Ára: 180,-Ft
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RIMÓCI SP RTHÍREK
Ifjúsági csapat - Felkészülési mérkõzések
Vizslás - Rimóc 5 - 7 (4 - 2)

2014 AUGUSZTUS

Augusztus 17-én indul
a labdarúgó bajnokság
A 2014/2015-ös labdarúgó szezon sorsolása

Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, 1. forduló: 2014. 08. 17. vasárnap 17:00
Szoldatics Dávid, Kõmûves Tamás, Csík Csaba, Csík Rómeó,
Rácz Adrián, Oláh Bence, Oláh Ákos, Szoldatics Milán, 2. forduló 2014. 08. 24. vasárnap 17:00
Balázs Gergõ, Bene Richárd, Percze Kristóf
3. forduló: 2014. 08. 31. vasárnap 17:00
Gól: Rácz Adrián, Balázs Gergõ, Csizmadia Bálint, Csík Rómeó,
4. forduló: 2014. 09. 07. vasárnap 16:30
Szeles László, Oláh Bence (2)
Gyenge iramú mérkõzésen, a pihenést élvezõ vendégcsapat 5. forduló: 2014. 09. 13. szombat 16:30
eléggé könnyelmûen ment ki az elsõ félidõre, melynek hirtelen 6. forduló: 2014. 09. 21. vasárnap 16:00
4 gól lett az eredménye. A kapott gólok után kicsit megrázta
magát a csapat, s elkezdett végre játszani, helyzeteket ki- 7. forduló: 2014. 09. 28. vasárnap 16:00
alakítani. 4-2-es állással sikerült fordulni a csapatnak. A 8. forduló: 2014. 10. 05. vasárnap 15:00
félidõben egy kis lelki terrort alkalmazván magába szállt a
9. forduló: 2014. 10. 12. vasárnap 15:00
csapat, s átvette az irányítást. A második félidõben már szépen
végigvezetett támadásokkal sikerült átvennünk a vezetést, és 10. forduló: 2014. 10. 18. szombat 14:30
ha még komolyabban veszik a játékosok, akkor fölényesebb 11. forduló: 2014. 10. 26. vasárnap 14:30
gyõzelem is kialakulhatott volna.

Berkenye-Rimóc
Balassagyarmat-Rimóc
Rimóc-Somos
Pásztó-Rimóc
Héhalom-Rimóc
Rimóc-Nõtincs
Érsekvadkert-Rimóc
Rimóc-Nagybátony
Mátranovák-Rimóc
Rimóc-Karancslapujtõ

12. forduló: 2014. 11. 02. vasárnap 13:30 Szécsény-Rimóc

Edzõmeccs és Kirándulás
Andornaktálya - Rimóc 7 - 1
Rimóc: Erdõs Gábor, Csizmadia Bálint, Szeles László, Kõmûves
Tamás, Csík Csaba, Oláh Bence, Balázs Gergõ, Bene Richárd,
Percze Kristóf, Kormány Richárd, Molnár Dániel,
Pásztor Balázs
Gól: Kormány Richárd
Hosszú utazás után megérkezett a csapat Andornaktályára,
ahol egy szép pálya és kulturált környezet fogadott bennünket.
A mérkõzés a vendégcsapat támadásaival indult, ennek
ellenére a támadásokat nem tudtuk gólra váltani. A hazai csapat
ahányszor eljutott a kapunkig annyiszor sikerült a kapunkba
találni. A félidõ végéhez járva egy szépen fölépített támadásból
Kormány Richárd egy gyönyörûen elhelyezett gólt rúgott. A
második félidõ az elõzõhöz hasonlóan indult, de itt is csak
helyzetekig jutott a csapat. A hazaiak továbbra is növelték az
elõnyüket, bár ekkor már látszott, hogy a csapat nagyrész már a
strandon érezte magát. Feri bácsival levontuk a tanulságokat,
vagy kirándulni megyünk vagy edzõmeccsre.

Eger strand
A silány edzõmeccs után átbuszoztunk Egerbe a strandra,
melyet már az egész csapat nagyon várt. Itt közös ebéd után
szabad foglalkozás volt, bár nagy örömömre nem nagyon
szakadt szét a csapat, hanem nagyjából egységesen töltötték a
vízben az idõt.

Szépasszony völgye
Közös megegyezés alapján, ahogy az lenni szokott Szépasszony
völgyében zárta a csapat a napot, visszafogott italozás és a
pincék beható tanulmányozása után 8 órakor kicsit megfáradva
elindultunk haza.
Szeretném megköszönni a segítséget a támogatóknak, akik
hozzájárultak pénzbeli felajánlással a kiránduláshoz, az
elnökúrnak, aki annak ellenére, hogy a rimóci busz a serdülõt
vitte Gyulára, intézett nekünk buszt, és természetesen Holecz
Ferencnek, a szervezésért és hogy ígéretét beváltva egységesebbé tette a csapatot.
Laczkó Péter
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Rimóc-Cered

13. forduló: 2014. 11. 09. vasárnap 13:30 Rimóc-Palotás
14. forduló: 2014. 11. 16. vasárnap 13:00 Rimóc-Berkenye
15. forduló: 2015. 03. 21. szombat 15:00 Cered-Rimóc
16. forduló: 2015. 03. 29. vasárnap 16:00 Rimóc-Balassagyarmat
17. forduló: 2015. 04. 04. szombat 16:30 Somos-Rimóc
18. forduló: 2015. 04. 12. vasárnap 16:30 Rimóc-Pásztó
19. forduló: 2015. 04. 19. vasárnap 17:00 Rimóc-Héhalom
20. forduló: 2015. 04. 26. vasárnap 17:00 Nõtincs-Rimóc
21. forduló: 2015. 05. 03. vasárnap 17:00 Rimóc-Érsekvadkert
22. forduló: 2015. 05. 09. szombat 17:00 Nagybátony-Rimóc
23. forduló: 2015. 05. 17. vasárnap 17:00 Rimóc-Mátranovák
24. forduló: 2015. 05. 24. vasárnap 17:00 Karancslapujtõ-Rimóc
25. forduló: 2015. 05. 31. vasárnap 17:00 Rimóc-Szécsény

„A történelem azt is bizonyítja, hogy az igazságot kellõ határozottsággal követõ, látszólag
hétköznapi emberek még a legfélelmetesebb ellenfeleken is gyõzedelmeskedhetnek.’’ Edward Snowden

Alakulóban van…
A júniusi csehországi látogatáskor hívtuk meg Rosice város delegációját a rimóci falunapra.
A látogatás célja, hogy megismerkedjenek településünkkel és egy
kicsit belekóstoljanak a „palóc levegõbe”. Tulajdonképpen tavaly Lettországban találkoztunk velük elõször, és most öt fõvel (három férfi és
két nõ) érkeztek hozzánk augusztus elsején este. Ekkor vacsorára és egy
kis beszélgetésre került sor.
Szombaton délelõtt Szécsény nevezetességeivel ismertettük meg
õket, amiben nagy segítségünkre volt Õze János, aki élvezetes elõadásban nagyon sok érdekességet mondott el a város történelmérõl.
Délután a falunapi program közben kis sétát tettünk Rimócon is, mely
után elismerõen nyilatkoztak a látottakról. Az estét a mûsorok és a
tûzijáték megtekintésével töltötték, illetve egy-két korsó sört is „legurítottak” a vendégek.
A vasárnap délelõttöt Hollókõben töltöttük, ahol az útépítések miatt
csak óvatosan lehetett közlekedni. A vár és onnan nézve Rimóc látképe
is nagyon szép volt a napsütéses idõben.
Ebéd után összepakoltak és a Polgármesteri Hivatalban jó egészséget és jó utat kívánva búcsúztunk el csehországi vendégeinktõl, hogy õk
is, mi is azt reméljük, hogy nem ez volt az utolsó találkozásunk.
Barátságunk alakulófélben van…
Beszkid János

26. forduló: 2015. 06. 06. szombat 17:00 Palotás-Rimóc

Az ifjúsági (U19) mérkõzések a felnõtt mérkõzések elõtt két
órával kezdõdnek. Pásztó és Balassagyarmat csapatának nincs
ifjúsági (U19-es) csapata így akkor Rimóc ifi szabadnapos.
Sajnos eddig még nem volt alkalmunk - a
Rimóci Sport Egyesületet és csapatait mindig támogató,
a hozzájuk intézett kéréseket szó nélkül teljesítõ, a
felmerülõ problémákat mindig megoldó „csapatnak” köszönetet mondani.
Õk nem mások, mint a Rimóc Községért Alapítvány
Szociális Boltjának dolgozói.
Ezért most szeretnénk megköszönni nekik, hogy
hozzáállásukkal és segítségükkel támogatták az
egyesületet és a focicsapatokat!
KÖSZÖNET NEKIK!!!

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: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János,
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor, Vinczéné Percze Gizella, Vincze Nikolett
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.

Szabó Lõrinc: Szövetség (részlet)
Mikor a sors összeültetett,
csemeték voltunk még, gyerekek,
fiatal társak, szövetkezõk,
rosszabbak elõl menekülõk,
játszottunk tündéri fuvolákkal,
haragos, fekete trombitákkal,
nem törõdve senki fiával:
elszakadók és összehajlók,
valami titokban hasonlók.
Aztán nõttünk - Védett az Isten,
nincs fejsze, amely leterítsen,
jöttek ránk fénylõ fegyverekkel,
mi álltunk hallgató sebekkel,
s ki ellenünk tört, keze fonnyadt,
szúrós tûzben csontja megolvadt,
háza bedõlt, szeme kisorvadt, s mi álltunk, két fa, virágba bomló,
elrendelt csodához hasonló.
Kétszer-egy sors az Isten elõtt,
szövetség nem lehet más se különb:
hogy én mi vagyok, nem tudom,
csak azt, hogy benned bizhatom:
bármennyit sírtál, hadakoztál,
jönne uj vihar, rámhajolnál,
magad ellen is átkarolnál:
egymásra fájva rászorulók,
lettünk mindenkihez hasonlók.
Két fa, együtt, testvéri lombban,
egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben,
máskép tán élni is lehetetlen:
magunknak hát már megmaradjunk,
gyökereinkrõl ne szaladjunk,
tavaszban, õszben gyarapodjunk,
legyünk hívõk, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók.

