Ára: 150,-Ft
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IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK:
1. forduló: Karancslapujtõ - Rimóc 3-2 (3-0)
Rimóc: Bárány Z., - Molnár D. (Percze R.), Rácz N., Lenner D. (Bene
R.), Percze K. - Pásztor B. (Kõmûves T.), Csík CS., Oláh B., Kormány R.
B.
Gól: Percze R., Csík R.
Három forduló után még nem sikerült - Csík R., Csizmadia
2. forduló: Rimóc - Szécsény 1-3 (0-2)
a gyõzelem csapatainknak
Rimóc: Bárány Z. - Molnár D. (Csizmadia B.), Pribelszki Zs. (Kõmûves
T.), Szép M., Percze K. (Rácz A.) - Csík Cs., Percze R., Oláh B., Bada N.
1. forduló: 2013. augusztus 18. Karancslapujtõ - Rimóc 5-1 (2-0) - Kormány R., Pásztor B.
Gól: Oláh B.
Karancslapujtõ: 150 nézõ, vezette: Bogár G. (Szederkényi CS., Bogár E.) Sárga lap: Molnár D., Pribelszki Zs., Kormány R., Pásztor B., Csizmadia B.
Rimóc: Csampa - Váradi, Mócsány, Farkas, Balázs - Laczkó Zs.,
3. forduló: Cered - Rimóc 7-3 (6-2)
Rácz, Bangó N., Galajda (Bangó A.) - Bangó R., Vincze (Botos),
Rimóc: Bárány Z. (Molnár D.) - Percze K., Kõmûves T. (Bada N.), Bene
Edzõ: Sebestyén Szilárd
R., Csík Cs. - Szép M., Csizmadia B., Percze R., Kormány R. - Pásztor
Gól: Kalácska (2), Fodor M., Zsély, Bozó, ill. Balázs
B., Oláh B. (Rácz A.)
Gól: Szép M., Oláh B., Kormány R.
Sárga lap: Bozó, ill. Rácz
A felnõtt bajnokság állása:
Az ifjúsági bajnokság állása:
Jók: Kalácska, Babják, Cseh, Zsély, Fodor, ill. Rácz
1. SBTC
3 3 0 0 11 -2 9 1. Szécsény
3 3 0 0 9 -4 9
A nagy melegben hullámzó játék alakult ki, a Lapujtõ jól használta ki 2. Somos
3 3 0 0 8 -0 9
2.
Karancslapujtõ
3
2 1 0 8 -4 7
helyzeteit és magabiztosan gyõzött.
3. Cered
3 2 1 0 9 -1 7
Csatlós Tamás: Nyögvenyelõsen indult a mérkõzés, de sikerült gólt 4. Karancslapujtõ 3 2 0 1 8 -5 6 3. Érsekvadkert 2 2 0 0 13 - 1 6
2 2 0 0 14 - 3 6
3 2 0 1 5 -5 6 4. Cered
rúgnunk, így egyenesbe kerültünk. A gólhelyzeteink töredékét rúgtuk 5. Nõtincs
3 1 2 0 5 -4 5 5. Nõtincs
csak be, ezen javítanunk kell. A nagy meleg rátette a bélyegét a 6. Szécsény
2 2 0 0 7 -2 6
mérkõzésre, mindkét csapat tompán mozgott. Gratulálok a fiúknak a 7. Balassagyarmat 3 1 1 1 5 -2 4 6. Somos
1 1 0 0 6 -5 3
8. Nagybátony
3 1 1 1 8 -6 4
gyõzelemhez.
9. Karancskeszi 3 1 1 1 4 -2 4 7. Karancskeszi 3 1 0 2 11 - 11 3
Árva Róbert, a Rimóc játékosa: Alacsony színvonalú mérkõzésen
10. Pásztó
3 1 0 2 5 -5 3 8. Nagybátony 2 0 1 1 2 - 4 1
Karancslapujtõ futballozott, mi sajnos csak fociztunk.
11. Berkenye
3 1 0 2 3 -4 3
2. forduló: 2013. augusztus 24. Rimóc - Szécsény 1-2 (0-2)
Rimóc, 150 nézõ, vezette: Telek Ákos (Nagy Sándor, Szigetvári Zoltán)
Rimóc: Csampa - Váradi, Farkas, Mócsány (Vincze), Laczkó - Galajda
(Botos), Balázs, Bangó N., Rácz - Jusztin, Bangó R.
Edzõ: Sebestyén Szilárd
Játékos-edzõ: László Lóránd
Gól: Bangó R. ill. Szabó, Molnár
Sárga lap: Balázs, ill. Nagy, Szenográdi, Szekeres
Jók: Bangó N., Váradi, Csampa ill. Strihó, Szabó, Szenográdi,
Kelecsényi, Rácz
Változatos, jó iramú és küzdelmes játékot hozott a szomszédok
rangadója. Az elsõ félidõben a vendégek játszottak fölényben, aminek
eredménye 2 gól és kapufák voltak. A második félidõben viszont a
hazaiak mindent megpróbáltak, hogy egyenlítsenek, lehetõség erre
több is adódott, de gólt csak egyet tudtak lõni, és ez nem volt elég a
döntetlen eléréséhez.
Árva Róbert, a Rimóc játékosa: Az elsõ félidõben gólképesek
voltunk, de sajnos csak hátul. A második félidõben nagyobb sebességre
kapcsoltunk, de ez csak a szépítésre volt elegendõ.
László Lóránd: Egy sportszerû és jó iramú mérkõzésen megérdemelt
gyõzelmet arattunk.
3. forduló: 2013. augusztus 31. Cered - Rimóc 7-0 (2-0)
Cered 100 nézõ, vezette: Baranyi G. (Szederkényi Cs., Nagy S.)
Rimóc: Csampa - Laczkó, Váradi, Mócsány (Beszkid M.), Farkas
(Beszkid A.) - Balázs, Bangó N., Rácz, Jusztin, - Bangó R., Vincze
Edzõ: Sebestyén Szilárd Gól: Bódi B. (4), Varga (2), Oláh Teofil
Sárga lap: Bódi N. ill. Bangó N., Mócsány R.
„A hazaiak esélyt sem adtak a rimóciaknak. Gólfesztivált tartottak,
amibõl Bódi klasszikus mesternégyessel vette ki a részét.
Szurok Balázs, Cered csapatkapitánya: Tökéletesen elõkészített talajú
pályán még ilyen arányban is megérdemelt hazai siker született a gyenge
napot kifogó Rimóc ellen. Sok sikert kívánok nekik a bajnokságban.
Mócsány Roland, Rimóc játékosa: A meccset a helyzetkihasználás döntötte
el. Míg a hazaiak szinte minden helyzetüket értékesítették, addig a vendégek
egyet sem tudtak gólra váltani. Jó edzõpartnerek voltunk a jó erõkbõl álló
Cered csapatának. Sportszerû, közepes színvonalú mérkõzésen igazságos
eredmény született. Készülünk a soron következõ mérkõzésre.” (forrás:
http://www.nogradifoci.hu/tartalom/cikk/249660_ez_tortent_a_megye_1_h
armadik_fordulojaban)
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Rimóc utánpótlás csapat
álló sor: Balázs Adrián, Czupkó Donát, Bada András, Gál Enikõ,
Rácz Zsanett, Bada Árpád
ülõ sor: Kormány László, Rácz Szabolcs, Balázs Lajos,
Bangó Dominik, Golyán Zsolt
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XIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent Mihály hava 2013 SZEPTEMBER
„Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsõségére munkálkodjunk a hitért
minden nép között. Ezeknek ti is közéjük tartoztok, Jézus Krisztus meghívottai.”
Rómaiaknak 1,5-6

Ahol megáll az idõ…
Messze, amerre ellát a szem, csak õt látni
meggörnyedve araszolgatni a kukoricasorok
közt. A tûzõ nap melege árnyékba hajtott már
mindenkit, de õ még mindig ide-oda csapva
végzi dolgát. Szép szabályosan dolgozik,
vigyázva a kukorica derekának épségére, de
kíméletlenül sarabolva a gyomot. Lassan dél
lesz. Megáll, és a kendõjét kioldva, amúgy
napszámos módjára a kendõ két csücskét
egymáshoz köti felül. Óvatosan rátámaszkodik
a kapára, olyan finoman, mintha attól tartana,
eltörik a szerszám. Sajnálná is, mert nincs még
egy ilyen jó kapa a világon, hû társa immár 20
éve, vagy tán valamivel több is. Így
támaszkodva felnéz a templomtoronyra. 11-et
mutat az óra, de õ tudja, 10 perc se kell,
megszólal a harang és énekelve kongatja a
delet. Aki a határban éli életének nagy részét,
megtanítja azt a természet a maga módján idõt
mérni. Régen megállott a toronyóra, és vele
mintha az idõ is megállott volna errefelé. 11 volt
akkor is, mikor azt a táviratot kapta. Üzentek a
postahivatalból, hogy menjen, mert sürgönye
van. Még befejezte azt a sort, amibe állott, mert
tisztelni kell ám a kapásnövényt, ha életet kér
tõle az ember. A sor végén letette a kapát.
Elindult a falu fele. Nem sietett, mert tudta már õ
akkor is, mi van abban a táviratban! Tudta, és
elfogadta. Nincs neki többé fia.
- Még befejezem ezt a cseppet harangszóig
– gondolja, és nagy igyekezettel vág neki a
kukoricásnak. Sebesen dolgozik, serceg a kapa
a száraz földbe, jajgat a gaz. Nem gondol õ
semmire. Szüléje szavai szerint él: mának elég a
30

Rimóc felnõtt csapata a Karancslapujtõ elleni mérkõzésen
álló sor: Galajda Márió, Farkas Norbert, Mócsány Roland,
Vincze Benjámin, Mócsány Gábor, Balázs Gyõzõ, Váradi István
guggoló sor: Bangó Alex, Bangó Norbert, Bangó Rómeó,
Laczkó Zsolt, Rácz Iván, Csampa Martin, Botos Artúr

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.

Szeptember 8. (vasárnap)10
Szeptember 13. (péntek) 1800
Szeptember 14. (szombat) 1630
Szeptember 16. (hétfõ)
00
Szeptember 19. (csütörtök) 16
Szeptember 20. (péntek) 1400
Szeptember 21. (szombat) 1400
Szeptember 21. (szombat)
Szeptember 28. (szombat)
Szeptember 28-29.
Szeptember 30. (hétfõ)
Október
5. (szombat)
Október
11. (péntek)

00

16
00
16
00

16
00
15
00
18

ma baja, parasztembernek meg úgyis jut
holnapra is. Csak tudni kell végezni a dolgot,
különben ha él is az ember, lelkébe meghótt.
Csak csinálni kell mindig, hogy az ördög
madarának ne legyen ideje fészket rakni a szívben.
Mert ha az megtörténik, az ember se Istennel, se
emberrel, se a földdel nem gondol többé.

