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,,Egy ölelés ideális ajándék. Mindenkire illik a mérete, és senki se ellenzi, ha továbbadják.’’

(Hugo Ball)

Szeptember   4. (vasárnap) 16 Rimóc-Nagybátony bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember  11. (vasárnap) 10 KISASSZONYNAPI BÚCSÚ a Fogadalmi kápolnához

Szeptember 11. (vasárnap) 16 Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 15. (csütörtök) ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
00Szeptember 15. (csütörtök)    18 IX. SZÜRETI FÕZÕVERSENY,

XXI. RIMÓCI BORVERSENY és

V. PÁLINKAVERSENY nevezési határideje
00Szeptember 17. (szombat) 14 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS, fõzõverseny,  

borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése

Szeptember 18. (vasárnap) 16 Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 25. (vasárnap) 16 Karancsberény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Szeptember 30. (péntek) 16 ,,Rimóc jó tanulója’’, ,,Rimóc szorgalmas tanulója’’, 

,,Az év aktív fiatalja’’, pályázat benyújtási határideje

Október        2. (vasárnap) 15 Rimóc-Balassagyarmat bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Október        9. (vasárnap) 9-14  VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében

00

00

00

00

00

00

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,  Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota,

Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné, Kaluzsa Mónika, 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.

Ára: 200,-Ft

RIMÓCI SP   RTHÍREK

Takáts Gyula:

Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet!
Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtbõl lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet.
Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, d jó!
Igyunk erre egyet!!!

Bajnoki és Magyar Kupa mérkõzéseken
2 gyõzelem – 3 vereség felnõtt csapatunk mérlege
A felnõtt csapat bajnoki mérkõzési:

1. forduló: SBTC-Rimóc 4-0 (2-0)
Vezette: Nagy I. (Telek Á., Bogár E.)
Rimóc: Oláh D. - Mohácsi L., Kuris T., Benécs B., Czizmadia T. - 
Laczkó L., Szita L., Rácz I. (Kõmûves T. 81.), Pásztor B. (Bada N. 60.) 
- Bangó R. (Kis P. 46.), Szita B. (Mócsány R. 72.).
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.  Sárga lap: Sazabó G., Czutor V., Török Á. 
ill. Laczkó Zs.        Piros lap: Szita L. (63.-Rimóc)
Gól: Pál G. (1.), Zsély B. (19.), Nyerges (68.), Sárközi (89.)
Csatlós Tamás: Gratulálok a csapatnak a gyõzelemhez! Ilyen bajnoki 
rajtra számítottunk. Sok ziccert alakítottunk ki, amibõl négyet sikerült 
berúgnunk. Nagyobb arányban kellett volna nyernünk a kidolgozott 
helyzetek alapján. További sok sikert kívánok a rimóci csapatnak.
Mátyás Zsolt: A jobb erõkbõl álló SBTC megérdemelten nyert.

2. forduló: Rimóc-Cered 2-4 (2-2)
Vezette: Gordos Á. (Gordos Á. M., Lovasi J.)
Rimóc: Oláh D. – Pásztor B., (Matyóka M. 82.), Benécs B., Mócsány 
R., Csizmadia B. – Laczkó Zs., Rácz I., Kuris P., Bada N. (Kormány R. 
46.) – Bangó R. (Kis P. 46.), Szita B.
Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Sárga lap: Kuris P., Rácz I., Kormány R. ill. 
Oláh T., Liszka G. Gól: Szita B. (12., 37.), ill. Oláh T. (19., 81.), 
Znamecz N. (26.), Kovács E. (58.)
Mátyás Zsolt: Az az igazság, hogy két bajnokesélyes csapat ellen 
kezdtük a bajnokságot, ami nem túl szerencsés a mi helyzetünkben. 
Remélem, ezek az eredmények nem fognak kihatni a folytatásra, a 
legfontosabb, hogy tudjuk hol a helyünk, és hogy türelmesen, alázattal 
gyûjtögessük a begyûjthetõ pontokat a jövõben.
Jeney Gyula: Még szerencse, hogy a héten csak kétszer kellett játszani 
a Rimóccal. Ahogyan az eredmények alakultak, a következõ 
alkalommal már lehet, hogy döntetlen lett volna.
A felnõtt csapat Magyar Kupamérkõzési: 