Augusztus 16. (szombat)
Augusztus 17. (vasárnap)
Augusztus 20. (szerda)
Augusztus 24. (vasárnap)
Augusztus 29. (péntek)
Augusztus 31. (vasárnap)
Szeptember 1. (hétfõ)
Szeptember 7. (vasárnap)

17

00

1700
2000
1700
1630

SZENTKÚTI GYALOGZARÁNDOKLAT
Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
SZENT ISTVÁN NAPJA
Rimóc-Cered bajnoki labdarúgó mérkõzés
V. Rimóci Szalonsport Bajnokság (póker) a 147-es kamrában (11. forduló)
Balassagyarmat-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
TANÉVNYITÓ az általános iskola Hunyadi úti épületében
Rimóc-Somos bajnoki labdarúgó mérkõzés
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nyári diákmunka
A közösségi szolgálatról
A Nemzetgazdasági Minisztérium a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elõsegítése érdekében a járási
hivatalok munkaügyi kirendeltségein keresztül indította ebben
az évben is a „Nyári diákmunka” programot.
A programba azokat a 16-25 év közötti, nappali tagozaton,
tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ diákokat
lehetett bevonni, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem
egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.
A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a
települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat
fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végzõ
intézménynél. A legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás esetében a
bér nem lehet több mint a minimálbér - szakképzettséget igénylõ
munkakörökben a garantált bérminimum - idõarányos hányada.
A programhoz csatlakozás elõfeltétele volt, hogy a nappali
tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
járási hivatal, járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést
kérõként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes
okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy
annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kellett a munkaviszony kezdete elõtt a kirendeltségre befáradnia annak
érdekében, hogy a programba vonásának elõfeltételét jelentõ
regisztrációja megtörténhessen.
Önkormányzatunk júliusra és augusztusra is kért támogatást 10-10 fõ diák foglalkoztatásához, amit a munkaügyi
kirendeltség meg is ítélt számunkra. A támogatás kizárólag a
kirendeltség által a munkaerõigényünkre közvetített diák
foglalkoztatásához nyújtható.
Júliusban 5 lány és 5 fiú, augusztusban 6 lány és 4 fiú
köthetett munkaszerzõdést az önkormányzattal.
Bízunk benne, hogy a program eléri a célját és a bevont
diákok a jövedelemre és munkatapasztalatra is szert tesznek.
Beszkid Andor polgármester

Bizonyára sokan hallották már, hogy az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálatot a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény így definiálja:
„A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló
társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektõl
független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan,
projekt módszerrel végezhetõ.” Igazolása a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükrözõ
dokumentumban történik.
„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat
végzésének igazolását elõször a 2016. január 1-je után
megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi
szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggõ
feladatok ellátását. A tanuló osztályfõnöke vagy az ezzel a
feladattal megbízott pedagógus a tanuló elõmenetelét rögzítõ
dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával
nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal
összefüggõ egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján
az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként
meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése
igazolható legkésõbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának idõpontjára.
A közösségi szolgálat keretei között az egészségügyi, a
szociális és jótékonysági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a
környezet- és természetvédelmi, a katasztrófavédelmi, az óvodás
korú, sajátos nevelési igényû gyermekekkel, tanulókkal, az idõs
emberekkel közös sport- és szabadidõs területen folytatható
tevékenység.
A középiskola a 911. évfolyamos tanulói számára lehetõség
szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy
biztosít idõkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat
teljesítésére, amelytõl azonban indokolt esetben a szülõ kérésére
el lehet térni.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan
perc közösségi szolgálati idõ értendõ azzal, hogy a helyszínre
utazás és a helyszínrõl hazautazás ideje nem számítható be a
teljesítésbe.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett
személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb
háromórás idõkeretben végezhetõ.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni,
amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen idõkeretben és
milyen tevékenységet folytatott.
Az iskolán kívüli külsõ szervezet és közremûködõ mentor
bevonásakor az iskola és a felek együttmûködésérõl megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást
aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás idõtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
Ha bármelyik rimóci tanulónak szüksége van iskolán kívüli
közremûködõ szervezetre a közösségi szolgálat teljesítése
érdekében, forduljon bizalommal bármelyik intézményünk
vezetõjéhez, vagy a közös önkormányzati hivatal dolgozóihoz!
Beszkid Andor

2014 AUGUSZTUS
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Focitábor - Gyula
2014. 07. 17-20.
Idén a Rimóci Sport Egyesület serdülõ csapata lehetõséget kapott,
hogy Gyulára a Grosics Akadémiához menjen edzõ táborozni.
Csütörtökön délelõtt indultunk a rimóci busszal, több órás út után
megérkeztünk és elhelyezkedtünk a szálláson. Kis pihenés után
kimentünk focizni. Másnap reggel elmentünk az edzõközpontba, ahol
mérkõzést játszottunk az akadémia U15-ös csapatával, akik ellen 3:4-es
gyõzelmet arattunk. A meccs után a mûfüves pályán fociztunk egy
kicsit. Este felé elmentünk várost nézni. Másnap egy kis foci után
elmentünk a strandra, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Vasárnap egy
ottani edzõ tartott edzést, ebéd után indultunk haza. Köszönjük a
lehetõséget az Egyesületnek, élményekben gazdagon, elfáradva értünk
haza.
Szoldatics Milán és Szoldatics Dávid

Társadalmi munka a sportpályán
Júliusban két alkalommal is társadalmi munkát végeztek az
önkéntesek a sportpályán a Rimóci Sport Egyesület szervezésében.
Elsõ alkalommal július 12-én, majd azt követõen 19-én került sor a
padok, korlátok festésére, a pálya rendberakására. Az egyesület
biztosította a munkához szükséges eszközöket az enni és
innivalókat. Sikerült megcsinálni az oldalkorlátokat, a nézõtér
padjait, a két kispadot és a nagykapukat.
Köszönjük a segítséget, a ráfordított idõt és energiát Golyán
Istvánnak, Golyán Józsefnek, Jusztin Tibornak, Kormáy Lászlónak,
Vaspál Tibornak, Bablena Csabának, Priska Tibornak, Bada
Barnabásnak, Horváth Máriónak, Vincze Attilának, Paluch
Norbertnak, Kormányné Kukurta Mónikának, Vanyáné Erdényi
Mártának, Várkútiné Dobiásik Anikónak, Horváth Gizellának,
valamint Jusztin Péternének a beszerzéseket.
Sajnos az egyesületben focizók nem érezték úgy, hogy ki kellene
venniük a részüket az általuk használt pályán végzett munkából.
Burik-Vincze Ágota és Vincze Gergõ

A résztvevõk:
álló sor: Janusek Dániel, Oláh Áron, Kurucz Levente,
Szoldatics Dávid, Csik Rómeó, Puszta Erik, Mócsány Patrik,
Sporner Adrián, Bangó Norbert, Kurucz Károly
guggoló sor: Beszkid Mátyás, Juhász Gergõ, Rácz Adrián,
Hegedûs Balázs, Szoldatics Milán, Csík Dávid, Oláh Ákos
A képrõl hiányzik: Szabó János

Edzés közben eligazítás a mûfüves pályán

A strandon

ZumbaParty
2014. augusztus 1-jén elõször rendezték meg Balassagyarmaton
a budapesti Mozgás éjszakája mintájára az esti ZumbaParty-t. A
nagyon jó hangulatú program 21:00 órakor vette kezdetét, a rimóci
zumbásokat is oktató Borda Zsolt (ZIN-Zumba Oktatói Hálózat)
Instructor vezetésével. A volt megyeháza elõtti téren felállított
színpadon több, mint másfél órán át tartott a zumba, egy-egy szám
erejéig Zsolti tanítványai is közremûködtek a koreográfiában,
valamint két másik zumba oktató is színpadra lépett.
Rimócról 8-an indultunk el, hogy részt vegyünk ezen az estén.
Mindjárt a bemelegítés utáni elsõ koreográfiánálmi, rimóciak
közremûködtünk a színpadon, majd késõbb további két szám erejéig
asszisztáltunk. Közel 400-an vettünk részt az estén, ki aktívan, ki
pedig nézõként. Összességében elmondható, hogy igazán jó kikapcsolódás volt, mindenki remekül érezte magát. Szinte észre sem
lehetett venni, hogy több, mint másfél órán keresztül mozogtunk! Jó
ötlet volt megszervezni és megvalósítani az estét, köszönjük a
meghívást. Reméljük nemsokára lesz folytatása is. Mi ott leszünk!
A rimóci zumbások nevében: Burik-Vincze Ágota

A ZumbaParty-n résztvevõk
Szandainé Beszkid Veronika, Balázsné Csizmadia Éva, Vinczéné
Herczeg Adrienn, Ispánné Tóth Daniella, Burik-Vincze Ágota,
Déska Beáta, Percze Roberta, Bablena Blanka
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Bogácsi nyaralás
A ballagó nyolcadik osztály tanulóival a nyári szünet elején
négy napos kiránduláson vettünk részt Bogácson.
A termálfürdõ kempingjében volt szállásunk, és az idõ nagy
részét a medencékben töltöttük. Volt szerencsénk verõfényes
napsütéshez és borongós, esõs idõhöz is. De ez nem szegte
kedvünket, mindenki jól érezte magát. Esténként sétáltunk a
faluban, meglátogattuk a pince-sort, fociztunk a többi táborlakóval, tollasoztunk, kártyáztunk. Nem siettük el a takarodót, így a
reggelihez néha nyûgösen ébredtünk. A négy nap gyorsan elrepült, mindenki élményekkel gazdagodva tért haza. Köszönjük a
segítséget Varga Bálintnak és Kurucz Károlynak.
Bárány Árpád
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Szent Anna napi palóc búcsú
Idén 19. alkalommal gyûltek össze a palócok Szent Anna
tiszteletére 2014. július 27-én. A Balassagyarmaton megrendezésre
kerülõ egyházi ünnepség célja, ahogy a szervezõk megfogalmazták, a
palócok szeretett patrónájának, Szent Annának a tisztelete, a néphagyomány õrzése és az összetartozás erõsítése.
Szent Annában Szûz Mária édesanyját, Jézus nagyanyját
tiszteljük. A palócok vallási kultúrájában Szent Anna az áldott
állapotban lévõk pártfogója, a családok védõszentje.
Az ünnepi menet 10 órakor indult a város központjában található
Szentháromság fõplébánia elõl. A menetben különbözõ palóc
népviseletben öltözött hívõk vitték a kereszteket, lobogókat,
szobrokat. A teljesség igénye nélkül részt vettek a palóc búcsún
Érsekvadkert, Cserháthaláp, Ipolybalog, Mohora, Csesztve,
Cserhátsurány, Herencsény, Patvarc, Dejtár települések viseletbe
öltözött képviselõi és természetesen mi, rimóciak. Rimócról
népviseletes gyerekek, asszonyok vitték a lobogókat, fehér ruhába
öltözött lányok a virágokkal díszített Szûz Anya szobrot. A rimóci
Rezesbanda egyházi dallamokat fújva kísérte a menetet.

