez a nagyon mozgalmas, tartalmas nap, s izgatottan
vártuk a másnapi akadályversenyt.
Vinczéné Percze Gizella
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Vendégségben
Újságunk oldalain hónapról-hónapra megpróbálunk olyan rimóci embereket bemutatni, akik valamiben kitûnnek, valamit
kitaláltak, megvalósították, vagy éppen hobbijuk miatt érdekesek lehetnek mások számára is. (Nem árt, ha tudjuk, milyen ügyes
emberek élnek közöttünk.) Velenczeiné Szabó Erika osztálytársam volt, és bár egy faluban élünk, évek óta nem találkoztunk. Az
interneten, az egyik közösségi oldalon figyeltem fel a különbözõ, szebbnél-szebb alkotásaira, melyeket õ maga készít. Egy péntek
délután meglátogattam otthonában, hogy az újság olvasóknak is bemutathassam munkáit, kifaggassam õt a gobelin és a
keresztszemes hímzés fortélyairól.
Vincze Nikolett
- Mikor kezdtél elõször kézimunkázni?
- Már évekkel ezelõtt. Elõször a keresztszemes munkákkal kezdtem,
amit még a nagymamámtól tanultam. Elõtte hímeztem is, na meg
persze a szakmám is varrónõ. Az elsõ keresztszemes hímzések után
vettem újságokat, amiben láttam gobelin képeket. Ekkortájt egy
ismerõsömnél is láttam egy gobelin képet készen, így határoztam el,
hogy azt is kipróbálom, mert nagyon megtetszett.
- Mi volt az elsõ kép, emlékszel még?
- Igen, egy kisház, elsõre igen nehéz volt, több hónapig tartott.
- Mi a különbség a keresztszemes és a gobelin között?
- Hát a keresztszemes, ahogy a neve is mutatja, keresztöltésekbõl
áll, amelyeket számolni kell, hogy milyen színbõl hány keresztet kell
hímezni, míg a gobelinben mindig csak egy irányban kell hímezni,
de azt is különbözõ színekbõl. A keresztszemes munkák tovább
tartanak, mivel ott a számolgatások miatt több idõ kell. A
gobelinnél veszek egy színes képet, amit végül is
kihímzek kb. egy hónap alatt. A keresztszemes kép több
hónapig is eltart a kép nagyságától függõen.
- Milyen technikákkal készítettél már és miket?
- Hát a keresztszemes és a gobelin mellett kipróbáltam a
laposhímzést és a tûgobelint is, ami nagyon apró. Hogy
miket csináltam? Hát sok mindent. Képeket, terítõt,
kispárnát, falvédõt, könyvjelzõt, kötényt, gyerekjátékot,
falióra hátteret, gyerekszobába magasságmérõt, a
kiságyba védõt körbe gyerekmintákkal. A nagy tervem
egyszer egy franciaágy takaró kispárnákkal. A mintát
már le is töltöttem.
- Gyakran használod az internetet?
- Igen, sok képmintát töltök le, megcsodálom mások
munkáit, nagyon sok szép kép van az interneten.
- Körülbelül mennyi kézmûves munkád van?
- Sok, de a legtöbbet elajándékoztam. Mamámnak,
nõvéreméknek. Ha ajándékba készül, jobban haladok
vele, mint ha magamnak csinálom.
- Mikor csinálod ezeket?
- Általában korán kelek, 5-6 óra felé, és 7-8 óráig, amíg
a gyerekek nem kelnek fel, vagy ha napközben a férjem,
Zoli a gyerekekkel van, akkor is szoktam. Télen jobban
lehet haladni, mert ilyenkor nyáron kint jobban elmegy
az idõ.
- Melyik volt a legnehezebb képed eddig?
- Gobelinben az Utolsó vacsora, keresztszemesben
pedig a saját esküvõi képünk, amelyet a férjemnek
csináltam ajándékba.