Épp a sor végére ér, amikor az Úristen úgy
rendezte a dolgot, hogy imára intett a déli
harangszóval. Mert, ahogy az ördögnek,

Istennek is van madara, annak azonban útjába
áll a munka, csak pihenés, szusszanás
közepette tud berepülni a kebelbe. Még ott, a sor
végén, kapára kulcsolt kézzel elkezdi mondani
az Úrangyalát. A szája hangtalanul mozog, de
olyan alázatosan áll ott a kukoricaföld végén,
hogy az arra járó harangszó nélkül is tudja, az
asszony most imádkozik. Ima végén laposan
keresztet vet, és elindult az akácos fele, ahová
még hajnalban berakta a korsót. Iszik egy kicsit,
megigazítja fején a kendõt, és egy piszkosfehér
zsebkendõvel - melyet a szakácskája belsõ
zsebébõl vesz elõ - letörli homlokát.
- No, még két sor, oszt másodszor is
megvan. A társa, hû kapája ott várja, ahol
hagyta. Akaratlanul is a templomtorony fele néz,
mintha csodát várna, hogy tán elindul az öreg
szerkezet. 11-kor temették az urát is. Akkor is
ilyen hõség volt. De jobb, nem gondolni vele, az
a két sor az õ gondoskodását várja. Mi is lenne
most véle, ha ez a darabka föld se lenne! Ez
várja õt, ennek szüksége van rá, ennek még kell
az õ serény keze. Persze, néha mostoha véle ez
is, mint a jánya, aki olyan ritkán jön a városból.
Ha meg jön, siet is vissza, mert nem földeken
dolgozik már a fiatal, hanem gyárakba, meg tudj’
Isten miféle helyeken.
Az utolsó sor a legnehezebb. Erõ se úgy van
már, mint régen, meg a test is gyengül.
Amikor végez, leveszi a kendõt, a homloka
gyöngyözik, a szíve is zilál egy kicsit. Még a
kapát is elereszti, kezeit csípõre vágja, és
mintha a világ legnagyobb, legdicsõbb tette
állna a háta mögött, kiszakad belõle az
imádságos sóhaj: „Istennek legyen hála!”
Kaluzsa Mónika

KISASSZONYNAPI BÚCSÚ a Fogadalmi Kápolnához
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (9. forduló)
Salgótarjáni BTC-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
VI. Szüreti Fõzõverseny nevezési határideje
XVIII. Rimóci Borverseny és II. Pálinkaverseny nevezési határideje
RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS,
fõzõverseny, borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése
Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
Balassagyarmat-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” rendezvény és tûzgyújtás
,,Jó tanulók’’ pályázat benyújtási határideje
Rimóc-Karancskeszi bajnoki labdarúgó mérkõzés
IV. Rimóci Biliárd- és Pókerbajnokság az ÚJ KLUB-ban (10. forduló)
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ÖNKORMÁNYZATI
Ülésterembõl
Augusztus 29-én, csütörtökön 18 órakor tartotta legutóbbi
ülését képviselõ-testületünk. Az ülésen részt vett Beszkid János,
Golopi Károly, Juhász Vincéné, Jusztin Péterné, Kiss János Vincze
Attila képviselõk, Dr. Verbói Mária jegyzõ, Beszkid Andor
polgármester.
Elsõként a közterület-használatról és a használati díjairól szóló
8/2013. (VI.17.) rendeletünk módosítására tett javaslatot tárgyalta
a testület. Oka, hogy módosításra került a mozgóképrõl szóló
2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.), melynek értelmében
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az
Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési
önkormányzat képviselõ-testülete rendeletben szabályozza.
Mivel a 8/2013.(VI.17) sz. rendeletnek a melléklete tartalmazza az
útlezárással, forgalomkorlátozással járó filmfelvétel készítésének
használati díját (40.-Ft/m2/nap nettó) és mivel településünkön
nem gyakori a játékfilmek forgatása (hírmûsorok, és az aktuális és
szolgáltató magazinmûsorok nem tartoznak a Mktv. hatálya alá),
azonban a törvény elõírásainak eleget kell tenni, ezért a testület
nem önálló rendeletben, hanem a közterület használatáról szóló
rendeletünk módosításával alkotta meg a minimális szabályokat.
Ezek szerint a filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet
a megyei kormányhivatalnál kell elõterjeszteni. A filmforgatási célú
közterület-használatról a megyei kormány-hivatal hatósági
szerzõdésben állapodik meg a kérelmezõvel. A hatósági
szerzõdés a települési képviselõ-testület jóváhagyásával válik
érvényessé, azonban ezen hatáskört a közterület-használathoz
hasonlóan a polgármesterre ruházta át a képviselõ-testület.
Szintén törvényi felhatalmazás következtében elfogadta a
testület a közterületek elnevezésér õ l és a házszámozás
szabályairól szóló rendeletet. A rendelet tartalmazza többek
között azt is, hogy 2014. december 31-ig minden utcát névtáblával
kell megjelölni, illetve a jelenlegi házszámozást az egész falu
területén 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni.
Harmadik napirend keretében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) módosítása következtében az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezéseket foglalta rendeletbe a képviselõ-testület.
Ebben az évben is pályázatot ír ki képviselõ-testületünk a
„Rimóc jó tanulója” cím elnyerésére. Feltételekrõl és határidõkrõl
külön írásunkban tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Készfizetõ kezességet vállalt önkormányzatunk a „Rimóc
Községért” Alapítvány hitelfelvétele érdekében. A hitel a
Varsányi úti „Tíz peng õ s” vendégház b õ vítésének el õfinanszírozása érdekében kerül felvételre. Csak emlékeztetõül
írjuk le, hogy az alapítvány 100 %-os támogatást nyert a beruházás
megvalósítására, azonban ez a támogatás csak a kifizetett számlák
benyújtását követõen kerülhet kifizetésre az Alapítvány részére.
A képviselõk az önkormányzat lehetõségeit és minden
körülményt mérlegelve nem támogatták, hogy további ingatlanok
kerüljenek megvásárlásra. Amennyiben azonban pályázati
forráshoz jut önkormányzatunk, az ingatlan felajánlásokat
újratárgyalja a képviselõ-testület.
Határidõt szabott a testület annak a telefonoszlopnak az
elbontására mely az Erzsébet tér elõtti parkolónak használt
ingatlan közepén áll, de vélhetõen már nincs élõ telefonvonal az
oszlopsoron. Ennek a térnek környezetét eléggé elcsúfítja a
Hunyadi úti iskolaépület udvarán emelt száraz hely vasszerkezete. A látvány javítása érdekében a tetõszerkezet átalakítására
lenne szükség. Ennek érdekében a közeljövõben egyeztetések
kezdõdnek az iskola jelenlegi fenntartójával, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal.
Az zárt ülésen 4 db egyéni kérelem került megtárgyalásra.
Az ülés 20 óra 45 perckor ért véget.
Beszkid Andor polgármester

HÍREK

Nagy Magyar Engesztelés
Az 1940-es évek elején elindult az egész nemzetet összefogó
kezdeményezés, a Nagy Magyar Engesztelés. Natália nõvér
kinyilatkoztatásai alapján az akkori Fõherceg, Fõpolgár-mester és a
teljes Katolikus Püspöki Kar kezdeményezte a nemzet lelki
megújulását. A mozgalomhoz az akkori pápa, XII. Pius is
támogatását adta. A magyar hõsök emlékére és a Világ
Királynõjének tiszteletére kápolnát is szerettek volna építeni. Az
Engesztelõ Kápolna alapkövét Mindszenty József bíboros rakta le.
Sajnos eddig minden kápolnaépítési kísérlet meghiúsult,
Mindszenty bíborost bebörtönözték, a kápolnát visszabontották.
Három sikertelen kísérlet után most újra reménykedhetünk.
Újjáéledt a Világ Királynõje Engesztelõ Mozgalom. Egyesület és
alapítvány jött létre. Engesztelõ Zarándoklatot tartottak 2012-ben. A
nemzet jelképes egyesítése céljából eddig közel 1500 település
adományozott egy marék földet és egyre több település ajánl föl egy
követ a Nemzet Kápolnájához. A képviselõ-testületünk megvitatta a
csatlakozás feltételeit, és támogató határozatot hozott nemzetünk
összefogásának érdekében. A megkeresésnek eleget téve az ország
Engesztelõ Kápolnájához egy 30x40x50 es követ és falunkból
származó marék földet ajánlunk fel. Kérjük, hogy elõdeinkhez
méltóan mi is fogjunk össze, mutassunk példát a nagyvilágnak! Egy
világméretû engesztelési mozga-lomról van szó, amelynek
Magyarországról kell kiindulnia, s elterjednie az egész világon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet
a 2012/2013-as 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. A tanulmányi
eredmény igazolására csak a felsõfokú oktatási intézmény tanulmányi
osztálya által hitelesített okirat fogadható el.
Az országos tanulmányi versenyen elért eredményrõl az igazolás
másolata szükséges.
A pályázatot a rimóci polgármesteri hivatalban lehet benyújtani
2013. szeptember 30-án 16.00 óráig.
A pályázati határidõn túl hiánypótlásra nincs lehetõség!
A pályázat nyertesei „Rimóc Község Jó Tanulója” elismerõ oklevélben és
egyszeri 5.000 Ft-os támogatásban részesülnek, melyek ünnepélyes
keretek között kerülnek átadásra.
Beszkid Andor polgármester