„Üdvözlégy ó Szent Anna, nagyszülõknek védasszonya, isteni
szent unokáddal légy néped szószólója” hangzott fel az ének,

„Répa, retek, mogyoró”

Immár csaknem második hónapja zajlik az Orvosi Rendelõ
átalakítása, bõvítése. Aki arra jár, bizonyára látta, látja, a folyamatos
változást, az épület apránkénti megújulását.
Megtörtént a váróterem kibõvítése, a padlózat csaknem teljes
cseréje, az épület víz elleni szigetelése. Jelenleg a homlokzati
hõszigetelés felrakása, a belsõ válaszfalak felépítése, illetve bizonyos
helységekben már a burkolás zajlik.
A következõ hónapban az építkezés folyásával párhuzamosan
megkezdõdik a pályázatban támogatást nyert bútorok, eszközök
beszerzése is.
A benyújtott elsõ kifizetési kérelmet a Közremûködõ Szervezet
jóváhagyta, illetve elfogadták a benyújtott változás-bejelentést is.
Jelenleg a vállalkozói elõleg elszámolása zajlik, illetve elõkészítés
alatt áll a következõ változásbejelentés.
Beszkid Veronika

társadalom sejtje, alapja, amely nélkül nincs jövõnk”.
A szent mise után kezdetét vette a vigadalom. A Palóc Múzeum
kertje hangos lett a hagyományõrzõk énekeitõl. Sajnos az idõjárás
nem volt tekintettel a búcsúra és a délutáni nagy esõzés végett vetett a
folklór mûsoroknak.
Percze Renáta

Balázs Valentina - 2014. 07. 14.
Szülõk:
Oláh Roland és Balázs Dalma

V

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

LACZKÓ FERENC
(élt 75 évet)
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családok

Gondolatok:
Az ember és a természet
A természet számos kihívást tartogat az ember számára. A távolság,
az éghajlati viszonyok, a táplálékhoz és vízhez jutás nehézségei, az
élõvilágban leselkedõ veszélyek. Íme, létünk körülményei!
Az ember évszázadok óta küzd, hogy mindezeken úrrá legyen.
Nos, kijelenthetjük: több-kevesebb sikerrel. Mert bolygónk bizony
nap, mint nap bizonyítja, hogy nádszálként képes megroppantani az
embert. Akár egyetlen csepp vízzel is. Így aztán az ember, aki nem csak
törékeny, de gondolkozó is, kitalált számos eszközt, hogy könnyebben
vehesse az akadályokat. Például repülõkön szeljük a levegõt. Ma már a
technika megannyi vívmánya segít abban, hogy eredményesebben
küzdjünk meg a természet erõivel. Azonban õsanyánk

Az iskolakertben a júliusi kánikula alatt csak reggel 9-tõl 10-ig és délután
4-tõl 6-ig tartott foglalkozásokat Virágné, Icuka néni. A reggeli
kertészkedést általában egy jó tízórai elfogyasztásával zárták a gyerekek. De
a délutáni foglalkozások sem korlátozódtak csak a növényápolásra ilyenkor
szinte játszóházzá, jobban mondva, „játszó kertté” alakult a terep.
Július 10-én néhányan átbicikliztek Hollókõre, ahol a falufelújítás miatt
kevesebb lehetõség adódott a játékra, de a kirándulás így is nagy élményt
jelentett. A visszafelé úton az egyik kerék gumija kidurrant, nehezítve ezzel
a hazajutást. Végül Icuka néni férje sietett a vízhólyagokat begyûjtõ
gyalogos csapat segítségére.
Még aznap Beszkidné Valival meglátogattunk néhány háztáji konyhakertet. Közben a szülõknél érdeklõdtünk az iránt is, hogy milyen
élményekrõl számolnak be a gyerekek, amikor hazaérnek az iskolakertbõl.
Több szülõ jó nyári elfoglaltságnak tartja, de elegendõ információ hiányában sokan még mindíg nem élnek ezzel a lehetõséggel.
Július 11-én volt az aktuális havi nyílt nap, melynek a programját összekapcsoltuk a Tanodában zajló nemzetközi program záró eseményével. A
külföldi önkéntesek meglátogatták a kertet, majd õk szerveztek játékokat a
kicsiknek. Végül az esõ beverte az egész csapatot a gyönyörûen felújított
IKSZT-be, ahol a közös ebéd után rögtönzött színpadi produkciók
következtek.
Az esõs idõ máskor a gyomlálás helyett hajtotta be a kertészeket egy kis
agyagozásra a közösségi házba. A korongozásra már az iskola aulájában
került sor. Mindkét alkalmat közös ebéddel zártuk.
Hogy hogyan készültünk a falunapra, azt majd az augusztusi beszámolóból tudhatja meg a kedves olvasó.
A következõ nyílt nap tervezett idõpontja augusztus 15. A nap részletes
programjáról figyeljék a késõbb kihelyezett plakátokat! Székely Orsolya

HÁROM KÉRDÉS, HÁROM EMBER
Az újságban valamikor volt egy „Hónap kérdése” rovat. Ezt a rovatot indítjuk el újra,
így próbálva meg az itt élõk véleményeit újra ezzel a módszerrel megmutatni.

Csemer Liliána Mirjam - 2014. 07. 30. Szülõk: Terenyei Petra és Csemer Rajmund

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Õrizzetek szívetekben.’’

- a közösségi mezõgazdaság
nemzetközi mûködési feltételeinek
adaptálása a hátrányos helyzetû
Rimócon, az iskolakert mûködési
feltételeinek továbbfejlesztésével -

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0122

„Az egészséges és biztonságos
Orvosi Rendelõért Rimócon”

mellyel kezdetét vette az ünnepi szent mise a Palóc Múzeum
kertjében. A misét dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrálta. Az
érsek szent beszédében felhívta a figyelmet a családi egység, a
szeretet fontosságára a mai világban. Dr. Stella Leontin balassagyarmati plébános az alábbi szavakkal zárta a misét: „A család a

Gólyahír:
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E. Sz.: Szoktam a számítógépen játszani, ha
anyukám engedi, de Facebookom az
nincsen, mert Anita a nõvérem azt mondja,
hogy az még nem nekem való.
K. E.:Szoktam számítógépet használni, és
tagja vagyok a Facebook közösségi
oldalnak. Rimóc Község oldalán egy-egy
esemény képeit szoktam nézegetni.

Akiért a harang szólt...

V

Beszkid Dezsõné
1959-2014
(Akácos út)

Virág János
1942-2014
(Magashegyi út)
Laczkó Ferenc
1939-2014
(Kossuth út)

V

Vincze Bertalan
1932-2014
(Varsányi út)

megzabolázhatatlan természete állandóan piszkálja a hiúságunkat. S ha az
ember az összes létezõ csodás eszközt bevetette, hogy bizonyítsa, állja a sarat,
akkor kiadja az új jelszót: vissza a gyökerekhez! A legvonzóbb kihívás ugyanis,
hogy kütyük nélkül, pusztán saját erejére, eszére támaszkodva éljen meg és
haladjon. Például, hogy az ismeretlen vadonban minden kellék és segítség
nélkül maradjon életben, vagy egy ladikban körbehajózza a Földet. A siker
önbecsülésünket növeli, gyõzelemrõl beszélni azonban botorság! Ebben a
csatában az ember nem nyerhet. De miért is kellene a természettel harcolni?
Nem ellenségünk, hanem otthonunk. Inkább meg kellene tanulni élni benne,
rátalálni a helyünkre, belesimulni a rendjébe, melynek részesei vagyunk. De az
ember valamiért folyton le akarja igázni a természetet. Talán mert balga módon
úgy hiszi, ezt kapja parancsba a Teremtõtõl, csakhogy a jó uralkodó nem
zsarnoka, hanem gazdája a birtokának. Nem tudom, hogy a természet hogy
veszi mindazt, amit az ember elrabolt tõle! Óvd a természetet, hisz nélküle
semmik vagyunk! U.I.: Jobb ma valami, mint holnap bármi.
Lõrik Sándor

Pásztorné Jusztin Anita
(32 éves)

Erdélyi Szabolcs
(10 éves)

1. Ön mit gondol a falunapról? Milyennek
találja a programokat és a fellépõket? Mi
tetszett a legjobban, van-e olyan, amin
esetleg változtatna és miért?
Pásztorné Jusztin Anita: Szerintem jó,
hogy van egy évben egyszer ilyen nap, ahol
az ember kikapcsolódhat. Nálunk a
kislányunk mindig nagyon várja. Jók a
fellépõk is, változatos a program. Nekem a
legjobban a ZUMBA bemutató tetszett.
Erdélyi Szabolcs: Jó volt minden, tetszett a
vidámpark én egy kicsit izgultam, mert
felléptem, de aztán nagyon örültem is mert a
tombolán nyertem.