1. forduló: Mátranovák-Rimóc 0-3 (0-1)
Vezette: Strehó E. (Varga P., Berki A.)
Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Csizmadia B., Kuris P., Benécs B. - 
Mohácsi L. (Kis P. 66.), Rácz I., Szita L., Pásztor B. - Szita B., Bangó R. 
(Bada N. (62.). Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Csikós G., Tóth P., Lakatos P., Velki G. ill. Pásztor B., Szita 
B., Rácz I.   Piros lap: Tóth D. (65.-Mátranovák)
Gól: Pásztor B. (31.), Kis P. (76.), Szita B. (86.)
Oláh Béla: Tette a dolgát újonnan alakuló csapatunk. Mindenféleképpen 
dicséret illeti a csapatot, hogy kétheti edzéssel ilyet produkált, sokkal 
rosszabbra számítottam, de úgy gondolom, ha tudjuk ugyanazt az 
edzésmunkát végezni, ami eddig volt ebben a két hétben, akkor szerintem 
nagyon nagy probléma nem lehet, de azért azt látni kell, hogy nagyon 
kevés volt ez a két hét nekünk az igazolás és a felkészülés szempontjából is 
ahhoz, hogy olyat tudjunk produkálni, mint a tavalyi együttes, de 
igazából arról ne is beszéljünk, mert itt nem is az volt a cél.
Mátyás Zsolt: A két, átalakulóban lévõ csapat mérkõzésébõl mi 
jöttünk ki szerencsésebben. Itt is-ott is voltak helyzetek, amiket mi 
berugdostuk a nem túl magas színvonalú találkozón. Nekünk most 
nagyon fontos volt ez a gyõzelem, ez a siker a jövõt illetõen egy kis 
önbizalmat adhat a társaságnak. A csapatvédekezés és a labdaki-
hozatal területén még van mit javítanunk, ha pedig ezekben a 
tényezõkben tudunk fejlõdni, úgy gondolom, el fogjuk érni céljainkat.

2. Forduló:Pásztó-Rimóc 1-3 (0-2)
Helyszín: Rimóc. Vezette: Gordos Sz. (Baranyi G., Nagy I.)
Rimóc: Oláh D. - Kõmûves T., Mócsány R, Csizmadia B., Benécs B. - 
Laczkó Zs., Mohácsi L., Kuris P., Pásztor B. - Bangó R., Kis P. (Bada N. 
89.). Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt. Sárga lap: Molnár M., Lipták M., 
Mladoniczki D., Zohó Zs. ill. Pásztor B., Csizmadia B., Laczkó Zs., Kuris 
P. Gól: Pócza L. (61.) ill. Kis P. (12.), Bangó R. (34.), Pásztor B. (88.)

Vallus Ferenc: Házigazdaként vendégek voltunk a Versenybizottság 
gyors és rugalmas, a következõ heteket figyelembe véve minden kétséget 
kizáróan korrekt döntése alapján. A mátraszõlõsi pályán három-négy 
gödör volt, Rimócon ezeknek a számoknak a többszörösének megfelelõ 
mennyiségû barázda. A mérkõzés üde színfoltja volt a játékvezetõk 
fölkészült, nagyvonalú tevékenysége. Magunkról annyit, hogy ez a 
teljesítmény kevés lesz a céljaink eléréséhez.
Mátyás Zsolt: A mai napon jelesre vizsgázott csapatom küzdeni tudásból, 
ez eredményezte ezt a szép sikert. A mérkõzés folyamán kontrajátékot 
játszottunk, amibõl több gólhelyzetet kialakítottunk, melyekbõl hármat 
sikerült értékesíteni. A pásztói csapat nyomás alatt tartott minket a 
kilencven perc során, de ezt kompenzálni tudtuk a gyors 
ellentámadásainkkal, így úgy gondolom, teljesen megérdemelten jutottunk 
tovább. Azt még megjegyezném, hogy erre a találkozóra tizenkét felnõtt 
játékosom volt nevezve, sajnos nem voltunk többen, ennek tükrében óriási 
fegyvertény ez az eredmény a srácoktól, gratulálok a csapatomnak!