- Saját képeteket? Hogyan?
- Találtam az interneten egy olyan programot, hogy a
fényképünket fel lehetett tölteni és az átalakította
letölthetõ mintává. Utána már csak a különbözõ színû
fonalakat kellett megvenni. Ehhez a képhez 75 színû
fonal kellett és 3 hónapig tartott, míg elkészült. Külön
nehézség volt, hogy titokban kellett csinálni, csak akkor
tudtam haladni, amikor a férjem nem volt itthon.
- Van az ismeretségi körödben még, aki csinál még
ilyen képeket?
- Az anyósom. Õrá már ráragasztottam, megmutattam
neki, azóta már õ is több képet csinált.
- Van valami külön taktikád?
- A gobelint 6 szálasan varrom, míg a keresztszemest
megfelezem, ott 3 száljával. Általában a bal felsõ
sarokból indulok, és úgy haladok lefelé.
- Megrendelésre is készítettél már képet?
- Nem. Bár az Utolsó vacsora címû kép miatt
megkerestek, hogy megvennék, de nem adtuk.
- Az interneten lehet venni képeket, drágák?
- Szerintem igen, van 100-150 ezerért is. Az Utolsó
vacsora képhez 12.000 Ft volt az anyag, körülbelül
ugyanennyibe került a fonal. És még ott van a
képkeretezés, na meg persze az idõ, ami alatt az ember
elkészíti.
- Melyik a legkedvesebb számodra?
- Az említetteken kívül a „Gyere, kicsim, gyere” címû
könyv borítóján is található õrangyalos kép. Azt
mamámnak készítettem karácsonyra,
aki, amikor meglátta, elkezdte
a sírást, mert azt mondta, hogy
olyan, mintha én és a nõvérem
lennénk, édesanyám pedig a
háttérbõl vigyáz ránk.
- Köszönöm szépen Erika a
beszélgetést, további sok
sikert, erõt és egészséget a
munkádhoz, reméljük a
jövõben is sok szép képet
láthatunk, ha máshol nem is,
az interneten.
- Köszönöm.
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TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan
élnek most, mit jelent számukra a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink
érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt rimóciak történetét.
Köszönöm a felkérést, tisztelettel
elfogadom. Bablena Tibor vagyok,
1971-ben születtem Salgótarjánban.
Édesanyám Máté Erzsébet, édesapám Bablena János. Rimócon a
„nemzetközinek” számító Kossuth
utcában (felvidéki, illetve orosz
anyanyelvû szomszédok mellett egy
világcsavargó is megfér :-) ) nõttem
fel. Így visszagondolva, tartalmas
gyerekkorom volt, rengeteg élménynyel. Nyaranta a nagymama
gondjaira voltunk bízva napközben a
Nemes-udvarban az unokabátyámmal együtt, természetesen állandóan
nyúztuk egymást, nagyanyánk
állítólag akkoriban õszült meg teljesen szegény.
A középiskolai tanulmányaimat Balassagyarmaton
végeztem, ott is érettségiztem. A katonai behívó elõtt
dolgoztam Németországban, Stuttgartban, Münchenben.
Rétságra vonultam be, a kényelmes parancsnoki sofõri állást
hagytam ott a szolnoki mélységi felderítõk kalandosabb
életéért, a zöld barett sapkáért. Az akkor Furkó Kálmán
nevével fémjelzett alakulatnál próbáltam ki az ejtõernyõzést,
a hegymászást, a katonai közelharcot és a katonaélet egyéb
nyalánkságait. Ekkor tört ki a délszláv háború, levezényeltek
a déli határra, az addig tanultak egy részét a gyakorlatban is
kipróbálhattuk.
Leszerelés után a hajdani Postabank leányvállalatánál
helyezkedtem el biztonsági vonalon. A cég akkor a privát
biztonsági szakmában egyedülálló képzést és szolgáltatást
biztosított, az oktatónk az akkori RKSZ ex-kiképzõje volt, a
tõle tanultakat kamatoztattuk a munkák során. A késõbbiek
során különbözõ biztonsági cégeknél, az USA budapesti
nagykövetségen, illetve a magán szektorban dolgoztam
személyvédelmi szakemberként, illetve középvezetõként,
ügyvezetõként. Leszerelés után ismerkedtem meg az egyik
legkeményebb távol-keleti küzdõsporttal, a thai-boksszal a
sportág hazai meghonosítóinál, Tölgyessy Csabánál és
Rehák Györgynél. Emlékszem, az elsõ edzésen elrepedt a
bordám, de a konok palóc természetem miatt nem szeretek
feladni dolgokat, visszamentem másnap, harmadnap is az
edzésekre és ott ragadtam. Évek múltán a magyar válogatott
tagjaként voltam magyar bajnok, a Calafel-ben,
Spanyolországban megrendezett Európa bajnokságon 8.
helyezett, a Bangkokban, Thaiföldön megrendezett
I.A.M.T.F (Amatõr Muay Thai Szakág) Világbajnokságon 8.
helyezett. Indultam kick-boksz versenyen is, Németországban
az I.K.B.F. Világbajnokságon a 2. helyezést értem el.
A sport volt az életem, mindent ennek rendeltem alá. Sajnos a
továbbtanulást is, ezért ezt késõbb kellett pótolnom, a gyõri
Szent István Egyetemre iratkoztam be, mérnök-informatikus
szakra. A késõbbiekben az egzisztencia-teremtésnek egy
olyan változatát választottam, ami az utazás iránti
szenvedélyemet is kielégítette: egy gyors interjú után
számomra is meglepõ módon hirtelen a Karib-tengeren