A szoborátadó margójára
Még mindig örömmel tölt el, ha a múlt vasárnapi - augusztus 25-ei - szoborátadóra
gondolok vissza és látom magam elõtt a sok érdeklõdõ, kíváncsi arcot. A szemekben a
várakozás, majd a leleplezést követõen a csodálkozás, öröm, némelyekében kicsi
csalódottság. Csak ekkora? A megnyilatkozók mindegyike gratulált a mûvésznek és a
falunk közösségének, hogy ez a „nap-számos-óra” valósággá lett oly sok hosszú
tervezgetéssel és a megvalósítás lehetõségének keresésével eltelt évet követõen.
Magam részérõl köszönöm minden résztvevõnek, aki jelen volt és osztozott örömünkben
ezen a szép vasárnapon. Köszönöm Kaluzsa Mónikának a szívhez szóló novelláját, dr.
Limbacher Gábornak a lelket melengetõ, figyelmeztetõ szavait, Urus Attila atyának a
szoborra adott áldását. A szobornak funkciója is van. Az asszony kezében lévõ kapanyél
árnyéka a napóra mutatója. Figyelmes szemlélõ rögtön észrevehette, hogy a napóra közel
egy órával kevesebbet mutat, mint a karóránk, vagy a mobilunk. Ennek persze nagyon
egyszerû a magyarázata. A napnak nincs tudomása arról, hogy mi itt Európában
bevezettük a nyári idõszámítást, és ilyenkor egy órával elõbbre állítjuk óráinkat. Ha majd
õsszel óráinkat visszaállítjuk, majdnem ugyanazon idõt mutatják, mint a község
központjában felállított napóra. Majdnem, mert óráink még mindig nem a pontos idõt,
hanem az úgy nevezett zónaidõt mutatják, aminek praktikus okai vannak. (Pl.: országon
belül legyen ugyanannyi az idõ, …stb). Legyünk benne biztosak, a nap jól jár, napóránk
tehát a pontos rimóci idõt mutatja.
Beszkid Andor polgármester
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Folytatódik a
"Forgalmazza REÁL Hungária Kft. ..."
feliratok gyûjtése, mellyel iskolánk tanulói osztálykirándulásra
fordítható támogatást nyerhetnek. Kérünk mindenkit, ne dobják ki a
REÁL-os feliratokat, hanem a szokásos módon gyûjtsék össze és
juttassák el az iskolába! Köszönjük szépen!
Vinczéné Percze Gizella

Gólyahír:

Rácz Elena - 2013. 08. 01.
Szülõk:
Rácz Dávid és Szõrös Márta

Akiért a harang szólt...
Percze Istvánné
1937-2013

Laczkó János
1932-2013
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Erdélyi Ferenc
1950-2013

,,Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,
S pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te nem leszel halott,
Örökké élsz, mint a csillagok.’’

Köszönetnyilvánítás

V

VI. Szüreti Fõzõverseny
Szeptember 21-én, déli 12 órától a szüreti rendezvény keretein
belül fõzõversenyt szervezünk.
Jelentkezni 19-én csütörtök 16 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!

XVIII. Borverseny
és

II. Pálinkaverseny
Ezennel tudtára adatik minden szõlõsgazdának és
pálinkafõzõnek, ki borát vagy pálinkáját ízletesnek tartja,
hogy saját készítésû itókáját megmérettetheti.
Ennek okán a jelentkezéseket várja a bíráló bizottság

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

2013. szeptember 20-án (pénteken)

ERDÉLYI FERENC
(élt 63 évet)

A legfinomabb bor és pálinka jutalmazására

14 óráig a Hivatalban.

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

a szüreti felvonuláson kerül sor szeptember 21-én.

Gyászoló család

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

Köszönetnyilvánítás

V

„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Örökké él, akit nagyon szerettek.’’ (Tóth Árpád)

Köszönetnyilvánítás

V

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik szeretett halottunk

PERCZE ISTVÁNNÉ
(élt 76 évet)

LACZKÓ JÁNOS
(élt 81 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 család

Szerettei

A GONDOZÁSI KÖZPONT KIRÁNDULÁSA
2013. augusztus 8-án a Gondozási Központ csapata Esztergomba látogatott. Az idõ gyönyörû volt, és számos páratlan
élményben volt részünk. Meglátogattuk Magyarország egyik legszebb és legnagyobb templomát, az esztergomi bazilikát,
melyet két szóval tudnék leginkább jellemezni: magas és
magasztos. A bazilika kriptáját is megtekintettük, amely a
nagy hõségben kellemesen hûvös volt, mécseseket
helyeztünk el Mindszenthy József bíboros sírjánál. A
bazilika után az esztergomi várat is megtekintettük, ahol
rengeteg érdekes és értékes látnivaló volt, mint régi
fegyverek, elsõsorban a török idõkbõl, a vár története
képekkel illusztrálva, régi férfi és nõi viseletek, sírkõmaradványok, Szent Korona másolata. Legjobban a
harangkiállítás nyerte el a tetszésünket.
A vár megtekintése után kis vonattal Párkányba
utaztunk, ami felejthetetlen élmény volt számunkra, sokat
nevettünk, és újra gyereknek érezhettük magunkat. Egy
fagylaltozás után szintén a kis vonattal tértünk vissza
Esztergomba. A délutánt az esztergomi strandon töltöttük
el. Kis falunkba fáradtan, de élményekben gazdagon
térhettünk haza. Virág Bettina – Gondozási Központ munkatárs
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Vendégségben

- Egyéb költségek?

- Speciális virágföld kell?

gyen. Tõlem még üres kézzel senki nem
ment el. Szívesen adok másnak virágot,
mert tudom, hogy eggyel több virágos
kert lesz és mert örömet szerzek vele.
Most éppen a pünkösdi rózsákért jönnek.

ezért módosítottam. Muskátli virágföldet
összekeverem a régebbi használt földekkel, és homokot vagy finom sódert is
keverek bele. Jó vízáteresztõnek kell
lennie, mert a kaktusz köztudottan
sivatagi növény.

- Igen, én ilyen gyûjtögetõ vagyok. Több
mint ötezer db szalvétám van dobozokban. Bélyegek is vannak, tele albumok. A
gyerekek gyûjteményét folytattam. Az
unokám, Dorina hasonló gyûjtõ lesz,
mint én. Örülök neki, mert lesz folytatás.

- Van-e valamilyen célja a fajták
tekintetében?

- Mondana néhány érdekes nevû
kaktuszt?

- Nincs, mert itt meghatározó a téli
teleltetésre rendelkezésre álló hely. Addig
tudom szaporítani a gyûjteményemet,
amíg az elõszobában elfér. 5 oC-ot kell
tartani a teleltetéskor, mert a melegben a
kaktuszok megtetvesednek.

- Medvetalpa kaktusz, anyósülés kaktusz,
papsapka formájú kaktusz, selyemkóró
dögvirág (jó büdös szaga van), és még
lehetne sorolni. Rebuitát nem tudtam
még szerezni, még csak 3 van.
Bougainvillea trópusi növény helyett
egyszer kaktuszt vettem. Bogácson
minden június végén van kaktuszkiállítás, ahol az utóbbi három évben volt
szerencsém részt venni. Ha valamelyik
növényem elpusztul, azt nagyon
sajnálom, már igazi családtagnak
számítanak.

- Volt úgy, hogy nulla forint, mert nem
volt hol kaktuszt venni. A virágföldet
pedig télen vásárolom.

Aki a virágot szereti… Jutka néni - Igen, de a kaktusz virágföldje drága,
Ezúttal Huszárné Egyed Julianna,
Jutka néninél voltam vendégségben,
akinek több mint ötszáz fajta kaktusza
van. Jutka néni 69 éves, a ludányhalászi otthonban dolgozott, Szécsénybõl panellakásból költözött
Rimócra, a Nagykert útra.
- Mióta gyûjti a kaktuszokat?

- Aktívan nyugdíjas korom óta gyûjtöm
õket, mert állandó törõdést igényelnek. A
panelben nem volt elég helyem, itt a
kertben és a házban tudom õket szaporítani.
- Mikor szerezte be az elsõ kaktuszát?

- 1964-ben. Medvetalp volt, meg a nagy
gömbök. Jártam a BNV-re (Budapesti
Nemzeti Vásár), onnan vettem, meg az
állatkertbõl, mert máshol nem lehetett.
Most már van Spanyolország kaktusz
arborétumából is, onnan hoztam. A
panelban a teleltetés volt a legnagyobb
gond, a helyhiány miatt csak 100-150 fajta
volt mindösszesen. Itt Rimócon jóval több
helyem van a virágaim számára.

- Szobanövény egyre kevesebb, a
helyszûke miatt.

- Hogyan szaporítja õket?

- Kerti virág?

- Fajták szerint szaporítom õket, nem
mennyiség szerint, mindig olyat,
amilyen még nincs. Egyszer ötven
darabot vettem egyszerre, és mind
különbözõ volt. Az állatkertbõl kartondobozban hoztam vagy húsz darabot a kis
piros vonaton. Aztán elõfordult, hogy
vagy tízen mentünk Gödöllõre kaktuszért. A kertészeti egyetem tavaszi-õszi
kiállításán mindig ott voltunk és sohasem
jöttünk haza üres kézzel. Sajnos máshol
nem lehetett venni, csak kiállításokon.

- Természetesen az is van, a kerti virágok
szezonálisak. Tavasszal a legszebb a
virágos kert. Tulipánból, nárciszból kb.
30 fajta van, rózsából vagy 15. Nekem az
írisz a legkedvesebb,
abból kb. 80 fajta van.
Az ország minden
pontjáról hoztam.
Postán is sokat rendelek.

- Honnan tudja, mikor és hol lesz
kiállítás, hová kell menni?

- Régebben a Kertbarát újság járt és abból
tudtam, mikor, hol lesz. Az újságok mind
a mai napig megvannak. A sok utazás és a
kaktuszok is pénzbe kerülnek, de ez sokkal
egészségesebb és szebb dolog, mint mondjuk a cigarettázás.

- Kell-e permetezni?

- Én még soha nem permeteztem.
- Veszteség?

- Általában 5-10 darab ,,hal meg‘’
tavasszal, amikor kiviszem és meglocsolom õket. De ez természetesnek számít.
- Milyen másfajta növényei vannak?

- Mást is gyûjtött még?

- Jutka néni, köszönjük az interjút,
további jó egészséget és még rengeteg
kaktuszt kívánunk a Rimóci Újság
olvasói nevében!
Beszkid János

- Milyen szakirodalma van?