3. forduló: Rimóc-Cered 0-4 (0-2)
Vezette: Gecse Z. (Kurinka B., Baranyi G.)
Rimóc: Oláh D. - Kõmûves T., Mócsány R., Benécs B., Csizmadia B. - 
Laczkó Zs., Mohácsi L., Bangó R. (Bada V. 82.), Bada N. (Pásztor B. 72.) 
- Kis P. (Kuris P. 46.), Szita B. Vezetõedzõ: Mátyás Zsolt.
Sárga lap: Mohácsi L., Kuris P. ill. Balla D., Bódi D.
Gól: Znamecz N. (13., 39.), Kovács E. (57.), Lehoczki Á. (81.)
Mátyás Zsolt: Nagy falatnak bizonyult a múlt szezonbeli bajnokcsapat. 
Egy hét múlva még megpróbáljuk kiharcolni a továbbjutást a Berkenyé-
vel szemben.
Jeney Gyula: Nagyon örülünk, hogy ismét megmutathatjuk magunkat a 
fõtáblán, most megisszuk a jól megérdemelt sörünket, és készülünk az 
ismételt rimóci túránkra...                    Forrás: http://www.nogradifoci.hu/

Az ifjúsági csapat bajnoki mérkõzési:
1. forduló: Rimóc szabadnapos

2. forduló: Rimóc – Cered 0-1 (0-0)
Rimóc: Janusek D. - Kõmûves T., Puszta E., Sorner A., Csík Cs. - Imre Z., 
Szoldatics M. (Percze E.), Szoldatics D., Oláh B. (Juhász G.) - Rácz A. 
(Csuka Zs.), Csík R. Sárga lap:Janusek D., Puszta E.

A felnõtt labdarúgó bajnokság állása:

Már érik a szõlõ, lassan szüret, szep-Gondolatok tember 17-én, szombaton szüreti fõzõ-

verseny, pálinka- és borverseny. Jó idõ a nyár végén
megrendelve! gy vagyok 

Az írás közben hallom, mondja a TV, 
hogy tavaly mintegy húszezer fiatal 
tûnt el Magyarországon. Szerencsére Kisasszonynap, gyalogzarándoklat 
az eltûntek kilencven százaléka né- a Fogadalmi kápolnához, 1,6 km oda, 
hány napon belül elõkerült. Hála 

ugyanennyi vissza. Minden évben 
Istennek! De mi van a maradék tíz 

kevesebben. Vajon miért?
százalékkal?

Megyek a boltba, mindenki siet, én 
 Nem egyszerû dolog írni egy 

is. Nincs idõ a beszélgetésre, egymás újságba, fõleg az újság címlapjára. 
meghallgatására, mert sietni kell. Különösen nehéz fekete-fehérben, 
Minden fontos, ez is, az is, csak a másik nélkülözve a hatalmas, színes betûket, 

az aktuális felkapott témákat. ember nem. Pedig a másik emberre 

Még inkább nehezíti a dolgot, ha egy szánt idõ fontos igazán.
független falusi lap egy olyan helyen, Favágás munkaidõ után, nyomjuk, 
ahová csak kivezet az út és onnan hogy meglegyen, mert másnap már 
vissza. A nyúl útba igazít. A nyúl örök. más szerepel az elintézendõk listáján. 

Augusztus vége, nyár vége van, 
Az idõ nagy úr, de azért az embernek 

kezdõdik az iskola. Füzetcsomag, 
arra van ideje, amire akarja. Õ osztja 

edzõcipõ, körzõ, vonalzó, szülõi 
be. Kinek-minek mennyit.értekezlet, osztálypénz és minden egyéb.

Kérem a kedves olvasókat, hogy a szûkös Lehulló gyümölcsök, cefre majd 
idejükbõl szánjanak néhány percet a Rimóci valamikor pálinkafõzés. Krumpliásás 
Újságra is. Talán megéri.      Beszkid János

(darabra megvan), zsák, gazdabolt. 

Ú én is, mint 

az egyszeri ember, se szõlõm, se 

hordóm, és nyakamon a szüret.