találtam magam, egy „luxushajó”
fedélzetén, mint hajópincér. Úgy
éreztem magam, mint egy Rejtõ
Jenõ regényben. A munkakör az
évek során az étteremvezetõhelyettes, illetve a kiadványszerkesztõ pozícióra módosult.
Élményekben nem volt hiány:
bejártam a Karib-tengert keresztülkasul, az USA keleti és nyugati
partjait, átmentünk a Panama
csatornán, voltam Kanadában,
Mexikóban, a Latin-amerikai
országokban. Megnéztem Európát
Amszterdamtól a Fekete-tengerig,
Észak-Afrikában Marokkót, bebarangoltam a Földközi tengert, megkerültem DélAmerikát... Hajóztam a Mississippin, az Amazonason,
Európa folyóin, megkerültük a Horn-fokot. Láttam New
Orleans-t a szökõár elõtt, New York-ban a WTC-t pár héttel a
robbantás elõtt, megnéztem Chile és Patagónia gleccsereit, a
pingvinkolóniát, Rióban a híres Corcovádót, és kicsit
megkésve a riói karnevált, fürödtem a Holt-tengerben,
megcsodáltam Hollandia tulipánmezõit, a német sörfesztivált, Velence forgatagát, egy amazonasi indián falut,
felmásztam a jamaicai vízesésen, tüskés rájákat etettem a
Kajmán-szigeteken, éltem két évet a Bermudán… Ez például
azért fontos állomás az életemben, mert itt kezdtem
mélységeiben foglalkozni a honlap készítéssel, web
fejlesztéssel, számítógépes grafikával, animációval.
Összebarátkoztam ez egyik helyi informatikai cég
tulajdonosával, és elég sok idõt töltöttem náluk tanulással, a
legújabb technológiák elsajátításával. Miután hazaköltöztem, alapítottam egy saját céget, kezdetben fõleg
tengerentúli megbízóknak dolgoztunk. A gazdasági válság
minket is megérintett, de túléljük, mindig elõre kell nézni.
Rimóc mindig is a „szívem csücske” volt és az is marad. Itt
nõttem fel, ide kötnek a gyökereim, az identitásom, a
hagyományok megtartó ereje. Örök nyugtalanként a fél
világot be kellett járnom ahhoz, hogy megértsem, milyen
megtartó ereje van az anyaföldnek, a kultúrának, amelybõl
származom, és amelyhez ezer szállal kötõdöm. Mennyi
mindent nem tanultam még meg a szüleimtõl, a
nagyszülõktõl, hogy majd én is tovább tudjam majd adni a
gyerekeimnek, folytatja a több száz, ezer éves folytonosságot, ahol csak az emberek cserélõdnek, az õsi tudás,
kultúra, palóc/magyar mûveltség apáról fiúra száll. A rimóci
fiataloknak azt üzenem, hogy legyenek büszkék arra, hogy
honnét származnak, tapasztalatból tudom, hogy a palóc
kultúra, nevelés elég útravalót ad ahhoz, hogy az ember
fia/lánya bárhol megállja a helyét. Ne a kereskedelmi adók
jelentsék az értékrendet, azt az iránytût kövessék és
próbálják mélységeiben elsajátítani, ami évszázadok óta
bevált és mûködött: hagyományainkat, kultúránkat.
Merjenek nagyot álmodni, és lesz annyi kitartás, tehetség
bennük, hogy meg is tudják valósítani!
Bablena Tibor
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Szent István Napok - alsó tagozat, II. nap