Kanyó Evelin
(19 éves)

Kanyó Evelin:Véleményem szerint a
mûsorok jók voltak, viszont a sztár vendég
mûsora nem nagyon tetszett. Az esti bálon
nagyon jól éreztem magam.
2. Használ-e számítógépet, szokott-e internetezni? Tagja-e valamelyik közösségi
oldalnak (pl. Facebook)? Figyelemmel
kíséri-e a facebookon Rimóc Község, a
Rimóci Újság, vagy az IKSZT oldalát, mely
bejegyzéseket olvassa el?
P-né J. A.: Igen, a mai világban már természetes.
A minden napi hírekrõl itt tájékozódok.Tagja a
Facebook-nak vagyok és itt szoktam a
Rimóccal kapcsolatos híreket elolvasni.

3. Rendszeres résztvevõje-e a környéki
búcsúknak? Volt-e Herencsényben vagy a
Szent Anna Napi Palóc Búcsúban? Tervezie, hogy gyalog zarándokol el a Szentkútra?
P-né JA: Búcsúkra nem járunk, mert sajnos
nem jut rá idõnk!
E. Sz.: Még én gyalogzarándoklaton nem
voltam, de már a Szentkúton voltam a
szüleimmel.
K. E.:Igen, ebben az évben több búcsúban is
voltam, köztük Balassagyarmaton is a Szent
Anna Napi Palóc búcsúban. Sajnos az idei
évben nem tudok gyalog zarándokolni a
Szentkútra, mert lakodalomba vagyok
hivatalos.
Burik-Vincze Ágota
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A következõ hónapban lehetõség lesz arra, hogy a
várandós
anyukák is
részt vegyenek babamasszázs
foglalkozáson. A babák masszírozását már a születésüket
követõen el lehet kezdeni. A szeretetteljes masszázs egy
csodálatos kapocs, aktív együttlét a szülõ és gyermeke között,
mely által jobban megismerik egymás személyiségét,
igényeit, temperamentumát, s mely mindkettõjüket meghitt
pillanatokkal ajándékozza meg. A gyermek érzelmi fejlõdését
is pozitívan befolyásolja, ha rendszeres fizikai kontaktusba
kerül szüleivel, ezáltal is érzi, hogy szeretik, óvják õt. Az sem
gond, ha valaki ösztönösen masszírozza a kisbabáját, de azért
jó, ha legalább néhány alap-mozdulatot megtanulunk. A
csecsemõk bõre nagyon érzékeny az érintésre, ezért nagyon
fontos, hogy lassan, fokozatosan kezdjünk hozzá. Nem a
nyomkodáson, a test „átgyúrásán” van a hangsúly, mint a
felnõtteknél végzett masszázs során, hanem a puha, finom, de
mégis határozott simításokon. A csecsemõk masszírozásának
jótékony hatásait szinte vég nélkül lehetne sorolni: erõsíti a
szülõ-gyermek kötõdést, az immunrendszer mûködését,
serkenti a vérkeringést, csökkenti a stresszhormonok
felszabadulását. Segíti a testkép kialakulását, saját testrészeinek megismerését, az idegrendszer érését, az
érzékszervek fejlõdését. A rendszeresen masszírozott
apróságok éjjelenként jobban, mélyebben alszanak,
súlygyarapodásuk egyenletesebb, gyorsabb ütemben
fejlõdnek, és kiegyensúlyozottabbak, mint a velük egykorúak
többsége. Az is megfigyelhetõ, hogy a környezetükbõl
folyamatosan feléjük áramló rengeteg ingert könnyebben
feldolgozzák, valamint kevésbé hajlamosak az agresszióra és
a depresszióra.
Szitáné Mócsány Zsuzsa
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Ha nyár, akkor kirándulás

Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból
Júliusban a 3 év alatti és az óvodás gyerekeket is színes
programokkal vártuk gyerekházba. Népi játékokat,
mondókákat, népi kézmûves technikákat (csuhé, fûzfa,
anyag,) próbálhattak ki a szülõk és a gyerekek.

2014 AUGUSZTUS

„TÁMOP-3.3.9C-12-2013-0103

Tanoda a Rimóci gyermekekért”
Az elõzõ megjelenésünk óta volt részünk jóban is, rosszban is.
Jó volt:
- hogy volt egy végzõs, ballagó 8. osztályos tanulónk
- hogy a tanév befejeztével kicsit lazíthattunk, nem kellett annyi idõt a
tanulásra fordítani, lehetett sokkal többet játszani, pihenni
- hogy nyári napközis tábort szerveztünk, ami két héten át tartott,; külön
tematika szerint foglalkoztunk az alsó tagozatos gyerekekkel, ahol a
Boldogság Kék madarát kerestük, illetve külön tematika alapján
Egyiptomba „jártunk” a felsõ tagozatos diákokkal.
- hogy a napközis tábor idején itt voltak a nemzetközi önkéntes tábor
idegenországbeli (Csehországból, Ukrajnából, Litvániából, Grúziából,
Magyarországról) fiataljai összesen 7 fõvel, akikkel az angol nyelvet
lehetett gyakorolni
- megmutatni a Falunapon falu lakosságának, hogy igen is, ki merünk
állni a színpadra, meg tudjuk és meg merjük mutatni a népünk táncát,
zenéjét, merünk és akarunk táncolni és énekelni
- megemlékeztünk a Roma-Holokauszt áldozatairól, a hetven évvel
ezelõtti történésekrõl
Rossz volt:
- hogy már nem elsõ alkalommal jártak a Tanodában betörõk!!! Most is
jártak a Tanodában, és sajnos nem távoztak üres kézzel. Az éjszakai
látogatásukkal elég nagy kárt okoztak akár a tanulóknak, akár a
dolgozóknak. A teljesség igénye nélkül az alábbi tárgyakat vitték el:
lábasok, kávés készlet, tartós élelmiszerek, számítógépek, kenyérsütõ,
kávéfõzõk, stb.
Reméljük, hogy az ilyen látogatók messze elkerülnek minket!
Természetesen a Rendõrség keményen dolgozik ez ügyben, és munkájuk
eredményeképpen az elkövetõ/elkövetõk megkapja/megkapják méltó
büntetésüket! Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket a Rendõrségnek!
A nyári szünet hátralévõ részére kellemes és jó pihenést kívánunk!
A Tanoda dolgozói: Baranyi Viktor és Fábián Katalin

Idén július 11-én a Gondozási Központ dolgozói, Budapest
felé vették az irányt, hogy ezt a napot ne a munkának, hanem a
megérdemelt pihenésnek szenteljék. Öröm volt számukra, hogy
minket, egészségügyi dolgozókat is meghívtak, így mi is
csatlakozhattunk hozzájuk.
Bár az idõ nem kedvezett a kinti programoknak, de a kedvünk
egy picit sem lankadt, jött a B terv - mozizás. Az Aréna Plázában,
aki még nem látta a Rimóc címerét, most élõben megcsodálhatta.
Aztán egy kis kirakat nézés, mert a pesti embert nem a
kakaskukorékolás ébreszti (a boltok csak késõbb nyitottak). 10
órától megnéztük a Desdemona címû 3D-s filmet, amely a
Csipkerózsika meséjének egyféle feldolgozása. A Grimm-mesét
ezúttal új nézõpontból, a fõellenség, a gonosz Desdemóna
szemszögébõl láthattuk, akit Angelina Jolie alakított. Ezúton
ajánlom mindenki a figyelmébe. A mozizás hangulatosan,
mondhatnám családias légkörben telt, hiszen szinte csak mi
voltunk a teremben és mindenki nagyon élvezte a filmet. Lehet,
hogy a régi mozizások emléke is felelevenedett?! Külön
élveztük a szemüvegeket, szerintem lehetett a facebookon
találkozni egy-két szemüveges hölggyel. A mozi után
amennyire lehetett gyors iramba közelítettük meg a kisbuszt, de
hát egy bevásárlóközpontba nem könnyû eligazodni és több

Mûholdas jeladót
kapott Picur,
az árván maradt,
majd Rimócon
befogadott gólyafióka

HIRDETÉS

Morzsolt kukorica
és búza ELADÓ
Érdeklõdni:
Beszkid János, Bem apó út 49.

Nagyon szomorú vagyok a mai napon. Éjszaka betörés történt a rimóci
tanodába. Abba a tanodába, ahol mindennap szeretettel várják a gyermeket,
ahol sok munkatársam évek óta dolgozik, hogy ,,jobb legyen a gyerekeknek".
Évek hosszú sora alatt tudtuk megszerezni azokat az eszközöket, amelyek
segítették az ott folyó nevelési, oktatási munkát. Csalódott is vagyok, mert a
betörõk nem mérték fel azt a kárt, melyet okoztak a helyi közösség tagjai
számára. Csak reménykedni tudok abba, hogy meglesznek az elkövetõk és
megkapják jogos büntetésüket.
Keserû szájízzel megyünk és kezdjük el a munkát. Akik elkövetõi voltak a
pénteki éjszaka történteknek, azoknak üzenem és kiabálom szét a facebook
adta lehetõségek kihasználásával: ,,Tanuld meg, hogy nem nyúlsz a
máséhoz, tanuld meg, hogy mindig meg kell becsülni a kapott
lehetõségeket. Tanuld meg, hogy a segítõk is lehetnek csalódottak, és
ami neked, nektek egy jó brahi volt, az másoknak keserûség, bosszúság,
és mérhetetlenül sok munka kárbaveszése.” 2014. július 19. Berki Judit