- Sok növényes könyvem van, azokat is
gyakran forgatom.
Sokat szoktunk cserélni a gyûjtõtársakkal, és küldeni is
szoktam más gyûjtõknek teljesen in-

Szóvá teszem
A falunap elõtti héten megdöbbenve tapasztalhattuk, hogy valaki(k) letörté(k) a táblánál álldogáló,
mosolyra fakasztó nyuszink kezét. Többen jogosan háborodva kérdeztük a hír hallatán, hogy vajon ki volt
ennyire gyáva, vagy ki érezte magát ennyire erõsnek, hogy egy fából készült nyúlnak esett neki? Miért kell
megrongálni mások tulajdonát? Miért kell másoknak fölösleges munkát okozni, elcsúfítani, tönkre tenni
azt, ami másoknak tetszik?
Segítõ kezeknek és az önkormányzatnak köszönhetõen falunapra a népviseletbe öltöztetett nyuszi várta
vendégeket. Reméljük, a törött kezû nyuszink is hamarosan integetve várja majd a hozzánk érkezõket és
sokszor csal még mosolyt mindenki arcára. Ezúton köszönjük azon lelkes segítõk munkáját, akik szívükön
viselik a mi nyuszink sorsát és figyelnek arra is, hogy egy-egy ünnep alkalmával még emlékezetesebbé
tegyék az üdvözlõ táblánkat!
Vincze Nikolett
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Az önkormányzat rendeleteirõl
Módosult a helyi iparûzési adóról szóló
9/1995. (XII.31.) rendelet
Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke
naptári naponként 5.000.-Ft. Hatályos 2014.01.01. naptól.
Elfogadta a képviselõ-testület a talajterhelési díjról szóló
11/2013. (VII.19.) rendeletét
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követõ 90.
naptól terheli.
A talajterhelési díj mértékét a díj alap, az egységdíj (2012.01.01-2012.01.31ig 120 Ft/m3, 2012.02.01-2012.12.31-ig 1200 Ft/m3) és a területérzékenységi
szorzó (Rimócé 1,5) szorzata határozza meg. A talajterhelési díj alapja a
szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználására figyelembe vett víz mennyiségével.

A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követõ év március 31-éig vallja be
és fizeti meg.
A talajterhelési díjat tehát nem a képviselõ-testület vezette be, hanem annak
megfizetését törvény írja elõ, azonban a képviselõ-testület határozza meg a
törvényben nem szabályozott kérdéseket.
Bevallási kötelezettsége van tehát azoknak is, akik a vízszolgáltatásra rá
vannak kötve, azonban a szennyvízhálózatra nincsenek. Róluk az ÉRV Zrt. is
szolgáltat adatot. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azonban azokat is
terheli, akik sem a víz-, sem pedig a szennyvízhálózatra nincsenek
rácsatlakozva. Számukra átalány alapján kerül a díj kiszámításra. Az
elfogadott rendelet szerint a mérési lehetõség hiányában a talajterhelési díj
alapjául szolgáló átalány-vízmennyiség:
a) amennyiben az ingatlan területén nincs kút és a vízellátás az ingatlanban
sem saját kútról, sem hálózatról nem megoldott, abban az esetben 5
liter/fõ/nap
b) amennyiben az ingatlan területén van kút, de a vízellátás az ingatlanban
sem saját kútról, sem hálózatról nem megoldott abban az esetben 10
liter/fõ/nap
c) amennyiben az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra
rákötésre került, abban az esetben 50 liter/fõ/nap.

Elfogadta a képviselõ-testület a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 8/2013. (VI.17.) rendeletét
A rendelet szerint a közterület rendeltetéstõl eltérõ használatához (a
továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges. Közterülethasználati engedélyt kell beszerezni és közterület-használati díjat kell fizetni:
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védõtetõ (elõtetõ), ernyõszerkezet, hirdetõtábla elhelyezésére,
b) árusítóhely, árusító és egyéb fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer,
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat árusítására szolgáló)
elhelyezésére,
c) szobor, emlékmû, díszkút, vízmedence, szökõkút, alapzatos zászlórúd,
önálló hirdetõ-berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztetõ és tájékoztató
táblák, stb.) elhelyezésére,
d) útlezárással, forgalomkorlátozással járó filmfelvétel készítéséhez,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék elhelyezésére,
f) hulladékgyûjtõ konténer közterületen történõ 7 napot meghaladó tárolásához,
g) alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,
h) turisztikai célú hintó- és sétakocsikázás, elektronikus meghajtású
gépjármûvel történõ szállítás és sétarepülés esetén

i) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi rendezvények,
továbbá mutatványos (céllövölde, vásári játékok, körhinták) tevékenység
céljára,
j) tüzelõ 7 napon túli tárolásához,
k ideiglenes jellegû építmény elhelyezésére, kialakítására (pl. felvonulási
épület),
l) 2000 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármû,
autóbusz, tehergépkocsi, mezõgazdasági vontató, lassú jármû,
jármûszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép
közterületen történõ 24 órát meg haladó tárolásához. Tárolásnak minõsül, ha a
jármû engedély nélkül 24 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik,
m) üzemképtelen gépjármû tárolása.
A közterület-használati engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a
polgármester jár el. A kérelmeket az önkormányzat hivatalnál kell
elõterjeszteni, a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A
részletekrõl, a mentességekrõl, a csatolandó dokumentumokról
érdeklõdni a hivatalban lehet. A rendelet 2013. július 1. napjától hatályos.

A fizetendõ közterület-használati díjak
A közterület igénybevételének célja

A közterülethasználati díj Nettó

A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védõtetõ (elõtetõ), ernyõszerkezet, hirdetõtábla
elhelyezése.
Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat
árusítására szolgáló) elhelyezése.
Saját termékét árusító õstermelõ, kézmûves, egyéb termék elõállító esetén az árusító fülke, sátor, pavilon, bódé
elhelyezése rendezvény esetén
Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat
árusítására szolgáló) elhelyezése rendezvények esetén.
Saját termékét árusító helyben lakó õstermelõ, kézmûves, egyéb termék elõállító esetén az árusító fülke, sátor,

10.000 Ft

Szobor, emlékmû, díszkút, vízmedence, szökõkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetõ-berendezés és köztárgyak (pad,
figyelmeztetõ és tájékoztató táblák, stb.) elhelyezése.
Útlezárással, forgalomkorlátozással járó filmfelvétel készítése.

0 Ft
40 Ft

M2/nap

Építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék elhelyezése 6 hónapot követõen.

200 Ft

Nap

Hulladékgyûjtõ konténer közterületen történõ 7 napot meghaladó tárolása

200 Ft

Nap

1.000 Ft,
de maximum
7.874 Ft/hó
10.000 Ft

alkalom/szolgáltató
(a max. díj havonta
értendõ)
Nap/szolgáltató

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység.

200 Ft

M2/nap

Tüzelõ 7 napon túli tárolása

200 Ft

Nap

Ideiglenes jellegû építmény elhelyezése, kialakítása (pl. felvonulási épület)

200 Ft

M2/nap

200 Ft

Nap / jármû

500 Ft

nap / jármû

Alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenység.
Turisztikai célú hintó- és sétakocsikázás, elektronikus meghajtású gépjármûvel történõ szállítás és sétarepülés esetén

2000 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármû, autóbusz, tehergépkocsi, mezõgazdasági
vontató, lassú jármû, jármûszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép közterületen történõ 24 órát meg
haladó tárolásához. Tárolásnak minõsül, ha a jármû engedély nélkül 24 óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen
várakozik.
Üzemképtelen jármû tárolása

1.000 Ft
1.000 Ft
10.000 Ft
0 Ft

Mértékegység
darab /
egyszeri díj
alkalom/
árusító egység
alkalom/
árusító egység
alkalom/
árusító egység

-
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1013 éves hagyomány
Bárcsak léteznének ma is turulmadarak, hogy megjósolják a jövõt, ahogyan a
Mindenható kegyelmébõl uralkodó I.
István királyunkat is elõre jelezte!
Augusztus 20-án az õ szentté avatásának
napját ünnepeljük, melyhez ma már az Új
Kenyér Ünnepe is szorosan kapcsolódik,
egészen pontosan 1949 óta.
Ezen a napon rendhagyó módon
megrendezik Budapesten a Szent Jobb
körmenetet, ahová rengeteg hithû ember
látogat el, és közös imádkozással,
énekléssel adnak hálát államalapító
királyunknak. Ám a Szent Jobb nyilvános
tisztelete és ünnepe hosszabb-rövidebb
idõre megszakadt a régmúltban. A XV.
században kezdõdött el több évszázados
vándorútja.
Elõször Székesfehérvárra vitték, majd
a török uralom alatt Boszniába, késõbb
Raguzába, a mai Dubrovnikba került,
ahol domonkos szerzetesek õrizték.

A polgármester úr ünnepi beszédet mondott
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Késõbb Mária Terézia hosszas diplomáciai tárgyalásai után került vissza Bécsbe,
majd ezután a keresztesek rendje õrizte. A
két világháború között országunkban jártkelt az ereklye. Majd a II. világháború alatt
a koronázási ékszerekkel együtt elhurcolták, és egy salzburgi barlangban rejtették
el. Ott talált rá késõbb az amerikai
hadsereg, akik a salzburgi érseknek adták
át megõrzésre. Végül az Amerikai Katonai
Misszió három tagja hozta vissza
hazánkba az 1945. augusztus 20-i
körmenetre. Azóta pedig országunk
történelmi kincsként õrzi és tiszteli.
Elõdeink mindig megadták a módját az
ünneplésnek: volt már vízi parádé és légi
bemutató is. Ehhez az ünnephez ma már
szorosan hozzátartozik a tûzijáték is: este
szerte az egész országban dobszó hallik, és
szikrázó fényfüzérek borítják az eget.
Kisfalunkban is igen sokan jöttünk
Verset mondott Vizoviczki Lolita
össze e nap tiszteletére, hogy szabadtéri
misével, közös
imádkozással, és
egy kedves mûsorral elevenítsük
fel az ünnep üzenetét.
Fontosnak tartom, hogy amenynyiszer csak lehet,
hasonlóképp példát mutassunk a
fiatal felnövekvõ
nemzedéknek,
hogy mintát adjunk mindenkori
hagyományainkból. Augusztus 20ával a legfontosabb feladatunk,
hogy tovább örökítsük Szent IstA kenyerek megáldása
ván királyunk hagyatékát, mely közül a legjelentõsebb, hogy
rendelkezõ, összetartozó közösséget
megtanítsuk egymást Együtt, Egységben
tudhassunk magunkénak.
Juhász Enikõ
élni, hogy egyazon akarattal és célokkal