Népdaléneklõ verseny

A Szent István Napok második napján az alsó tagozatos gyerekek a
faluban akadályversenyen vettek részt. A reggeli gyülekezõ után a
csapatok választottak maguknak nevet, készítettek menetlevelet és
csatakiáltást költöttek.
A versenyen 8 állomás volt. A hat pedagóguson kívül a Kobak
Egyesület tagjai segítettek be az iskola és az egyesület közötti
együttmûködés ápolása kapcsán.10 órakor a 6 csapat egymás után 10
percenként indult a kijelölt útvonalon a feladatok teljesítésére.
Az elsõ állomáson a csapatok bemutatták az elkészült menetleveleket,
elmondták a csatakiáltást és az iskolából a Kõkereszthez mentek, ahol
rókavadászaton vettek részt. A harmadik fordulóban a gyerekeknek
bekötött szemmel különbözõ ízeket és illatokat kellett felismerniük. Az
állomás helye a pálya volt. Ezek után a Takarékszövetkezet mögött, az
elõzõleg kitöltött iskolakerttel kapcsolatos 13+1 találatos szellemi totó
értékelésére került sor, valamint egy ismert dalt kellett elénekelniük és
a hozzá kapcsolódó mozgást eljátszaniuk. Innen az Erzsébet-térre
vonultak a gyerekek, ahol célba dobásban mutatták meg ügyességüket.
A hatodik állomáson egy forgó-mozgó célpontot kellett eltalálniuk a
csapat tagjainak. A következõ feladatnál gyógynövényekkel kapcsolatos
ismereteiket mutathatták meg. Az utolsó állomáson két nemzeti jelképet,
a koronát és a címert kellett összevágott darabokból kirakniuk.
Mikor minden csapat teljesítette a feladatokat, következett az
eredményhirdetés. A kialakult sorrend a következõ lett:
1. helyezés: Lovagok, 71 pont
2. helyezés: Katonák II. 65 pont
3. helyezés: Katonák I. 61 pont.
A csapatok tagjai eredményüktõl függõen 1-1 labdát kaptak. A 3.
helyezett fehér, a 2. helyezett narancssárga színû gumilabdát, míg a
nyertesek 1 - 1 nagyobb méretû játékszert kaptak ajándékba.
Az eredményhirdetés után értékelésre került az év közben meghirdetett
szépíró verseny is. Itt a tanulók 1-1 tollat kaptak ajándékba.
A jutalmazott diákok a következõk:
1. osztály: Balázs Dorka, Bangó Róbert, Szoldatics Karolina
2. osztály: Bada Letícia, Balázs Lajos,Golyán Gréta, Pásztor Andrea
3. osztály: Balázs Adrián, Bangó Anett
4. osztály: Bada Norbert, Barna János, Gál Enikõ, Rácz Florencia
A tartalmas délelõtt lezárásaként minden gyermek az egészséges
táplálkozást szem elõtt tartva kapott 1-1 szem piros almát.
Tanulóink arcán tükrözõdött, hogy nagyon jól érezték magukat.

„Felemelkedik minden szív a népdal madarával, amely örökké
énekel és nem hal meg soha.”
(Hans Christian Andersen)
Iskolánk névadójához kapcsolódó Szent István Napok keretében került
megrendezésre az immár hagyománnyá váló népdaléneklõ verseny. A
népdal és a hagyományok nemzeti kincseink, melyeket õriznünk és
ápolnunk kell. Iskolánk erre kiemelt figyelmet fordít, tanulóink nagy
lelkesedéssel és izgalommal készültek, hogy megmérethessék
magukat. Tizennégy versenyzõ közül, két kategóriában kellett
kiválasztania a zsûri tagjainak, hogy ki érdemli meg az elsõ, második és
harmadik helyezést. A zsûri tagjainak - név szerint: Mócsányné Rozika
tanító néninek, Jusztinné Erzsike tanító néninek, és Déskáné Margit
néninek - nem volt könnyû dolguk a döntésben, hiszen nagyon szép
elõadásokat hallottunk.