A rimóci gólyafészek alatt
tartott sajtótájékoztatót
2014. július 15-én, kedden a
Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány.
Az Északi gólyahír program keretében – melyet a Cserhát
Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány bonyolít le –
került sor a tavasszal félárván maradt egyik nagyhalászi
gólyafióka, a Picur névre keresztelt madár mûholdas jeladóval
történõ ellátására.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az internetes webkamera
segítségével már évekkel ezelõtt világhírûvé vált a nagyhalászi
gólyafészek, ám az egyik szülõmadár idén tavasszal áramütés
következtében elpusztult. Az akkor néhány napos fiókákat a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
munkatársai kimentették, majd azok nevelésében a
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kijárata révén nekünk sikerült a legtávolabbit kiválasztani, de
azért csak rátaláltunk a Rimóc feliratú kisbuszra.
Éhesen indultunk a következõ cél felé, ami a „Trófea’’ nevû
étterem volt. Csipkerózsika meséje tovább folytatódott, hiszen
belépve roskadásig teli asztalok vártak. Na itt végre nem
nekünk kellett fõzni, csak válogathattunk a sok finomság között.
Volt többféle leves, húsok, zöldségek, grilltálak, halak, szusi,
kacsa, disznótoros…. Engem leginkább az édességek nyûgöztek
le, gondoltam fordított sorrendbe fogok enni, nehogy jóllakjak
mire a végéhez érnék. Gyümölcsök, fagylaltok, finomabbnál
finomabb sütik. Szerintem ide is érdemes elmenni mindenkinek
legalább egyszer! Teli pocakkal mint egy „jóllakott óvodás’’
vettük az irányt Esztergom irányába strandolni.
Szerintem mindenki nagyon élvezte a vizet, a közös
beszélgetést, a pancsolást. És ha már Esztergomba voltunk,
rimóci ember szinte mindenhol van, meglátogattuk Petrovics
Babettet, aki egy kis frissítõvel várt minket és közösen
imádkoztunk a kis kápolnájukban.
Az út során sokat beszélgettünk, mókáztunk, igazán jó hangulatba telt a nap és még jövõ évi kirándulást is megterveztük.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy ismét megadta a
lehetõséget, hogy közösen kirándulhassunk, Szabó Jancsinak
aki elvitt minket és persze egymásnak a jó hangulatot és ezt a
felejthetetlen napot.
Perczéné M. Gyöngyi

Nyíregyházi Állatpark és a Hortobágyi Nemzeti Park Górés
tanyai repatriáló állomása segített.
Júniusban az Északi gólyahír program keretében Nógrád
megyében már javában tartott a gólyagyûrûzés. Az MME
munkatársai és önkéntesei úgy döntöttek, megpróbálják
adoptálni az árván maradt kisgólyákat. A négy nagyhalászi
fiókának a szakemberek kiválasztották a a legideálisabb
fészket, Picur pedig így kerül Rimócra. Az itteni fészekben az
öreg gólyapár elfogadta õt, és mostohatestvéreivel együtt
gondozta, etette az árva fiókát.
Ma nagyon sok madárbarát aggódik a nagyhalászi kisgólyák
sorsáért. Minden bizonnyal Picur életét is figyelik majd: a
mûholdas jeladónak köszönhetõen a fióka sorsa a kirepülés
után is követhetõ lesz, sõt, a jeladós gólyákat bárki nyomon
követheti a www.satellitetracking.eu honlapon, ahol jelenleg is
több jeladós gólya mozgása figyelhetõ meg.
A kis gólya eddigi sorsa és a kirepülés utáni élete bemutatja a
gólyák életét és a gólyavédelem fontosságát. A fiatal gólyákra
egyébként nagyon sok veszély leselkedik. A rimóci gólyafészek életét és benne Picurt webkamera segítségével is meg
lehet figyelni itt:
Http://golya.mme.hu/golyakamera/rimocstream/
Bablena Feri
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Egy Erdélybõl származó ismerõsöm mesélte, hogy náluk hisznek a „kilenc kedd erejében.” Itthon alaposabban is
utána jártam, mi is az a kilenc kedd, melynek története Páduai Szent Antalhoz kapcsolódik. Szent Antal keddi napon
halt meg, s Isten keddi napokon tüntette ki õt számos csodával.
„A somlyói diákság körében élõ Páduai Szent Antal-tiszteletrõl már 1720-ból van feljegyzés, abból az idõbõl, amikor lelkikulturális fellendülést lehetett tapasztalni a csíksomlyói diákság életében.
A mostani, évenkénti Szent Antal nagykilenced 1741-ben kezdõdött: „1741-ben szokásba vették, hogy évenkint, Páduai Szent
Antal ünnepét (június 13.) megelõzõ kilenc kedden, labarum alatt kivonulnak a Kissomlyó hegyen épült Szent Antal
kápolnához. Ott imádkoznak, a Páter szentmisét végez és prédikál Szent Antal tiszteletére.” (P. Kovács Gergely: Páduai Szent
Antal társulatának története és ájtatossági kalauza, Csík-Somlyó, 1897). Miért éppen kilenc kedden át tartják a kilencedet?
Az idézett mûben jegyezte fel a szerzõ: „Maga Szent Antal jelölte ki ilyen módon: 1617-ben történt. Olaszországban, Bononia
nevû városban egy elõkelõ asszonyság már 22 éve magtalan volt. Szent Antalhoz folyamodott, gyermekáldásért könyörögve.
Látomásban Szent Antal megígérte neki, hogy méhe gyümölcsözõvé lesz, csak látogassa meg kilenc kedden az õ képét, mely a
szentferenc-rendi szerzetesek templomában van.” Ennek alapján választotta a somlyói diákság is áhítatának gyakorlásául a
nagykilencedet, amelyrõl rövidesen tudomást szereztek a hívek is, és csatlakoztak hozzájuk. Pár éven keresztül csak a diákok tartották, de már az 1700-as
évek második felében többször is feljegyezték, hogy több százan voltak, akik ünnepelték Szent Antalt. Akkor egy mise volt, kimentek a Szent Antalkápolnához, a pap kint a szabadban végezte a szertartást, és prédikált. Azt is elmondták, hogy egy-egy jó hangú barát úgy prédikált fenn a kápolna
elõterében, hogy lenn a kapálók megálltak, és meghallgatták a prédikációt. Esõs idõben a kegytemplomban tartották a kilencedet. 1951-ig tartott a
kápolnához való kimenés a nagymisére, míg a barátokat Csíksomlyóról (is) Máriaradnára nem deportálták. A Csíksomlyón kezdeményezett nagykilenced
tartása elterjedt a rendtartomány más templomaiban, sõt a plébániatemplomokban is. Különösen a Székelyföldön több helyen végzik a nagykilencedet. A
kilenced megtartásához hit is kell, és lehet, éppen azért teljesíti a kérést Szent Antal (akirõl sok legenda született), hogy kezdjen hinni az illetõ, de
általános kellék a csoda történéséhez az erõs hit, a kérés és az áldozathozatal.” (Forrás: http://www.csiksomlyo.ro/paduai-szent-antal-nagykilenced)
Ezt a kilencedet 9 egymást követõ kedden kell végezni, 9 keddi napon fel kell keresni egy templomot és ott misét hallgatni. A szentmise után
az adott napra megadott imádságot mondjuk el.
Elsõ kedd: Szent Antal az Isten iránti szeretet angyala. Szívének minden Alázatos Szent Antal! Mennyire hiányzik belõlem az alázatosságnak az a
dobbanása Istené volt, ajka Õt dicsérte, lelke utána vágyott. Egyik szelleme, mely az életszentségnek az alapköve. Bûneim miatt
látomásában megjelent neki a gyermek Jézus a szûzanya karján.
szégyenkeznem kellene. Kérd Istent, hogy adja meg nekem az alázatosság
Szent Antal, te az Isten szeretetének tüzét hordoztad a szívedben. Gyújtsd és az igazi önismeret kegyelmét! Ámen.
lángra az én szívemet is, és ébressz vágyódást bennem Krisztus iránt. Hatodik kedd: Szent Antal ragyogó pályafutása nem volt szenvedések
Segíts, hogy a szentáldozásban mindig nagy szeretettel vegyem magamhoz híján. Ellenségei állandó kellemetlenkedése és állandó gyanúsítása kísérte
a szentségi Jézust. Ámen.
útján. Súlyos betegség gyötörte, s ez alig 36 éves korában a sírba vitte.
Második kedd: Szent Antal a felebaráti szeretet hõse. Megértette az Úr Annyiszor tör fel lelkembõl a zúgolódás, elkeserít a sok baj és szenvedés.
szavát: amit felebarátunknak teszünk, Istennek tesszük. Antal prédikált, Segíts tûrnöm, és szerezd meg nekem a megnyugvást Isten akaratában!
imádkozott, gyóntatott, csodát tett, mert szerette az embereket.
Ámen.
Szent Antal, szerezd meg nekem azt a kegyelmet, hogy felebarátaimért Hetedik kedd: Szent Antal az ima embere. Állandóan Isten jelenlétében
szívesen hozzak meg minden áldozatot. Add, hogy a te példád nyomán járt. Nem érdekelte õt itt a földön semmi, csak az Isten után áhítozott.
hinni tudjam: Krisztus lakozik minden embertársamban. Ámen.
Milyen gyarló az én imádságom, a szórakozottság és a világi gondok
Harmadik kedd: Szent Antal Assisi Szent Ferenc leghûségesebb követõje. mennyire eltöltenek! Szent Antal, emeld fel a szívemet Isten közelébe!
Különösen a szegénységet szerette. Azt vallotta, hogy a világot az Ámen.
anyagiasságból csak az evangéliumi szegénység szelleme vezetheti ki.
Nyolcadik kedd: Szent Antal rendkívüli módon tisztelte a Szûzanyát.
Szent Antal, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy lelkem ne ragaszkodjon Védelmezte a Szent Szûz szeplõtelenségét és mennybevitelét kifejtõ
a földi dolgokhoz, s csak annyiban értékeljem a vagyont, amennyiben tanítást korának eretnekeivel szemben.
eszköze lehet szebb és szentebb életem alakításának. Ámen.
Szent Antal, töltsd be szívemet gyermeki szeretettel Mária iránt! Ne legyen
Negyedik kedd: Szent Antal a tisztaság erényével akart áldozatot hozni a egyetlen nap az életemben, amelyen õt ne dicsérném, segítségül ne hívnám
testiség bûnének kiengesztelésére. Ezért választotta a szerzetesi hivatást.
és édesanyai szeretetébe magamat ne ajánlanám. Ámen.
Szent Antal, fékezd a szememet, fegyelmezd érzékeimet, hogy lelkem Kilencedik kedd: Szent Antal pártfogónk a halál óráján! Az okos
mindig tiszta maradhasson. Ámen.
keresztény mennél több pártfogót hív meg halálos ágyához. Közöttük az
Ötödik kedd: Szent Antal az alázatosság mintaképe. Szerzetesi ruhába elsõk közt juttatok helyet Szent Antalnak.
rejtette elõkelõ származását és fényes tehetségét. Jóideig még rendtársai Szent Antal, légy mellettem halálom óráján! Imádkozzál értem, bûnösért,
sem ismerték nagyságát. Kiváló szónoki tehetségére is szinte véletlenül hogy bátran állhassak Isten ítélõszéke elé. Ámen.
jöttek rá.
(Forrás: http://oratio.hu/kilenced5.php)