A népviseletbe öltözött közremûködõk

Sokan vettek részt a szentmisén
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Közel az egy tucathoz
Ide s tova húsz esztendeje - egészen pontosan 18 - hogy
minden nyár közepén viseletbe öltözött tömeg hömpölyög
végig Balassagyarmat fõutcáján a belvárosból a Palóc
Múzeum melletti ligetbe. Szent Anna tiszteletére sereglenek
július közepén Palócország fõvárosába palócok a történelmi
Nógrád megye számos településérõl, hogy bizonyságot
tegyenek mély vallásosságukról, valamint a család, a viselet,
az ének-zene és a tánc iránti szeretetükrõl, elkötelezettségükrõl. Csupa olyan dologról, mely az õ életüknek régen is és mai
szerves részét alkották, alkotják.
Mint ahogy sok éve, idén is a már jól megszokott menetrend
szerint érkezett meg a búcsúba a „Könnyek anyja” Máriás
csoport és kíséretében megannyi ember Rimócról. Menetrend,
hangzik kicsit idegenül, de valóban annak tekinthetõ az a
készülõdés, mondhatni vigília, melyet az elmúlt több mint
félszáz évben Szentkúton, Gyöngyösön, Máriabesnyõn,
Apátfalván, Mezõkövesden, Mariazellben és még hosszasan
sorolható búcsúkon megéltek a Máriás lányok és kísérõik. Nos,
e menetrend szerint indult július 28-án délelõtt a búcsúsok
menete is a Rimóci Rezesbanda kíséretében Szent Anna
tiszteletére a balassagyarmati Fõplébánia templomtól az Anna
Ligetbe. A Palóc Múzeum mögött felállított szabadtéri
színpadon 10.30 órakor vette kezdetét a dr. Székely János
esztergom-budapesti segédpüspök és Stella Leontin kanonok,
plébános, fõesperes által celebrált mise, melyen Varga Ivett,
Bablena Ferenc, valamint a balassagyarmati Szent Felicián
Kórus és a Kobeláné Erzsike néni vezette Rimóci Hagyományõrzõ Együttes tagjai mûködtek közre. E közel két órás ájtatosság
zárta a búcsú vallásos részét. Kora délutántól már a folklóré volt
a fõszerep. Bemutatkozott mûsorával a dejtári, a bussai
(Bušince), az ipolysági (Šahy), az ipolyvecei, a nógrádsipeki, a
párkányi (Štúrovo), a rimóci, a szügyi hagyományõrzõ csoport,
valamint Básti János, Grényi Lászlóné, Siklai Fanni, Varga
Ivett népdalénekesek és Nagy Klarissza mesemondó. A színes
folklórmûsorokat a 15.00-kor kezdõdött viselet-szépségverseny követte, mely idén a programok csúszása miatt egy
kicsit kapkodósra sikeredett. Azonban a gyors zsûri döntés sem
vehette el településünktõl a „dominanciát”. Ahogy a Nógrád
Hírlap írta augusztus 12-i számában: „idén szintén ebbõl a
faluból Nagy Petra lett Palócország szépe. Ez egyaránt

Rimóci Ifjúsági Egyesület hírei
Falunap: Az idei évben is szerepet vállaltunk a Falunap
lebonyolításában. A pavilon alatt árusítottuk a helyi civil
szervezetek, és az önkormányzat különbözõ rimóci
vonatkozású termékeit, illetve az egyesületünk által készített
termékeket is. A Falunap hetén minden esténk azzal telt, hogy
rimóci hûtõmágneseket, matricákat, videófüzeteket
készítettünk, zsákbamacskát csomagoltunk, illetve mivel a
színpad hátterét idén is mi díszítettük, az ehhez szükséges
dekorációt is elkészítettük. Kellemes idõtöltés volt, és bár
haszonra nem tettünk szert, az eredménye is meglett. Sokan
vásároltak a termékeinkbõl, fõleg a hûtõmágnes volt népszerû,
ezért úgy döntöttünk, hogy a megmaradt darabokat a szüreti
rendezvényen is árusítani fogjuk.
NEA: Sok szervezethez hasonlóan mi is igyekszünk kihasználni
a pályázat adta lehetõségeket. Az eddigiekben is több
programunkat, rendezvényünket pályázati forrásból
valósítottuk meg. Mint ahogyan arról a Rimóci Újság júniusi
számában is értesülhettek, egyesületünk 250.000 Ft támogatást
nyert a Nemzeti Együttmûködési Alap által megjelentetett
„Civil szervezetek mûködési célú támogatása 2013” címû
pályázati kiírására benyújtott pályázatával, amely „A további
sikeres mûködés feltételeinek megteremtése” címet és a NEAMA-13-M-0097 azonosító számot viseli. A beadott pályázat

köszönhetõ a helyi viselet ma is élõ, attraktív voltának, és a
lányok viseletben való harmonikus megjelenésének, a
hagyományos ünnepi nõi karakter szépséges visszatükrözésének.” Szintén, újfent, ismét, már megint stb. Igen, hiszen közel
egy tucat azon rimóci lányok
száma, akik viseletükkel,
kiállásukkal, szépségükkel
maguk mögé utasították a
versenyre benevezett társaikat.
Nagylóc, Buják, Vanyarc képviselõi csak egy-egy alkalommal
ragadhatták magukhoz e megtisztelõ címet a Palóc búcsúk
történetében. Azt gondolom,
hogy nem a túlfûtött lokálpatrióta
szól belõlem, ha azt mondom: a
menyasszonyi öltözetben pompázó Nagy Petra nem érdemtelenül került díjazásra.
A palócok idei színes forgatagát, a vásározókkal tarkított
búcsút és a vele egybekötött
Ipoly-menti Kavalkádot gólyalábas elõadók, lábbábos meseszínház, hastáncbemutató és esti
Nagy Petra, Palócország szépe
pn
nosztalgia koncert zárta.

,,A jövõ nemzedéke’’
szerint adminisztrációs kiadásokra, bútorokra, informatikai
eszközökre szerettünk volna támogatást nyerni, amellyel az
ifjúsági klubhelyiséget kívántuk teljesebbé tenni. Mivel a
megítélt támogatási összeg alacsonyabb volt a megpályázottnál,
így kevesebb dolgot tudtunk megvalósítani. A támogatásból
beszerzésre került egy laptop és egy router, egy zárható
kisszekrény és 4 db szék, valamint 12 hónapig ebbõl a
támogatásból tudjuk fedezni a havi kiadásokat (pl. Bankköltséget).
Bablenáné Georgina

Falunapos megbeszélés
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Gyalogos Zarándoklat!
Immár 19. alkalommal rendezték meg a ferences testvérek
ezt a 130 km-es zarándoklatot, ami Esztergomból indul, és
Mátraverebély - Szentkút az úti cél!
Második alkalommal vettem részt ezen az útvonalon, ami
azt gondolom, életem legszebb napjai közé tartozik! Kicsit
mesélnék a történetérõl: Ez a zarándoklat a VarsóCzestochowai gyalogos zarándoklatról veszi eredetét, amit már
kb. 300 év óta tartanak minden évben. Ez igen sok magyar
embert is megmozgatott köztük a ferences Varga Kapisztrán
atyát is, aki a 90-es évektõl kezdve elhatározta más testvérrel
együtt, hogy ugyan gyönyörû ez a lengyel zarándokhely, és sok
kegyelmet lehet kapni útközben, de vannak nekünk idehaza is
szép kegyhelyeink, ahová fontos lenne szervezni zarándokutat.
Így körvonalazódott aztán, hogy mi legyen az útvonal. Így az
elsõ meghirdetett gyalogos zarándoklat kb. 90 fõvel 1996-ban
volt! Azóta is töretlenül - idén 250 fiatallal, és régebb óta
fiatallal - szervezik meg a ferences testvérek! Az indulás
augusztus 15-én reggel van Esztergomból. Az elsõ megállónk
Márianosztra, ahol is a pálos atyák nagy szeretettel vártak. Itt a
Kálvária dombon aludtunk, ki a szabad ég alatt, ki sátorba! A
következõ megállónk Kemence volt, ahol szintén örömmel, sok
kedvességgel vártak a helyiek! Ezek a helyek napi 20- 25 km-re
vannak. A következõ napon dél körül értünk a Drégelypalánkra,
ahol is a Drégely várhoz másztunk fel. Itt ugyanis már

Ahol tudsz, ott segíts!
A Város- és Faluvédõk Szövetsége szervezésében augusztus 7.én Torockóra utaztunk egy hétre, azzal a céllal, hogy a Böjte Csaba
ferences szerzetes által alapított Kis Szent Teréz Gyermekotthon
lakóinak könnyebbé tegyük a mindennapjait, és szebbé tegyük
környezetüket.
2006-tól minden évben kiutazik egy lelkes csapat, az ország
különbözõ pontjáról érkeznek városvédõ ifjak, akik örömmel látnak
neki a munkálatoknak.
Budapestrõl a Scorpion Trans járatával indult el 16 fõs
csoportunk. Másnap a hajnali órákban érkeztünk meg, s az otthon
lakói nagy szeretettel fogadtak minket. Egész héten változatos
munkákat végeztünk (a téli tüzelõ felfûrészelése és felhordása,
berakása, favágás, faljavítás a homlokzaton, meszelés, festés,
kõfaljavítás, a szõnyegek kimosása a „vajorban”, a kerítés és a hátsó
kõfal kitakarítása stb). Jó volt látni, hogy az ott lakó kisebb- nagyobb
gyerekek is örömmel beálltak segíteni a felnõtteknek. Általában
reggel 8 órától este fél 7-ig dolgoztunk. Kevés szabad idõnkben
megnéztük a falu nevezetességeit (vajor, Ida néni helytörténeti
gyûjteménye, Hivatal, Múzeum, stb.), mellettük kiemelném a
leglátványosabbat, a Székelykövet. 1128 méter magas, jellegzetes
formája miatt, a faluból nézve itt kétszer kel fel a nap. A
gyermekotthon udvarából minden nap gyönyörködhettünk
szépségében. Hétfõn nem csak a faluból nézhettük meg, hanem
szerencsénk volt a tetejérõl is megcsodálni a hegyláncot, ugyanis
másfél óra hegymászás után elfáradva felértünk a csúcsra.
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hagyománnyá vált, hogy a szécsényi novícius testvérek kb. 850
palacsintát készítenek, hogy ott fönn a várban kiosszák a
megfáradt zarándokoknak! Estére a következõ helyünkre
érkeztünk méghozzá Patakra! Itt is - mondhatni - a fogadás
felejthetetlen volt. Bográccsal vártak és pampuskával és sok
kedvességgel! Másnap a Patak- Szécsény szakasz a leghosszabb
táv, 39 km. Közben voltak pihenõ helyek, de ez számomra is
nehéz volt, fõleg az utolsó 8 km. Azt azonban nagyon jó volt
megtapasztalni, hogy még ha nehéz is, egymást erõsítve végig
tudjuk csinálni! Beérve Szécsénybe, már a város szélén vártak
bennünket, integettek, velünk együtt énekeltek. Nagyon felemelõ
volt, és szinte el is felejtettem, hogy fájt volna bárhol is! A ferences
templomba beérve a Te Deum-ot énekeltük az Istennek hálát
adva. Ezt a hálaadást minden egyes cél állomásunkhoz érve
elénekeltük! Másnap, felkészülve az utolsó 25 km-re, áldással
indultunk. Augusztus 19-én beérve Szentkútra pedig harangzúgás
fogadott. Hálaadó szentmisével kezdtünk, ahol is minden
nehézségért, örömért, jótevõkért köszönetet mondhattunk a
szeretõ Istennek! Másnap 20-án volt az ünnepi szentmise,
körmenet, amit már más hívekkel is együtt ünnepeltünk! Ezt a
zarándoklatot ajánlom mindazoknak, akik a helyüket keresik,
vagy már megtalálták és megerõsítést várnak Istentõl.
Ez mind fizikai, mind lelki megerõsödést adhat, minden
résztvevõ számára! Bízom abban, hogy az elkövetkezendõ
években más rimóci fiatallal, is találkozni tudok majd!
Szeretettel: Petrovics Babett (M. Lúcia nõvér)