Nyertesek:
Alsó tagozatosak:
1. helyezett: Golyán Gréta 2. osztály és Bangó Ronald 4. osztály
2. helyezett: Balázs Dorka 1. osztály
3. helyezett: Bangó Mónika Klára 2. osztály
Felsõ tagozatosak:
1. helyezett: Rácz Bianka 5. osztály
2. helyezett: Ulviczki Mariann 7. osztály
3. helyezett: Bada Arianna 8. osztály
Gratulálunk a nyerteseknek. Ezúton is szeretném megköszönni a zsûri
munkáját, a versenyzõknek pedig a részvételt.
Végezetül Kodály Zoltán elgondolkodtató szavaival zárnám cikkemet:

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.” (Kodály Zoltán)
Fedelinné Kanyó Adrienn

Kissné Dudok Gabriella

Egészségmegõrzés a sportcsarnokban
A labdarúgást kedvelõ fiúk és lányok egy osztályok közötti
bajnokságban vettek részt május 23-án, csütörtökön. A csapatok
kialakításával természetesen nem volt probléma, a gyerekek már
nagyon várták, hogy összemérhessék erejüket, tudásukat. Most nagy
volt a tét, hiszen az osztályuk futballtudásának hírneve forgott kockán,
amely számukra mindennél fontosabb. Az elsõ sípszó elhangzásakor
az 5. és a 6. osztály állt egymással szemben, harcra készen. A gyerekek
már az elsõ pillanatoktól kezdve óriási intenzitással rúgták a bõrt. A
nyitó meccset a 6. osztály nyerte 6:1-re, de a nagy gólkülönbség
ellenére az 5. osztály is nagyon szépen, okosan játszott és nagyon jól
helyezkedtek a pályán. A második mérkõzés szintén ezzel az
eredménnyel zárult a 7. osztály javára és a 6. osztály kárára.
Izgalmasnak ígérkezett a hetedikesek és az ötödikesek mérkõzése is.
Nagyon ügyesen játszottak a kicsik, egészen 4:4 es állásig szoros volt a
csata, de végül 6:4 re a nagyobbak diadalmaskodtak. Nem volt kérdés
az eredmények alapján a gyõztes kiléte, de a fociban soha nem lehet
tudni, ezért egy utolsó döntõ mérkõzést is játszottak a hatodikosak a
hetedikesek ellen. Bizony meglepetéssel indult a meccs, hiszen csak
nagy nehezen tudta átvenni a vezetést a hatodik, de végül
diadalmaskodott. Összességében véve elmondhatom, hogy egy
nagyon várt tornán a gyerekek nagy szívvel és sportszerûen játszották a
focit, melyben a lányok is tisztességesen helyt álltak. Az egyszer 25
perces játékidõ alatt kiderült ki a jobb, és a gyerekek elismerték egymás
tudását.
Kovács Norbert

Vidám vetélkedõ
A Szent István Napok keretében vidám vetélkedõn vehettek részt a
felsõ tagozatos tanulók. Négy csapat mérte össze erejét a játékos
vetélkedõben. Elõzetes feladatként mindkét csapatnak kellett
választani nevet, készíteni kellet csapatzászlót és írni egy csatakiáltást.
A gyerekek próbára tehették ügyességüket a dominóépítésben,
múmiakészítésben, kuglizásban és babzsák dobálásban.
A táncos játékok között volt fakanáltánc, újságpapíron való táncolás és
lufi tánc.
A jó hangulatú vetélkedõ szoros eredménnyel zárult.
I. helyezett: Smaliek csapata
Bablena Blanka
Bagoly Gábor
Petrovics Anna
Ulviczki Petra

II. helyezett: Szent István csapata
- Bada Amanda
- Bangó Karolin
- Csemer Evelin
- Rácz Friderika
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III. helyezett: Spárta csapata IV. helyezett: Piros királyság csapata
Bada Viktor
- Bangó Erika
Bada Aladár
- Bada Norbert
Szõrös Norbert
- Csemer Ramóna
Pikács Dávid
- Rácz Katrin
Huszkó Marianna, Pócsik Csilla