Szolnokon is újmisézett Balogh László atya
2014. július 6-án, vasárnap reggel a Szent József Katolikus
Férfiszövetség szervezésében egy maroknyi rimóci csapat
elindult, hogy meglepetést szerezzen Laci atyának és részt
vegyenek az elsõ szolnoki újmiséjén.
A szolnokiak a szentmise elején köszöntötték Laci atyát, akit
most már mi is hallhattunk prédikálni is és újra részesülhettünk
Laci atya újmisés áldásában. A szentmise után a szolnokiak
bevezettek minket egy külön terembe, ahol a gitáros csoport
azzal a dallal köszöntötte a terembe érkezõ Laci atyát, amit még õ
tanított nekik. A
beszélgetések során
a szolnokiak megköszönték a rimóciaknak „Laci atyát”
és felajánlották nekünk, hogy megmutatják számukra a templom környékét és az ott található
nevezetességeket. Így hát indulás elõtt még megnéztük a katolikus óvodát, iskolát, a
Tiszát, Szolnok fõterét, megebédeltünk és lelkileg feltöltõdve tértünk vissza
szülõfalunkba.
Vincze Nikolett
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,,Ma egymástól búcsúzunk, nem az iskolától,
mert tudásra vágyunk és megyünk tovább.
Szeretnénk megismerni
a nagyvilágot,
s felfedezni még
ezer csodát."

ISKOLAI HÍREK

BALLAGÁS
Véget ért egy újabb tanév, elballagott egy osztály... Egy osztály?
Nem! Az osztály! A legjobb, a legokosabb, a legügyesebb....

Engedjék meg nekem, hogy így gondoljam. Az ember csak a
szépre emlékezik. S voltak nagyon szép napjaink. Gyerekek!
Köszönöm az elmúlt nyolc évet!
Bárány Árpád

A Szent István Általános Iskola
2014-ben végzett tanulói az alábbi intézményekbe nyertek felvételt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Diák neve:
Bada Bianka
Beszkid Mátyás
Csemer Evelin
Csemer Olívia
Juhász Gergõ
Jusztin Edina
Jusztin Milán
Nagy Dolóresz
Ocsovai Ramóna
Percze Roberta
Péter Gabriella
Rácz Friderika
Szoldatics Dávid
Szoldatics Milán
Tóth Fanni
Tihanyi Alex
Ulviczki Mariann
Virág Tifani

Iskola neve:
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat
Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szécsény
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szécsény
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Salgótarján

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szécsény
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szécsény
Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium Szécsény
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szécsény
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szécsény
Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat
Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat
Stromfeld Aurél Gépipari, Építõipari és Informatikai Szakközépiskola Salgótarján
Balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat
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A július hónap a falunapi elõkészületekkel
telt el. A szervezés egyrészt a falunap
egészére irányult, másrészt a falunapot kísérõ
kiállításra. Felmerült az ötlet, hogy gyûjtsük
össze azokat az alkotásokat, amelyek a rimóci
emberek készítenek, s mutassuk meg a
falunap idején egy kiállítás formájában. Az
idõ rövidsége miatt nem is gondoltuk, hogy ennyi minden
gyûlik össze. Felkerestük azokat az embereket, akikrõl tudtuk,
hogy vannak kézzel készült alkotásai, például bemutatkoztak
már a Rimóci Újságban vagy termékeik híre Rimóc határain
kívülre is eljutottak, esetleg már megrendelésre dolgoznak.
Ezen kívül az interneten és plakátokon is próbáltuk ösztönözni a
helyieket, hogy ily módon is mutatkozzanak be.
A kiállítás a falunap elõtti csütörtökön nyerte el végsõ
formáját. Nagy segítség volt számunkra, hogy a településen
júliusban több diákmunkás is dolgozott, valamint akadtak
iskolai közösségi szolgálatot ellátó diákok is. Velük együtt
közösen állítottuk össze a kiállítást, a diákok berendezték a
termet, elhelyezték a kiállított tárgyakat, feliratozták, leltárba

vették õket. A kiállításra több hímzett és népviseletes
alkotás, gobelin, fafaragás, kovácsoltvas, origami, horgolás,
festmény, festett tojás, tányér és ékszer gyûlt össze, de
fényképek formájában falfestés, torták, bútorok, rajzok
kerültek kiállításra, valamint mese, képszerkesztés és
kézzel épített számítógép is bemutatásra került. Igen
változatos és sokszínû anyag gyûlt össze szép számmal.
Köszönjük mindenkinek, kiállítóknak és készítõknek a
segítséget, hogy közös erõvel létrejöhetett ez a nem mindennapi
bemutató. A kiállítás augusztus 19-ig tekinthetõ meg
nyitvatartási idõben a Dr. Manga János Közösségi Ház
IKSZT-ben. Ezt követõen az alkotások visszakerülnek a
tulajdonosaikhoz, de hasonló jelleggel ismét összegyûjtésre
kerülnek majd a tárgyak, ugyanis nemsokára kezdetét veszi egy
Települési Értéktár kialakítása, ahová bárki javasolhat olyan
fizikai vagy szellemi termékeket, alkotásokat, amelyek
értékesek az itt élõk számára. A tervek szerint november 15-én
kerülnek bemutatásra szintén egy kiállítás keretein belül. Így
már most mindenki gondolkodhat, mi is legyen az, ami
bekerüljön a Települési Értéktárba.

A „Nyúl lábnyoma” fantázianevet viselõ kiállításon bemutatkozó helyiek névsora:
Bablena Ferenc (id.-Ady Endre út)
Bablena Ferenc (ifj.-Ady Endre út)
Bablena Ferenc (Nagykert út)
Bablena Péter
Barna Jánosné
Barna Krisztina
Barna Lászlóné
Bartos Istváné
Déska Bertalanné

Golyán Miklósné
Holecz Jánosné
Jusztin Ferencné (Kossuth út)
Kabda István
Kelecsényi Boglárka
Kiss Bertalanné
Pásztorné Jusztin Anita
Percze Béla
Percze Istvánné (Kossuth út 13.)

Rigó Istvánné
Szoldatics Tiborné
Talpai Zsanett
Tóth Róbert
Várkúti Csaba
Velenczeiné Szabó Erika
Vincze Szandra
Vincze Tiborné (Kiskert út)
Virág János Béláné (Magashegyi út)
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Csehországban jártunk
Rosice polgármestere népviseletes babát
kapott ajándékba a rimóci vendégektõl

2014. június 7- én Rimóc
község képviseletében kis
létszámú delegáció utazott a
csehországi Rosice városba
kapcsolatfelvétel céljából.
A reggel nyolcórai indulás
után - többszöri megállással - a
megbeszélt idõpontban, délután kettõ órakor találkoztunk
vendéglátóinkkal a városháza
elõtt. A kölcsönös üdvözlés
után kávéval és süteménnyel
kínáltak minket. A kávé is, de a
sütemény különösen finom
volt. Ekkor megbeszéltük a
ránk váró programokat. A rosiceieknek vitt ajándék átadása
után meghívtuk õket Rimócra
egy visszalátogatásra, amit
köszönettel elfogadtak.
Ezután megmutatták nekünk a helyi kastélymúzeumot, ahol sok
régi és érdekes dolgot láttunk. A szállásunk közvetlenül a futballpálya
mellett volt, ahol a helyi csapat az utolsó elõtti bajnoki meccsét
játszotta. Így hát megnéztük a meccset egy-két sör mellett. Este hét
órakor egy moziban vacsoráztunk majd sokáig beszélgettünk és
lefekvés elõtt még egy esti városnézõ séta is belefért
Vasárnap reggel - pünkösd révén - templomba mentünk. Mise után
a helyi plébánossal beszélgetve néhány dolgot mondhattunk a helyi
templomról és az ottani egyházközösség életérõl.
A délelõtt folyamán részt vettünk a havi egy alkalommal a kastély
udvarán rendezett helyi termékek vásárán. Itt nagyon sok féle árut

Idõsek és betegek
búcsúja

A kiállítás

2014. augusztus 16. Zarándoknap a családokért
A Mária Út Egyesület és a Mária Rádió egy olyan hagyomány elindítását tervezik, mely a Mária Út
fõvonalát Mariazell és Csíksomlyó között átöleli. Ez pedig nem más mint egy kiválasztott napon
egyszerre történõ zarándoklás az érintett településeken élõk bevonásával. A Mária Út minden
szakaszán egy közös célért, a családokért lesz zarándoklat 2014. augusztus 16-án, Nagyboldogasszony
ünnepe után. Ez a minden évben megrendezendõ Zarándoknap az 1Úton nevet viseli.
A Mária Úton életre kel a csoda: az emberek egymáshoz, egymás mellett és egymásért, családjaikért zarándokolnak és a mai széthúzó világban
átélik az egységet, és ez hatalmas lelki jelentõséggel bír. Az 1Úton zarándoknap reményeink szerint több ezer ember számára fog zarándok
élményt adni, és új és nagy lendületet kap a Mária Út egésze s ezzel egy nagy lépést teszünk a missziós célunk felé. További részletek az 1Úton
Zarándoknap honlapján: http://1uton.mariaut.hu/ Két zarándoklat a közelbõl:
Szent Ferenc Zarándoklat
Palóc Zarándoklat
- szombat: szentmise után: körmenet, keresztút, közös ének, éjféli Vince István Fogathajtó Emlékverseny, a Népdalkör dalcsokrot
ad elõ, este élõzenés bál
mise, éjszakai virrasztás
Koordinátor: Geiger József
- vasárnap: szentmisék, körmenet, litánia
(telefon: +36/20-935-0204, e-mail: geiger.jozsef@mariaut.hu)
Koordinátor: Géczi Katalin
(tel.: +36/20-520-1387, e-mail: katalin.gk@gmail.com)
Útvonal: Szécsény Varsány - Iliny - Nógrádgárdony - Szügy Zarándoklat vezetõ: fr. Kardos Csongor OFM
Útvonal: Szécsény Kisgéc - Magyargéc - Nógrádmegyer Csesztve
Márkháza - Mátraverebély-Szentkút
Hazautazás egyénileg Visszautazás egyénileg.