Torockószentgyörgyre is utaztunk a Faluvédõkkel, hogy egy
focimeccs keretein belül megküzdjünk a helybeli csapattal.
Szerencsére gyõzelemmel zártuk a meccset, de jövõre várnak minket
egy visszavágóra.
Jártunk Tordán, a sóbánya melletti tónál is, ahol vidám
vízilabdázással töltöttük az estét.
Aztán elérkezett a szerda, a hazautazásunk napja. Fájó szívvel
váltunk el a vidám arcú gyerekektõl, de jövõre újra látjuk egymást.
A csapat tagjai vallják Böjte Csaba szavait: Jónak lenni jó... - kis
kiegészítéssel: jót tenni még jobb!
Vágvölgyi Réka

2013 SZEPTEMBER

5

RIMÓCI ÚJSÁG

Üzenet Vácról a Rimóciaknak:

,,Isten a kezetekbe helyezte a jövõtöket.’’
Miklós

váci püspök

Tanácsok az iskolakezdéshez
Kedves Szülõk!
Tudjuk, hogy minden kisgyermek és szülõ izgalommal,
de egyben aggódva várja a napot, hogy az iskola
elkezdõdjön. Sok kérdés, probléma merül fel ilyenkor
bennünk, hogy mit teszünk helyesen, mi az amivel
segíthetjük gyermekünk beilleszkedését az új környezetbe.
A kisgyermeknek nagy változás az iskola kezdése. Új
környezet, más emberek veszik õket körül, elvárásoknak
kell megfelelni, ami sokszor nem is olyan könnyû.
Megváltozik az addig már jól bevált napirend, aminek a
központi része a játék volt. Ezt most átveszi a tanulás.
Hogy gyermekünk a munkáját eredményesen
végezhesse, fontos a megfelelõ napirend kialakítása.
Oda kell figyelni a megfelelõ alvásra, étkezésre,
mozgásra, szabad levegõn tartózkodásra…
A nyugodt pihentetõ alvás könnyebben elérhetõ, ha az
esti lefekvés elõtt egy kis mesét iktatunk be. Ez segít
levezetni a nap során felgyülemlett feszültséget is.
Fontos, hogy az esti TV nézést, számítógépezést kerüljék,
mert ez túlzottan felizgatja a gyerekeket és nehezen fognak
tudni elaludni és reggel fáradtan indulnak iskolába.
A felkelés idõpontját úgy válasszuk meg, hogy a
kapkodás ne zavarja meg a gyermeket. Fontos a reggeli,
ami könnyen emészthetõ legyen, ne terhelje meg a
szervezetet. Oda kell figyelni a megfelelõ folyadékbevitelre is, készítsünk be a táskába egy kis innivalót, lehet
az víz vagy gyümölcslé. Az éhes, szomjas gyerek nem tud
figyelni a feladatára és romlik a teljesítõképessége.
Fontos, hogy mindennap fogyasszanak zöldséget,
gyümölcsöt, fõtt ételt. Az esti étkezés ne csússzon 7 óra
utánra, a késõi vacsora növeli az elhízás kockázatát és teli
pocakkal aludni sem lehet.
A gyermekkorban jelentkezõ és 6-7 éves kor után is
tartósan fennálló túlsúly felnõttkorban nagymértékben
növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának
kockázatát. Figyeljünk oda arra is, hogy sokat legyenek
szabad levegõn és sokat mozogjanak, ne csak a
számítógép, TV elõtt töltsék a szabadidejüket.
Fontos, hogy az iskolatáskát két vállon hordják, a hát
és a váll izmainak egyenletes terhelése érdekében. Ezzel
komoly tartási problémákat elõzhetünk meg.
Figyelmeztessük a gyermekünket a tanulás közbeni
helyes testtartásra. Olvasáskor a könyvet, füzetet a
legoptimálisabb 30-33 cm távolságban tartani. Ha a
gyermek rendszeresen eltér ettõl a távolságtól, érdemes
megnézetni, nem áll-e a háttérben szemészeti probléma.
Sajnos egy kellemetlen dologra is fel kell hívni a szülõk
figyelmét. Gyakran fordul elõ a fejtetvesség a
gyermekközösségekben. Az iskolában a tanév során
rendszeres a tisztasági vizsgálat, de emellett kérem a
szülõket, hogy gyermekük haját rendszeresen ellenõrizzék,
mert a tetû nem válogat, a tiszta ápolt
gyermekek is megfertõzõdhetnek.
Ez esetben megfelelõ módon el kell
végezni a kezelést!
Sok sikert, jó tanulást és jó egészséget
kívánok az iskolát most kezdõ és a már
rutinos iskolába járóknak is:
Perczéné Mócsány Gyöngyi védõnõ

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
Az elõzõ idõszakokhoz képest az augusztusi hónap is mozgalmasan telt a
gyerekházban. A hónap elején búcsúztattuk a három évet betöltött
gyerekeinket, akik szeptembertõl az óvodában kezdik meg új életüket. Erre a
napra készülve kukacot varrtunk, amely belekerült a részükre összeállított kis
csomagba. A délelõtt jó hangulatban, színes és változatos játékokkal telt el.
Búcsúzóul elfogyasztották a szülõk által készített, nagyon finom hûsítõ sütit.
Ebben a hónapban is volt babamasszázs, daloló és mozgásfejlesztõ
foglalkozás. Szülõi fórum keretében anyatejes napot szerveztünk, melyen
Perczéné Mócsány Gyöngyi tartott elõadást. Témája az anyatejes táplálás
fontossága és egészségmegõrzõ hatása volt.
A hónap utolsó munkanapján elbúcsúztunk a gyerekház vezetõtõl Rigóné
Lehoczki Bernadettõl. Szeptember 2-tõl egy új környezetben és közösségben
kezdi meg munkáját. ,,Kívánjuk, hogy az új munkádban találd meg minden
számításod és találj annyi szeretõ kollégát és barátot, mint amennyit itt
hagytál. Kívánunk még hosszú, boldog, tartalmas, munkában és családod
körében eltöltött éveket, erõben egészségben. Köszönjük, hogy velünk voltál és
veled lehettünk.’’
Barna Lászlóné

Szeptemberi programok
Szeptember 12-én tartjuk a gyerekházba csalogató napot, ahol sok színes
programmal várjuk a résztvevõket. Ekkor indítjuk el fotóversenyünket,
melyen „Rimóc legédesebb babája’’ címet lehet elnyerni. Nyeremény egy
értékes, a nyertes baba nevére szóló oklevél és édesség. A versenyben való
részvételrõl helyben kapnak részletes tájékoztatást a szülõk. Az eddig mûködõ
programokra természetesen a jövõben is szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Zenés foglalkozásokra, heti rendszerességgel várjuk a családokat. A kézmûves
foglalkozások közül a jelenleg divatos, kalocsai hímzés mintát fogjuk saját
ingre, cipõre és más használati tárgyakra festeni, hímezni. Sablont és eszközt
mindenki helyben választhat magának.
Szeretném, ha a község minden lakója, továbbra is magáénak érezné a
gyerekházat. Remélem, a programok között továbbra is mindenki talál
magának kedvére valót.
Szitáné Mócsány Zsuzsanna
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IDÕSEK, BETEGEK, SZOCIÁLIS OTTHONBAN ÉLÕK BÚCSÚJÁN JÁRTUNK

NYULACSKA HÍREK
Ha augusztus, akkor Falunap
Az idei Falunapon nekünk, a Nyulacska Óvoda dolgozóinak jutott az a megtiszteltetés, hogy a tombolával kapcsolatos
teendõket ellássuk. Szerencsére sikerült sok támogatót megnyerni, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásaikat.
Ambrózia Cipõszalon, Szécsény
Bagóné Kiss Andrea, Rimóc
Balassagyarmati Diego, Jusztin Nándor
Balázsné Kovács Adrienn, Rimóc
Banett Bt., Szécsény
Barnáné Huszko Sárika, Rimóc
Bea Kozmetika, Mócsány Ramóna, Szécsény
Bea Kozmetika-FODRÁSZAT, Pásztor Alexandra,
Szécsény
BENU Gyógyszertár, Szécsény
Bocsóné Holecz Gyöngyi, Szécsény
Cseri Vadász Presszó, Rimóc
DD-Papír Kft., Szécsény
Déska Bertalanné Margit néni, Rimóc
Diszamé Bt., Szécsény
Dodo büfé, Rimóc
FAERK BT., Rimóc
Filkor-Percze Zsuzsanna, Szécsény
Frédi Cuki, Szécsény
Gesztenyéskert Vendéglõ, Szécsény
Golyán László, Szécsény
Gondozási Központ, Rimóc
Hajni Vegyesbolt, Rimóc
Hangulat Presszó, Földi Gabriella, Szécsény
Hegedûs Zoltánné, Pepsi Bolt, Szécsény
Hong He Unio Kft., Szécsény
Jusztin Béla, Rimóc
Kiskert úti italbolt, Balázs Bertalanné, Rimóc
Liget, Lovasudvar, Szécsény
Ligeti Presszó és Pizzéria, Szécsény
Magdi Divat és Szolárium, Szécsény
Marcsi Sörözõ, Rimóc
Miss Nõi Divat (Lívi butik), Szécsény