7 törzs - 1 ország

Kukorgósok Somoson
Május 11-én a Kukorgós tánccsoportunk Somoskõújfalura
utazott, hogy részt vegyenek a tizennyolcadik alkalommal
megrendezésre kerülõ Gyermek Néptánctalálkozón. A 7 és 15 év
közötti gyerekek egy része már a korábbi években is részt vett a
találkozón, de a legkisebbeknek ez volt az elsõ alkalom, hogy
falunkon kívül is megmutathatták magukat. Így hát megvolt az
izgalom a legkisebbek és a szüleik részérõl is, hiszen a kisbuszt
több autó is követte Rimócról. A tánccsoportok közös felvonulását
követõen minden csoport elõadta a maga kis mûsorát. Dél körül,
amikor a mieink sorra kerültek az izgalom elmúlt, és habár a
derékkötõk meg hajfonatok ugyan egy kicsit szétcsúsztak, de
apróbb simítások után nem vallottak táncosaink szégyent a
színpadon sem. A fellépést követõ fagyi és pizza pedig
mindenkivel elfeledtette, hogy mennyit is kellett várakoznia
színpadra lépés elõtt.
A hazaérkezés már több gyereket is lajbi meg szalagok nélkül
ért, viszont Paluch Norbi tanár úr a nap folyamán többször is
felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy a ,,bõszoknya” nem ruha,
hanem viselet.

Reméljük, a viselet sokáig része lesz a gyerekek életének. A
tánccsoportnak pedig sok sikert kívánunk a további fellépésekhez!
Kaluzsa Mónika

A Szent István Napok keretében honismereti vetélkedõt rendeztünk
iskolánkban. A versengésre 4 fõs csapatok alakultak, melyek elõször
nevet választottak maguknak, majd elkészítették a törzsi zászlót,
eredetmondát írtak, megrajzolták a törzs területének térképét.
Ezt követõen háborút indítottak egymás ellen, hogy minél nagyobb
birtokra tegyenek szert.
A nemes versengésbõl mindenki becsülettel kivette részét. A
legügyesebbek és legszerencsésebbek az Íjland nevû törzs tagjai
voltak, (Beszkid Mátyás, Csemer Olívia, 7. o., Német Krisztofer 8. o.,
Mócsány Patrik 6. o.) így õk nyerték a megmérettetést. Bárány Árpád

Elõl: Bablena Dorina, Bablena Blanka, Czerovszki Réka,
Pásztor Andrea, Balázs Dorka, Szabó Lilla, Ocsovai Ramóna
Hátsó sor: Ulviczki Petra, Németh Fanni,Ulviczki Mariann,
Vizoviczki Lolita, Szoldatics Dávid, Szoldatics Milán, Mócsány Patrik
A képrõl hiányzik: Golyán Gréta, Vincze Georgina,
Szoldatics Karolina

Kerékpáros közlekedési verseny
Energianyomozó vetélkedõ
„Megújuló energiákkal Európa kistelepüléseinek
megújulásáért”
A fenti idézet egyik jelmondata a Cserháti falvak
Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület,
röviden a Cserfa Egyesületnek. A 22 települést
magába foglaló egyesület „Energianyomozó”
vetélkedõt hirdetett a települések általános
iskolái számára. A felhívásra jelentkezett a
Rimóci Szent István Általános Iskola felsõ
tagozata is. A selejtezõkbõl a 7. osztály diákjai
kerültek ki gyõztesen. Õk vehettek részt a
területi vetélkedõn. A döntõ Cserhátsurányban volt, 2013. május 15-én.
A versenyzõ gyerekek fõleg természettudományi ismeretekbõl adtak
számot a tudásukról. Bemutatkozó video anyagot készítettek, tesztet
töltöttek ki, idõre fogalmazták meg pontosan, helyes válaszaikat a
kérdésekre. Mûködõ, megújuló energiát felhasználó makettet alkottak.
E nemes vetélkedésen kis csapatunk 3. helyezést ért el. A csapat tagjai
értékes könyvjutalomba részesültek, valamint mindannyian részt
vehettek május végén egy 2 napos szlovákiai kiránduláson.
Végezetül álljon itt a csapat tagjainak neve, akik ezt a szép eredményt
elérték. Ocsovai Ramóna, Jusztin Milán, Szoldatics Milán,
Szoldatics Dávid.
Bakos László felkészítõ tanár