Az idei évben augusztus 1-jén volt az
idõsek és betegek búcsúja a Szentkúton. A
Gondozási Központ szervezésében a falu
lakosaiból 103 fõ vett részt. A gyülekezõ
fél 8-kor volt, 3 autóbusszal indultunk el.
Szerencsésen megérkeztünk, igaz a
parkolás egy kicsit messzebb volt a
felújítások miatt. A Szentkút plébánosa,
Peregrin atya fogadott és megáldott
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ismerhettünk meg. A hús és tejtermékek mellett mézet, bort, dísztárgyakat,
zöldséget, ruhanemût és rengeteg mást is kínáltak az érdeklõdõknek.
Ezután végig kalauzoltak minket a helyi m û vel õ dési
intézményeken, amely sokféle szolgáltatást nyújt a lakosságnak és a
civil szervezeteknek. Ebéd után pedig ellátogattunk a „lovagokhoz”,
akik éppen „edzést” tartottak. A helyi történelmi hagyományõrzõ
egyesületet már Lettországban megismertük. Hatalmas páncélban
mutatták be vívó- és csata jeleneteket, melyek rendkívül népszerûek és
látványosak. E mellett pedig jó fizikai erõnlétet és ügyességet kívánnak.
Csak a mi rendkívüli harci helyzeteket is demonstráltak nekünk.
Vendéglátóinktól elköszönve élményekkel telve délután négy óra
tájban indultunk haza és szerencsésen meg is érkeztünk. Úgy érzem,
hogy a lettországi megismerkedést ez a találkozás tovább erõsítette és
hamarosan mi is vendégül láthatjuk a csehországi Rosice város
küldöttségét.
Beszkid János

Megtekintettük Rosice kastélyát

bennünket, majd bevonultunk a templomba és énekkel és imádsággal köszöntöttük a Szûz Máriát. Az udvaron
szentgyónásra és mise íratásra volt
lehetõség.
A 11 órakor kezdõdõ ünnepi szentmisét Tóth Tamás Pápai Magyar Intézet
rektora cellebrálta. A szentmise keretében
a betegek szentségét kiszolgáltatták. A
mise végén az atya megköszönte a
részvételt, az ápolók és gondozók
munkáját, hogy segítségükkel az idõs és
beteg emberek is eljuthattak a búcsúra. Ezt
követõen megnéztük a felújított kegyhe-

lyet, elbeszélgettünk az ismerõsökkel.
Többek szerint szokatlan ez a modern
felújítás és a régi jobban tetszett, kivéve a
templomot mert az nagyon szép lett.
A rimóciak kis csoportja elvégezte a
keresztúti ájtatosságot. Vissza érve jól esett
egy kis pihenés a fák alatt. 2 órától szentséges
litánián vettünk részt. Majd megtöltöttük a
flakonokat a szentkút-forrás vizébõl az
otthon maradottaknak. Indulás elõtt
megköszöntük a Szûzanyának, hogy itt
lehettünk és reméljük jövõre is eljutunk.
Kissé fáradtan de lelkiekben megújulva,
megerõsödve értünk haza. Vincze Tiborné
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Kereszttõl keresztig gyalogzarándoklat

Július elsõ szombatja a kereszttõl keresztig gyalogzarándoklat napja. 2005-ben, amikor a herencsényiek
felállították a Palócok Vigyázó Nagykeresztjét, sem õk, sem
a rimóciak nem gondoltak még arra, hogy a Kereszt
ünnepéhez egyszer majd egy gyalogzarándoklat fog kötõdni.
Zarándoklat szervezõdik évrõl-évre, míg nem hagyománnyá
válik és eléri célját, összekovácsolja a településeket, a
palócokat.
A gyülekezõ ez évben is a rimóci Kõkeresztnél volt szombat
hajnalban, ahonnan fél 6-kor 32
zarándok indult el útnak, hogy
eleget tegyen a herencsényiek
meghívásának és hitük tanulságaként újra ellátogassanak a
herencsényi palócok vigyázó
nagykeresztjéhez. A rimóciak
között voltak a Szent József
Katolikus Férfiszövetség tagjai,
Beszkid Andor polgármester,
de az idén is több elszármazott
rimóci látogatott vissza szülõfalujába, hogy részt vegyen a
zarándoklaton.
Reggel 7 óra körül érkeztünk
meg Nógrádsipekre, ahol
Kanyó Balázstól ajándékba kecskesajtot kaptunk a
reggelihez, míg Balás Ernõ bácsiéknál finom tepertõs
pogácsát.
A reggeli után a faluközpontban Doman Ferenc,
Nógrádsipek polgármestere várt minket a sipeki
búcsúsokkal. Ezt követõen Szeráf atya - Nógrádsipek,
Varsány plébánosának - vezetésével megérkeztek a
varsányi gyalogzarándokok is.
Valamivel 7 óra után Sipekrõl 120 zarándok indult útnak a
herencsényi dombok felé. A legfiatalabb zarándok a varsányi
Matuszka Norbert 6 évesen, míg a legidõsebb Doman Pálné,
Margit néni és a rimóci Kanyó Bertalan 72 évesen tette meg a
távot. Nógrádsipek és Herencsény között van egy hosszan,
magasan emelkedõ szakasz, mely mindenki számára nehéz
volt, de a tetejére érve már fehérlett
a távolban lévõ Gyürki hegyen a
palócok keresztje és már látni a
völgyben meghúzódó Herencsényt.
Ez a pont 7,5 km Rimóctól.
A zarándokok az idén is a Beszkid
János által írt „Eljöttünk tehozzád
Palócok Keresztje” kezdetû énekkel
vonultak be Herencsénybe, ahol a
kapukban álló idõsek, majd a
központba érkezve, Jávor Károly, a
Cserfa Egyesület elnöke és a
település képviselõi fogadták
minket. Jusztin Józsefné, Heren-
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csény polgármestere a Fonónál várta a búcsúsokat és
mindenkit meginvitált egy kis frissítõre.
A kereszthez való felvonulás során a herencsényiek újra
megmutatták vendégszeretetüket, hisz mindenféle
finomsággal készültek a búcsúsok számára. A dr. Beer
Miklós megyéspüspök által celebrált szentmise alatt, a
kereszt tövében, nemcsak a püspök atya szavaival, hanem a
táj szépségével is feltöltõdhettek a zarándokok, majd minden
település elhelyezhette virágait, koszorúit egy-egy
könyörgéssel a kereszt lábánál vagy amennyiben az elmúlt
években nem vettek részt a Palóc Búcsún, egy marék földet
helyeztek a kereszt tövéhez.
A rimóciak nevében Beszkid
Andor, Beszkid
János és Vincze
Bertalan mondhatta el könyörgését és tette le
koszorúnkat a
kereszt tövéhez.
A rimóciakat
képviselte még
Holecz Istvánné,
Margit néni is,
aki énekével kápráztatta el a jelenlévõket. Külön öröm volt
számunkra még, hogy a püspök atya a szentmise után
odajött a gyalogbúcsúsokhoz és a kereszt tövében egy
csoportkép is készült.
Délután a herencsényiek mindenkit megvendégeltek egy
finom gulyáslevessel, mely után 3 órakor 90 zarándok indult
el hazafelé, hogy imaszándékait, énekeit és búcsúját
felajánlva hálát adjon a jó Istennek. A Rimócra érkezõ 21
zarándok este 7 után ért a Kõkereszthez, ahol hálát adtak
azért is, hogy a 25 kilométeres távot sikerült megtenniük.
Köszönjük a herencsényiek meghívását, vendégszeretetét
és mindenkinek, aki velünk együtt imádkozott, akár az úton,
akár itthonról. Reméljük jövõre még többen leszünk.
Vincze Nikolett
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Csak együtt sikerülhetett!
Az idei táborunk immár a kilencedik, melyet ha egy szóval
kellene jellemeznünk, elég lenne azt mondani: ÖSZZEFOGÁS.
Az idén egy kicsit változatosra sikeredett a táborunk, mert a
megszokott sportöltözõ, ahová már évek óta szervezzük a tábort
nem készült el, ezért meg kellet változtatnunk a szálláshelyünket. A segítség gyorsan érkezett és az önkormányzat
felajánlotta számunkra a varsányi úti vendégházat, melyben a
gyerekek nagyon otthonosan érezték magukat.
A szombat reggeli túrát mi terveztük egy kicsit változatosabbra: évek óta a faluban tartottuk meg az állomásos túránkat.
Az idén úgy gondoltuk változtatunk egy kicsit, és nagyobbat
álmodunk, gondolunk, tervezünk. Így jött az ötlet, hogy mi
lenne, ha elmennénk Hollókõbe az Erdei Játszótérre és
Tanösvényre és ott az egész napot, játékkal, sporttal és sok-sok
nevetéssel töltenénk.
Nem tudom, hogy önök mennyire ismerik a Hollókõi
Tanösvény és Erdei Játszóteret, de el kell mondani róla, hogy a
gyerekek számára kihívás volt az erdõben elhelyezett fából
készült csúszdák, mászókák, hinták és játékok, melyek ideális
környezetet biztosítanak egy egész napos program megvalósulásához.
De ehhez az ötlethez ismét szükségünk volt a segítségre.
Urus Attila atyánk abban ajánlotta fel segítségét, hogy a
Hollókõi polgármester úr és a plébániai testületi tagok finom
ebéddel várnak majd minket. Igen ez jól hangzott és örültünk is
a felajánlásnak, de el is kellett valahogy jutnunk Hollókõbe.
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Mivel több 5 és 8 év körüli táborlakónk volt ezért elvetettük a
gyaloglás és a kerékpározás ötletét. Majd ismét jött a segítés: a
rimóci kisbusz és sofõrje rendelkezésünkre állt az oda és
visszautaztatásban, hála az önkormányzat és a sofõr önkéntes
munkájának, megvalósulhatott ez a tervünk is.
Az egész napos túrában és játékban, elfáradt táborlakókat
friss kenyérrel, meleg virslivel, frissen sült palacsintával,
péksüteménnyel várták az önkéntes szülõk. Nagyon éhesek
voltunk és nagyon finom volt minden, mert repetára már nem
jutott semmi. De azért egy kis nasi és felvágott még éjszakára és
másnapra is jutott, melyet a felajánlott pénzadományokból
tudtunk elõzõleg megvásárolni.
Vasárnap reggel egy kicsit késõn keltek a gyerekek, mert
ugye a túra és egy kis buli addigra kimerített mindenkit. Reggeli
után vidám hangulatban, de egy kicsit bágyadtan indultuk a
vasárnapi szentmisére. Jól esõ érzés töltött el mikor rá néztem a
mi kis csoportunkra: most egy kicsit fáradtan, de mégis sok
örömben töltöttük el együtt ezt a három napot.
Hálát szeretnék adni a Jóságos Istennek azért, mert sok
rimóci emberben felébresztette a ,,Tenni akarás’’ és a
,,Segítségnyújtás’’ vágyát és így a göröngyös út egyenessé, a
nehéz teher könnyûvé változott a sok segítség megtapasztalásában számunkra.
Szeretnék Köszönetet mondani mindazoknak, akik
bármilyen módon próbáltak segíteni a tábor megvalósulásában:
az egyházközségnek, az önkormányzatnak, a helyi vállalkozóknak, a szülõknek, és nem utolsósorban a táborlakóknak.
Koczkáné Melinda