Napraforgó Gyerekház, Rimóc
North-force Hungary Kft., Bárány István, Varsány
„Öcsi boltja” Vegyeskereskedés, Szécsény
Özv. Virág Lászlóné, Rimóc
Palóc Tabak, Rimóc
Paluchné Percze Piroska, Rimóc
Pásztorné Jusztin Anita, Rimóc
Picasso Festék és Vegyi áru bolt, Szécsény
Portéka, Kissné Farkas Beatrix, Szécsény
Rácz Viktor, Rimóc
Rigóné Lehoczki Bernadett, Varsány
Rimóc Községért Alapítvány
Rimóc Polgárõr Egyesület
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Rimóci Ifjúsági Egyesület
Rimóci KOBAK Egyesület,
Rimóci Nyulacska Óvoda
Rimóci Rezesbanda
Rimóci Sport Egyesület
Rimóci Szövetkezet
SpeedFitness, Kuris Karolina, Szécsény
Stílus Ajándékbolt, Szécsény
Süm-Agro Kft. Sümegi Tünde, Szécsény
Szabó Vilmos, Rimóc
Szociális Bolt, Rimóc
Talpai Zsanett, Rimóc
TESCO, Balassagyarmat
TOM-IR Kft., Szécsény
VINEX Kft., Rimóc
Vizi Virágkertészet, Szécsény
Vizó Büfé, Rimóc
Zöldségfutár, Szécsény
100 Ft-os bolt, Szklenár Tamás, Szécsény

Mátraverebély – Szentkút Magyarország egyik legõsibb és leglátogatottabb kegyhelye. Mi, nógrádiak méltán lehetünk
büszkék rá, hogy megyénkben ilyen gyöngyszem található. 2006-ban Erdõ Péter bíboros prímás a búcsúhelyet nemzeti kegyhellyé
nyilvánította. Idén augusztus 2-án, pénteken 16. alkalommal rendezték meg az Ezüstfenyõ Idõsek Otthona Bátonyterenye, és a
Szentkúti Nemzeti Kegyhely nevében az idõsek, betegek és szociális otthonban lakók búcsúját.
Községünk lakossága idén is nagy számmal vett részt a búcsúban. Reggel 1 8-kor indultunk összesen 117-en, hogy részt
vehessünk az idõsek és betegek részére celebrált szentmisén, valamint, hogy a szentgyónás után az azt igénylõk a betegek
szentségében is részesülhessenek. A betegek szentsége a szentlélek külön ajándéka a béke, a bátorság kegyelme a betegséggel, az
öregséggel szemben. A 11 órai szentmise elõtt csoportunk tagjai a bûnbánat szentségében részesültek, majd az árnyékot adó
szentkúti fák alatt vártuk a szentmise kezdetét. A misét Veres András szombathelyi megyés püspök celebrálta. Prédikációjában utalt
a Hit Évére, hiszen XVI. Benedek Pápa a 2012. október 11-tõl 2013. november 24-ig terjedõ idõszakot a Hit Éveként hirdette meg.
Veres András püspök atya felhívta figyelmünket arra, hogy Isten gyermekeként tudatosan kell élni életünket, a Szentléleknek kell,
hogy vezessen bennünket utunkon, a Szentlélek erõsít meg minket életünk során, segít elviselni nekünk a betegségeket, a
betegséggel járó szenvedést, fájdalmat, az idõs korral járó panaszokat. Újra fel kell fedeznie minden embernek a hit útját, mert a hit
nem más, mint személyes találkozás Istennel. Prédikációja végén a püspök atya a szociális ágazatban tevékenykedõ segítõ
szakemberekre is áldást kért, hogy legyen erõnk munkánkat kellõ szakértelemmel, elhivatottsággal és alázattal végezni.
Csoportunk részt vett még a délutáni litánián, valamint a keresztúti ájtatosságon is.
A nap folyamán volt idõnk régen látott ismerõsökkel találkozni, beszélgetni, a különbözõ intézmények ellátottjai, dolgozói
barátként üdvözölték egymást, örültünk, hogy találkozni tudtunk, búcsúzóul pedig megígértük, jövõre is eljövünk Szentkútra.
Csoportunk kellemesen elfáradva, de lelkiekben megújulva és megerõsödve tért haza. A vásárolt kis emléktárgyakkal
otthonunkba is hazahoztuk a nemzeti kegyhely varázsát. Beszámolómat XVI. Benedek Pápa a Hit Évének meghirdetésekor írt
apostoli levelének záró soraival szeretném én is befejezni: „Szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet csupán
kétségek között vergõdõ érzelem marad.”
Bablena Péterné - Gondozási Központ

A tombola fõdíját, egy nõi kerékpárt, Rimóc Község Önkormányzata ajánlotta fel. Ez egy igazán vonzó fõnyeremény volt,
hiszen közel 2000 tombolát vásároltak az emberek.
A fellépõk sorát is gazdagítottuk a nagycsoportos óvodások dalos játékával. A gyerekek izgalommal léptek a színpadra és
örömmel fogadták az ezért járó jutalmat: chipset, üdítõt és azt, hogy felülhettek a körhintára.
Boldog Bernadett
A résztvevõk nagy része a templom elõtti részen

Mária
10 évvel ezelõtt, 2003-ban Laczkó Feri bácsi hálájának kifejezésére egy kis barlangot
építtetett a Szûzanyának hajlékul, mely Kanyó Balázs bácsiék temetõ úti otthonának
kertjében épült meg. A Szûz Mária azóta is onnan figyeli halottjainkat és vigyázza az élõket.
Ha pedig mégsem ott van, ellátogat a kegyhelyeinkre, búcsúinkra. Sok helyre vitték az elmúlt
10 év során is a vállukon a Mária-lányok és kísérték õt a hívek. Máriabesnyõre szinte minden
évben elzarándokolnak, mint ahogy az ajaki templombúcsú ünnepére is, vagy
Mezõkövesdre. Szívesen vesznek részt a Szent Jobb-körmeneten is, melyre 2 éve maga Erdõ
Péter hívta õket szeretettel. Pünkösd idején Petõfiszállásra zarándokolnak, ide régebben a
Rezesbanda is elkísérte õket. A balassagyarmati Palóc Búcsút minden évben nagy készülettel
várják, épp úgy, mint Nagyboldogasszony ünnepén Szentkútra való zarándoklatot, ide pedig
nemcsak a hívek indulnak, hanem maga a Szûzanya is. Gyöngyösön a Fájdalmas Szûzanya
ünnepén a sok Mária-szobor között ott van õ is a Mária Szobrok találkozóján. Most is oda
készül és hív magával mindenkit kíséretül szeptember utolsó vasárnapján!
Kaluzsa Mónika
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Augusztus 15. NAGYBOLDOGASSZONY ünnepe!
Szerintem nagyon sok rimóci ember naptárában „ piros betûs’’ nap. Már hosszú évek óta
ezen az ünnepen gyalogos zarándoklat indul Szentkútra kis falunkból.
Nem kellett ezt leírni, szabályba foglalni, mindenki lelkében ott élt a hagyomány, egy-egy
családban az idõsek továbbadták a búcsújárás, a kegyhely iránti szeretetet. Lelkükben
benne volt, hogy kegyelmet nyernek a búcsúval, ha a Szûzanya közbenjárását kérik,
gyónnak, áldoznak, áldozatot hoznak és közösen imádkoznak. Így volt ez az idei évben is.
Augusztus 17-én a hajnali harangszó sok rimóci embert a templomban köszöntött. Öröm volt
látni a templom felé igyekvõ embereket. Mindenkit egy közös cél vezetett elzarándokolni a
szentkúti Szûzanyához. A zarándoklat lényege: a Szûzanyát tisztelni és bûnbocsánatot nyerni.
Az Úrangyala eléneklése után indultunk el a felújított kápolnához, amit sok szorgos kéz
közös munkája varázsolt szebbé, hogy ezzel még méltóbb helyet adjon a Szûzanyának.
Ezúton is köszönet érte, a jó Isten fizesse meg nekik a munkájukat.
Aztán gyors búcsút vettünk szeretteinktõl, barátoktól és az áldás után 80 lelkes zarándok
vágott neki annak az útnak, amit sokan évrõl-évre újra és újra megtesznek. Hál Istennek
jöttek olyanok is, akik elõször vagy több évi kihagyás után ismét csatlakoztak a zarándok
csoporthoz. Nagyon jó érzés, hogy egyre többen meghallják a szentkúti Szûzanya hívó
szavát és így egyre többen érezhetik át azt a csodát, amit megtapasztalunk abban a
pillanatban amikor elérünk a Szentkút csendes, árnyas völgyébe. Szerintem ez az érzés
leírhatatlan, ezt mindenkinek legalább egyszer az életben meg kell élnie.
A kõbányánál Hédike már frissítõvel (kávé, innivaló) várt minket és egy rövid pihenõ után
újult erõvel indulhattunk tovább célunk felé. Itt csatlakoztak hozzánk a legkisebbek így a
Szentkútra már 85 fõre bõvült lelkes csapatunk.
Az út, mint mindig közös imával és énekléssel telt. Mindig megállunk az út széli
feszületeknél egy rövid imára. Ahogy haladunk elõtörnek a régi emlékek az elmúlt
zarándokutak alkalmával megtörtént dolgok, amik így továbbadódnak és nem merülnek
feledésbe. Imával emlékezünk azokra, akik többször is megjárták ezt az utat és biztos
vagyok abban, hogy lélekben fentrõl most is velünk vannak. Gondoltunk azokra a
szeretteinkre is, akik otthonról kísérik aggodva az utunkat és lehetõvé tették számunkra,
hogy mi itt lehettünk. Az idén volt lehetõség Márkházán egy kis nassolásra, jégkrém, üdítõ
fogyasztásra is. A Szentkútra érve meleg fogadtatásban volt részünk, már jöttek elénk, akik
autóval érkeztek. Az Atya köszöntõ szavaiban bátorított minket, hogy a szentkúti Szûzanyától
merjünk „ nagy dolgot” kérni: egészséget, családi boldogságot, békét, egységet.
Aztán a jó dolgok itt nem értek ám véget a rimóci Szent József Férfiszövetség tagjai finom
gulyással leptek meg minket, megvallom nagyon jól esett, szerintem bátran mondhatom
mindenki nevében. Köszönet érte nekik. Aztán mindenki kipihenhette az út fáradalmait és az
esti 6 órási misére már tiszta lélekkel készülhettünk, ahol a rimóciak szintén aktívan vettek
részt. Az éjszaka néhányunk számára igen fázósan telt, de ez nem szegte kedvünket.
Vasárnap 9 órakor részt vettünk a szécsényiek és a rimóciak közös szentmiséjén.
Számomra régi, szép emlék elevenedett meg újra, hiszen harmónikával kísérhettük az
énekeket. Aztán pakolás, sátorbontás, erõgyûjtés a hazafelé útra, elköszönés.
A búcsú pillanatai a szentkúti Szûzanyától sok ember szívében facsart könnyeket, de a
viszontlátás reményével indultunk haza közel 50 fõs csoportunkkal. A hazafelé út hasonlóan
imával és énekléssel telt. Az út legnehezebb szakasza a Márkháza utáni mûút volt, amit ki
imával, ki idõt mérve, ki beszélgetve tett meg. Aztán a delelõn átérve elértük ismét a zsúnyi
kõbányát, ahol a meglepetések sora fogadott ismét: Hédike, Szabó Vili jégkrémmel, kávéval
hideg innivalóval kedveskedett és Roberta frissen sült sütije is igazán üdítõen hatott. Nekik is
köszönjük, Isten fizesse meg fáradozásaikat. Az út utolsó szakasza következett, már
éreztük a hazai levegõ szagát és szinte a lábunk is könnyebben járt. Itthon a kápolnánál
sokan vártak minket, ami igazán jó érzés és a kápolna szentelõ után a templomba vonulva
mindenki ajkáról buzgón, hálával és szívbõl hangzott fel ismét: Hála legyen az Istennek,
haza segített, templomunkba szerencsésen be is vezetett… mert a mi templomunk mindig is
a legszebb, a legkedvesebb marad mindegyikünk szívében, bárhová is vezessen el az
utunk. Remélem, jövõre még többen leszünk ezen a zarándoklaton, hiszen nagyon sokan
vannak még akik el tudnának jönni, csak az akadályt kell legyõzni, ami vissza tart. Higgyétek
el, megéri! A Szûzanya mindenkit szeretettel hív és vár! A zarándokok nevében: Perczéné M. Gyöngyi
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,,Nap-számos-óra’’
szoboravató
2013. augusztus 25-én ismét egy jeles alkalomra
gyûlhettünk össze a vasárnapi szentmise után: egy újabb
köztéri látványosságot avattak föl a falu központjában.
Egy kis ünnepi mûsor keretében, melyet a Rezesbanda,
Kaluzsa Mónika és Bablena Feri bácsi tettek még szebbé, Dr.
Limbacher Gábor muzeológus és Beszkid Andor, községünk
polgármestere leplezték le a Nap-Számos-Óra címû szobrot,
a sportcsarnok elõtti téren.
A kapálás közben megpihen õ asszonyt formáló
bronzszobor különlegessége, hogy a kezében tartott kapa
nyele és a gránittalpazat napóraként is funkcionál. A napóra
a helyi idõt mutatja a téli idõszámítás szerint. (Ezért lehet
nyáron becsapós, amikor az óraátállítás miatt egy órával
többet mérünk, mint amennyit egy napóra mutat.)
A szobor pályázati támogatásból születhetett meg, a
Nemzeti Kulturális Alap terhére a Vizuális Mûvészetek
Kollégiuma ítélte támogatásra alkalmasnak a 2012
novemberében benyújtott pályázatunkat. A szobor
alapötlete a polgármester úrtól származott. A megvalósításhoz azt a szobrászmûvészt kerestük meg, aki egyszer már
alkotott községünknek: Tóth Dávidot, aki a Szent Erzsébet
szobrot is elkészítette.