2013. május 24-én Budapesten rendezte meg a Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú Alapítvány a rendõrséggel közösen az
országos Pindur-Pandúr Mini KRESZ vetélkedõt óvodások és
kisiskolások részére. A rendezvényen immár hagyományosan
képviseli térségünket a Szent István Általános Iskola.
Csapatunk reggel fél 8-kor indult a rimóci kisbusszal. 10
órakor kezdõdött a közös program a Vágóhíd utcai
kiképzõközpontban. Mint késõbb kiderült, több mint 1400
kisgyermek vett részt a megmérettetésen. Regisztráció után
fényképek készültek a csapatokról, majd kaptunk finom tízórait
és kezdetét vette a versengés. Elméleti és gyakorlati feladatokat
kellett megoldania a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban a
csapatoknak. Mindenki ügyesen szerepelt, hibátlanul oldottunk
meg minden feladatot, így a maximális pontszámmal izgatottan
vártuk az eredményhirdetést. A várakozás közben megebédeltünk, kipróbáltuk az elektromos autózást, ugrálóváraztunk, jól
éreztük magunkat. Mivel több csapat is hibátlan teljesítményt
nyújtott, az akadálypályán elért köridõket figyelembe véve
alakult ki a végsõ sorrend. Az elsõ tíz iskolai csapat jutalma egyegy kerékpár volt. Legnagyobb örömünkre itt hangzott el a mi
nevünk is, így egy szép bicikli boldog tulajdonosai lettek
tanulóink: Golyán Gréta, Pásztor Andrea, Balázs Lajos,
Kormány László, Balázs Dorka, Szoldatics Karolina, Bangó
Róbert és Horváth Adrián.
Gratulálunk nekik és büszkék vagyunk rájuk!

Bárány Árpád
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Rimóc 20 évvel ezelõtt került át az Esztergomiból a Váci Egyházmegyébe