8

RIMÓCI ÚJSÁG

2014 AUGUSZTUS

gyerekek, majd a felnõttek. Õket követték Csemer Károlyné
tanítványai, majd a Mikszáth Táncegyüttes lépett a színpadra. A
tanodások táncát Vincze Brigitta éneke követte. Ez után másodízben
Idén augusztus 2-án tartottuk meg a települési Falunapot. Már következtek Csemer Károlyné tanítványai, majd Holecz Istvánné
hónapokkal elõtte elkezdõdtek a szervezõ feladatok, számba vettük a Margit néni énekelt a közönségnek. Margit néni után a Mikszáth
lehetõségeket, megterveztük a falunap menetét. Több megbeszélésre is Táncegyüttes második fellépése következett, utánuk szintén
sor került, amik bárki számára nyitottak voltak. Bablena Ferinek másodszor léptek a színpadra a tanodások. Õket követték a helyi
köszönhetõen elkészültek a plakátok, valamint õ volt az, aki kézben zumbás csoport latin ritmusokra végzett koreográfiái, majd a színpad
tartotta a falunap tennivalóit, egyeztetett a fellépõkkel, a kézmûvesek- melletti zöld területen baranta bemutató volt látható. A bemutató alatt
kel, árusokkal, valamint folyamatos kapcsolatot tartott velük. Sajnos már készülõdött a színpadon a Charlie Band, akik másfél órás nagyígy is elõfordult, hogy többen lemondták a részvételüket, akik helyett koncertet adtak a jelenlévõknek. A koncert után a tombolasorsolás
következett. A több, mint 100 nyeremény értéke meghaladta a 350 000
már nem találtunk újakat.
A falunap elõtti napokban elkezdõdtek a konkrét munkálatok. Ft-ot, a fõdíj pedig egy 3D-s okos TV, amit Vizoviczki Alexandra
Diák- és közösségi munkásokból álló helyi fiatalok segítségével vihetett haza. A nyerni akaró közönség megvásárolta mind a 3 000 db
összeállítottunk egy rimóciak által készített alkotásokból álló kiállítást, tombolát. Este nyolc órától kezdetét vette az 8th PUB (8-as kocsma)
ami a falunap kísérõprogramja volt. Szintén a fiatalok segítségével koncert, aminek a tûzijáték a tábortûz és a tûzzsonglõrök bemutatója
készültek a dekorációk, az információs táblák és egyéb szükséges dolgok, vetett véget. A látványos bemutató után a Fülöp Duó Buli Band szolgálmint például az étkezési jegy. Közben a közmunkások építették a szín- tatta a talpalávalót egészen hajnalig.
Egész nap várta a vendégeket a kézmûves sátor, ahol többek között,
padot, a kézmûves sátrat, szépítették a teret. Pribelszki Ákos segítségével
kivezetésre került a sportcsarnokból az ivóvíz egy speciális fali csapon édességeket, sajtokat, csuhéárukat, horgolt ékszereket és tárgyakat,
gyertyát és lekvárt, kerámiai tárgyakat, valamint a Rimóc Község
keresztül, hogy könnyebb legyen a vízvétel a büfé számára.
Szombaton délelõtt a fiatalokkal feldíszítettük a színpadot, elhelyeztük Önkormányzatának közmunkásai által készített házi tésztát lehetett
az információs táblákat, közben kirakták a székeket, a padokat és az kapni. A gyerekek nagy örömére arcfestést és hennát lehetett készítasztalokat a közmunkások, a Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai tetni, kipróbálhatták Izolda népi játékait, valamint egész nap rendelkeforgalomtereléssel és útzárral biztosították a helyszínt, lassan kezdett zésre állt a mini vidámpark is. A sportcsarnok másik oldalán a
összeállni minden. A falunapon közremûködõ diák- és közös-ségi barantások, kovács, valamint modellautó bemutató és verseny várta a
munkások szétosztva végezték a feladatokat, voltak, akik csoportok mellé látogatókat. A pavilon alatt volt kapható a tombola és a nyereményvoltak beosztva, voltak, akik a kiállítást felügyelték, mások kameráztak tárgyakat is ott lehetett megtekinteni, ezen kívül rimóci képeslapokat,
prospektusokat, valamint könyveket lehetett vásárolni.
és megint mások a színpad mellett várakoztak, hogy segítsenek, ha kell.
Szerencsére aznap az esõ elkerült minket, így az idõjárásra nem
Kettõ órától kezdetét vették a mûsorok. A programok levezénylõje
Virág Kitti volt, aki magára vállalta a mûsorvezetõ szerepét. Ifj. volt panaszunk! Reméljük mindenki jól érezte magát, s a programok
Beszkid József trombitaszólóját követõen Beszkid Andor polgármester között megtalálta a neki leginkább tetszõt!A falunapról készült fotókat
úr nyitotta meg a falunapot, majd a Rimóci Rezesbanda játszott a Mócsány Bianka készítette, amelyek megtekinthetõk Rimóc Község
hallgatóságnak. A Nyulacska Óvoda bemutatója következett, majd a Facebook oldalán. Köszönjük mindazok segítségét, akik hozzájárultak
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes repertoárjából mutattak ízelítõt a a falunap sikeres lebonyolításához! A szervezõk nevében: Burik-Vincze Ágota
Kalmár Tibor Max Motor
Rimóc Polgárõr Egyesület
Kiss László
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes
Közmunkások
Rimóci Ifjúsági Egyesület
Bablena Ferenc (id. - Ady Endre út)
Balászné Kovács Adrienn
Lagedo Kft.
Rimóci Kobak Egyesület
Banett Használtruha Bolt
Ligeti Presszó és Pizzéria
Rimóci Rezesbanda
Barna Lászlóné
Lujza lánya vegyesbolt, Rácz Jenõ
Rimóci Sport Egyesület
Bayer Cukrászda
Mancso Tojás Kft., Mátranovák
Süm-Agro Kft.
Beszkid Angelika
Marcsi Büfé
Szabó Vilmos
Bocsóné Holecz Gyöngyi
Mócsány Ramóna
Szécsényi Szennyvíz-agglomerációs
CentralDrinks Kft.
Nagy Antal, Spindel CNC Kft, István király út
Önkormányzati Társulás
CentrálTrans Kft.
Nógrádmegyeri pékség
Szekeres Papír
Csemer Károly
Nyulacska Óvoda
Szent József Katolikus Férfiszövetség
Deszkovicsné Jusztin Kornélia
Palóc Tabak Kft.
Szent Miklós Fiókgyógyszertár
Egészséges Rimócért Alapítvány
Pásztor Alexandra
Szil Plusz 21 Kft.
Faerk Bt.
Pásztorné Jusztin Anita
Szociális Bolt dolgozói által összegyûjtött
Filkor Nándorné
Percze Lajosné Dodo büfé
beszállítói felajánlások
Filkor-Percze Zsuzsanna
Perczéné Mócsány Gyöngyi, védõnõ
Talpai Zsanett
Fráter György Alapítvány
Picasso Festék és Vegyiáru, Szeles Zsolt
Tarjáni Tibor, Abony, Dorottya út 6. (Húsos)
Gesztenyés kert vendéglõ
Pusztavár Kft.
Tarnaméra, Balog Gábor
Gondozás Központ
Rácz Viktor
Vadász Büfé
Hajni Vegyesbolt
Rádi László András egyéni vállalkozó
Valkó Béla
Intro Plusz Kft.
Rimóc Község Önkormányzata
Virlot Kft., Deák Tibor
Juszt-Bau Kft.
Jusztin Bertalan
Rimóc Községért Alapítvány
Vizó Büfé
Köszönjük a támogatást!!!
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