Távolságok a rimóci templomtól
- Hollókõi úti kápolna
1,2 km
- Zsunypuszta (tábla)
9,5 km
- Zsunypuszta (reggelizõhely)
10,3 km
- Bedepuszta
14,3 km
- Kisbárkány
15,8 km
- Márkháza (településtábla)
17,6 km
- Márkháza (templom)
19,0 km
- Szentkúti erdõ széle
20,5 km
- Szentkúti templom
23,4 km

GYALOGZARÁNDOKLAT MÁS OLDALRÓL…
Az idei szentkúti gyalogzarándoklaton is több elszármazott rimóci vett részt, aki családtagjaival vagy egyedül újra nekivág az útnak, hogy
felelevenítse a régi élményeket. Vincze Erikát megkértük, írja le, milyen érzés volt újra a gyalogbúcsúsok között…
„Sok idõ telt el, több mint 10 év hogy, utoljára nekivágtam az útnak. Ez elõtt lányként, most anyaként a lányommal tértem vissza.
Kocsival nem szerettem megtenni ezt az utat, ezért amikor csak lehetett mindig gyalog vágtam neki. Most újra felelevenedtek bennem a régi szép élmények,
emlékek és a legjobb az, hogy a gyerekemnek mesélhettem el ezeket. Már egész héten izgatottak voltunk, mert az utolsó napig nem volt biztos az indulásunk.
Reggel lelkesen készültünk mind a ketten, és örömmel indultunk el még sötétben. Hajnalban a templomnak is különleges hangulata volt. Attila atya és sok
családtag kísért minket a kápolnáig és indítottak útnak minket. Több mint 80-an indultunk el a Szentkút felé, többségében fiatalok, de voltak korukat
meghazudtoló nagymamák, nagyapák is. Jó volt látni, hogy hozzám hasonlóan több Rimócról elköltözött fiatal is visszatért. Ez a szép hagyomány ezért nem
fog eltûnni, mert szülõrõl a gyerekre száll. Az út valahogy most rövidebbnek tûnt, mint régen. Csak azt vettem észre, hogy már is kiértünk a lóci tetõn, a zsúnyi
úton vagyunk és haladunk a célunk felé, de úgy gondolom, nem csak a cél számít, hanem a hozzá vezetõ út is épp olyan fontos. Az zarándokutat Rebeka és én
is nagyon élveztük Azt gondolom a mi környékünk és tájaink a legszebbek. A Szentkúti erdõben már izgatottan vártak minket. De nem csak mi gyalogosok
készültünk oly lelkesen, hanem azok is, akik érkezésünk után finom gulyással fogadtak mindannyiunkat. A hosszú, 24 km-es út után ez különösen jól esett,
köszönet ezért nekik! A mise hallgatása a domboldalon még egy gyerek számára is élmény volt.
Remélem, majd a fiammal együtt is újra, és még sokszor nekivághatunk gyalogszerrel ennek az útnak.
Vincze (Mócsány) Erika”
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Van, aki az idõt, van, aki a szobrot nézte

Rimóc Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Rimóci Nyulacska Óvoda
Óvodavezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
(Kivonat a pályázati kiírásból.)
A vezetõi megbízás idõtartama:
határozott idõre, 2014.01.01.-2018.12.31.-ig szól.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény
szerint az intézmény irányítása, ellenõrzési, munkáltatói feladatainak
ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok.
Pályázati feltételek:
- fõiskola, intézményvezetõi szakképesítés,
- óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintû Internetes alkalmazások,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felsõfokú képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló

A szobor célja, hogy emléket állítson a hajdani
napszámosoknak, kapásoknak, a kétkezi munkásoknak,
akik a földeken dolgozva maguk termelték meg a napi
betevõt. Értelemszerû, hogy egyúttal a rimóci asszonyoknak
is emlék, hiszen az õ viseletük díszíti a szobrot. Az pedig
külön érdekessége lett az elkészült mûnek, hogy mindenki
mást vél felfedezni a vonásaiban, mintha minden rimóci
asszonyból lenne benne egy kicsi.
Beszkid Veronika

A Rezesbanda ,,hangja’’ messzire elhallatszott

Urus Attila plébániai kormányzó megáldotta az új szobrot
dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata, intézmény
vezetésére vonatkozó program, szakmai gyakorlatot igazoló
dokumentum, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
pályázói nyilatkozat a személyes adatainak pályázati eljárással
összefüggõ kezelésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beszkid
Andor polgármester nyújt, a 06-32-598-010-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Rimóc Község Önkormányzata címére
történõ megküldésével (3177 Rimóc, Madách tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 897/2013 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezetõ.
- Személyesen: dr. Verbói Mária, Nógrád megye,
3177 Rimóc, Madách tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésrõl a
képviselõ-testület dönt, a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szerinti
véleményezést és a pályázók meghallgatását követõen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- A település honlapja: www.rimoc.hu - 2013. július 10.
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Falunapot tartottunk
2013. augusztus 3-án volt a 18. rimóci falunap. Idén nem volt
külön keret pályázati vagy egyéb támogatói forrásból, így teljesen
az önkormányzat saját költségébõl lett megszervezve a nap.
A szervezõk ettõl függetlenül próbáltak a már megszokott
minõségû és méretû falunapot összehozni.
Már a hét elején aktívan elkezdõdött a készülõdés. Elõször a
vidámpark érkezett meg, majd a közmunkások segítségével
felépült a színpad, késõbb a sörsátor is. Szombaton már minden
készen várta az érdeklõdõket. A délutáni mûsort csak 15 órai
kezdéssel szerveztük, ekkorra megérkeztek a nézelõdõk. A
színpadról csalóka volt a kép, mert az aszfaltpályán az
ülõhelyek mind üresek voltak, a forró augusztusi napsütés
ugyanis mindenkit a sörsátorba üldözött.
Reméljük, onnan is remekül látták a fellépõket!
A mûsort hagyományosan a Rimóci Rezesbanda kezdte az Õsszel érik babám népdallal, majd
a polgármester úr köszöntõ szavait hallhattuk.
Fellépõink voltak a Rimóci Hagyományõrzõ
Együttes, a Nyulacska Óvoda, a Kispalócok és a
Palóc Néptáncegyüttes, a TCD Szécsénybõl, a
tanodás tanulók, bátonyterenyei táncosok és
láthattunk cigány táncot. Délután hat órától
fellépett a 3+2 Együttes, akik majdnem egy órás élõ
mûsort adtak. A tombolát idén az óvoda dolgozói
szervezték. A sorsolás ismét majd egy órán át
tartott, köszönhetõen a rengeteg támogatónak, a
fõdíj egy hímzést imitáló díszítéssel ellátott
kerékpár volt. Az esti produkció az 8th PUB
fellépése volt, õk másfél órás koncertet adtak és
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nagyszerû hangulatot teremtettek. Tíz órakor a tûzijátékkal ért
véget a mûsor. Éjjel tûzzsonglõr bemutató mellett megtörtént a
tábortûz meggyújtása, majd a pavilon alatt nosztalgia-diszkó
vette kezdetét. A zenét Vincze Zsolt, Fice szolgáltatta.
A színpadi produkciók mellett volt még látnivaló. A
sportcsarnokban a Karancs Modellezõ és Szabadidõ Egyesület
tartott távirányítású autó bemutatót, a csarnok mögött
íjászkodni volt lehetõség, amit Szabó Dávidnak köszönhetünk,
õ a délután folyamán ostorcsattogtató tehetségét is megmutatta.
Vendége volt még a falunapnak az 501-es Légió is, akik a
Csillagok Háborújának jelmezeiben vonták magukra a figyelmet.
Reméljük (a szervezõk nevében), hogy idén is sikerült olyan
falunapot szervezni, ami a település lakóinak, és az ide látogató
vendégeknek is elnyerte tetszését!
Bablena Feri
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FALUNAP KÉPEKBEN
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