Szent István alapításától
1776-ig

Az Esztergomi Fõegyházmegye területi változásai
Rómában, 1993. május 30-án, tehát pontosan 20 évvel ezelõtt - Pünkösd - ünnepén
kelt II. János Pál pápa „Hungarorum Gens” kezdetû apostoli konstitúciója, amelyben
rendezte a magyarországi egyházmegyék határait: „Az új körülmények azonban,
amelyekben küldetését teljesítenie hivatott, megkívánják egyházmegyei
beosztásának újrarendezését, hogy a II. Vatikáni Zsinat kívánalma szerint a
püspökök Isten népe üdvösségének szolgálatát a lehetõ legtökéletesebb módon
elláthassák. Alkalmasnak találtam tehát, hogy létrehozzak két új egyházmegyét, a
Kaposvárit és a Debrecen-Nyíregyházit, módosítsam a többi egyházmegye
meglévõ határait, és metropolita székhellyé tegyem a Veszprémi Egyházmegyét...”
írta II. János Pál. Az apostoli levelet a nuncius 1993. június 19-én hirdette ki az
Esztergomi Bazilikában. Ekkor került át Rimóc egyházközsége az Esztergomi
Fõegyházmegyébõl a Váci Egyházmegyébe. 10 évvel ezelõtt 2003 júniusában - a
Rimóci Újság hasábjain is felelevenítettük e tényt, s azt is, hogy Dr. Paskai László
bíboros, esztergomi érsek 1993-ban a Rimócon tartott bérmálás alkalmával
templomunkban köszönt el „az Ipoly menti palóc falvaktól”.
„Otthont” kaptunk a Váci Egyházmegyében, de az elmúlt közel ezer esztendõ sem
múlhatott el nyomtalanul. A gyerekkori-, fiatalkori emlékek Esztergomhoz kötnek.
Nem felejthetjük el a ministránstalálkozókat, hittanversenyeket, zarándoklatokat, s a
pápa-látogatást sem 1991. augusztus 15-én. Ezért döntöttem úgy hogy a 20 éves
évforduló alkalmából a fõegyházmegye területi változásairól írok.
Az esztergomi érsekség Magyarország rangban legelsõ egyházmegyéje. Szent
István királyunk kérésére II. Szilveszter pápa 1001-ben Ravennában írta alá
alapítólevelét. Székhelye a török idõk kivételével (1543-1820) Esztergom.
Megalapításától napjainkig három alkalommal módosult jelentõsen területe: 1776ban, 1920-ban, valamint 1993-ban. A középkorban teljes Bars, Hont, Gömör, Torna,
Szepes, Liptó, Zólyom és Pozsony vármegye, valamint Esztergom és Komárom
vármegye északi, Nyitra déli és nyugati, Nógrád vármegye északi része, illetve
Esztergom vármegye dunántúli területébõl csupán Esztergom város tartozott hozzá, mint
érseki székhely. 1776-ban kihasították a fõegyházmegye területébõl a besztercebányai-, a
rozsnyói-, és a szepesi püspökségeket. Ez a rendezés Mária Terézia nevéhez fûzõdik, aki a
pápát is csak utólag értesítette az új egyházmegyei szervezet létrehozásáról. Ekkor elvettek
334 plébániát, az érsekség területének a felét! Esztergom, Hont, Pozsony, s részben Bars,
Komárom, Nógrád, Nyitra, Pest vármegyékre, valamint Budára és Pestre terjedt ki a
fõegyházmegye fennhatósága. 1787 és 1802 között a fõesperességek határait rendezték, de
új plébániákat is hoztak létre (113), és fíliákat is átrendeztek. Ekkor vált le a rimóci plébánia
területérõl (Nagy)Lóc és Hollókõ, s Lócban plébániát alapítottak 1787-ben. Rimóc fíliái
Varsány és (Nógrád)Sipek maradtak. 1892-ben Vaszary Kolos hercegprímás Budapesten
fölállította az Érseki Helytartóságot. Nagyon nagy változást hozott az egyházmegye életében
(is) a gyászos trianoni diktátum. Területének nagy részét elveszítette. 1920-ban a 481
plébániájából 393 került át Csehszlovákiához. 1938-ban az I. bécsi döntés 153 plébániát
1945-ig ideiglenesen visszajuttatott. A Szécsényi Esperesi Kerület, s benne Rimóc is az
egyházmegye alapításától egészen 1993-ig Esztergomhoz tartozott. (Nógrád vármegye
északi részét, amely a fõegyházmegye része volt, Nagy-Nógrádnak, míg Nógrád
vármegye déli részét, amely Váchoz tartozott, Kis-Nógrádnak hívtak.) 1993-ban
az Esztergomi fõegyházmegye testérõl a Váci Egyházmegyéhez kerültek az
alábbi községek: Balassagyarmat I-II, Bernecebaráti, Csesztve, Csitár, Dejtár,
Drégelypalánk, Endrefalva, Érsekvadkert, Etes, Hollókõ, Hont, Hugyag,
Ipolytölgyes, Ipolyvece, Karancsság, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés,
Ludányhalászi, Márianosztra, Mátraverebély, Mátraverebély-Szentkút, Mohora,
Nagybárkány, Nagybörzsöny, Nagymaros, Nagylóc, Nagyoroszi, Nógrádmarcal,
Nógrádmegyer, Nógrádszakál, Õrhalom, Patak, Piliny, Rimóc, Ságújfalu,
Sóshartyán, Szécsény, Szob, Szügy, Varsány, Zebegény plébániák, valamint
Almáspuszta, Benczúrfalva, Borókáspuszta, Cserháthaláp, Gárdony, Iliny,
Ipolydamásd, Ipolyszög, Kányás, Kisbárkány, Kisfaludpuszta, Kisgéc, Kishartyán,
Kiskeresztúr, Lucfalva, Magyargéc, Márkháza, Nagykeresztúr, Nógrádsipek,
Patvarc, Perõcsény, Pöstyénpuszta, Sámsonháza, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, Tésa, és
Zsunypuszta települések. Valamint területeket adott a székesfehérvári-, és a gyõri
egyházmegyéknek is. Viszont megkapta Budapestet, valamint a Székesfehérvári Egyházmegye
több települését.
E határrendezés alkalmával a Váci Püspökség területe is jelentõsen átalakult: Esztergomtól
megkapta a már felsorolt településeket, emellett az Egri Fõegyházmegyétõl is kapott, de oda adott
is területet, illetve a Kalocsa-Kecskeméti-, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye is kapott
településeket Váctól.
A Katolikus Lexikon (http://lexikon.katolikus.hu), és az Egyházlátogatási Jegyzõkönyvek
Katalógusa Esztergomi Fõegyházmegye (2000) címû könyv, valamint egyéb internetes források
alapján összeállította: Benkó Péter.
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