Az ifjúsági labdarúgó bajnokság állása:
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XXI. BORVERSENY
Ezennel tudtára adatik minden szõlõsgazdának, ki borát 
ízletesnek tartja, hogy saját készítésû nedûjét megmérettetheti. 
Ennek okán a jelentkezéseket várja a borokat gyûjtõ 
bizottság 2016. szeptember 15.-én (csütörtökön) 
18:00 óráig a Dr. Manga János Közösségi Ház- 
IKSzT-ben. A legfinomabb nedû kihirdetésére a 
szüreti mulatságon kerül sor szeptember 17.-én.

IX. FÕZÕVERSENY
Ki nyeri el idén az arany fakanalat?

Várjuk csoportok, civil szervezetek, intézmények, családok és 
baráti társaságok jelentkezését! A 9. szüreti fõzõversenyre 
nevezni 2016. szeptember 15.-én (csütörtökön) 18.00 óráig lehet a 
Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSzT-
ben. A versenyre a nevezési díj egy tombola 
felajánlás. Szeptember 17.-én a reggeli 
órákban kezdõdik a tereprendezés, ekkortól 
lehet a helyet elfoglalni, a saját sátrat vagy 
pavilont felállítani, a fõzést megkezdeni. 
Minden csapat a szüreti felvonulás kezdete-
kor kap egy „fõszakács” kötényt, kéretik a 
díjakat ebben átvenni! A szüretin a már szokásos módon 
ebédjegyek és kóstolójegyek kerülnek értékesítésre. Ezek fejében 
kell lehetõséget biztosítani az érdeklõdõknek a kóstolásra, a 
jegyeknek megfelelõ összeget a rendezvény után minden nevezõ 
csoport megkapja.
Az étkeket ízlésesen, egy tálban kell szervírozni a szüreti délután-
ján 15.00 órakor a három fõs zsûrinek. Eredményhirdetés a zsûri 
értékelése után következik.

V. PÁLINKAVERSENY
Folytatva a hagyományt idén is pálinkaverse-
nyen mérkõzhetnek meg azok a fõzõmesterek, 
akik italukat arra érdemesek találják. Várjuk a 
jelentkezéseket 2016. szeptember 15.-én 
(csütörtökön) 18:00 óráig a Dr. Manga János 
Közösségi Ház - IKSzT-ben. A legfinomabb 
pálinka és készítõje a szüreti mulatságon, 

                                 szeptember 17.-én jutalomban részesül.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA”

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
pályázatot hirdet „Rimóc Szorgalmas Tanulója” cím 
elnyerésére. A pályázatban azok a rimóci lakóhellyel 
rendelkezõ középiskolás (szakmunkásképzõ intézet, 
szakközépiskola, gimnázium, szakiskola) tanulók vehetnek 
részt, akik a 2014/2015-ös tanévhez képest a 2015/2016-os 
tanévben, ugyanazon intézményben, egy egész érdemjegyet 
javítottak az év végi eredményeik tekintetében.
A pályázaton évet ismétlõ diák eredménye nem értékel-
hetõ.
A pályázat elbírálásához mind a 2014/2015. tanév, mind a 
2015/2016. tanév végi eredményekrõl készült bizonyít-
vány fénymásolatát szükséges becsatolni.
A nyertes diákok oklevelet, 10.000 Ft (5.000 Ft készpénz és 
5.000 Ft könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc 
Szorgalmas Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak 
elismerésként.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. szeptember 30.

A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormány-
zati Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2016. október hónapban kerül 
sor, melyrõl az érintettek értesítést kapnak.

Rimóc Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC JÓ TANULÓJA”

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
pályázatot hirdet „Rimóc Jó Tanulója” cím elnyerésére. A 
pályázatban részt vehetnek a rimóci lakóhellyel rendelkezõ 
középiskolás (szakmunkásképzõ intézet, szakközépiskola, 
gimnázium, szakiskola), illetve felsõfokú (fõiskolai, egye-
temi) tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákok.
A támogatás nyújtásának feltételei:
a) Pályázó részére támogatás csak abban az esetben adható, 

ha a tanulmányi eredménye középiskolásoknál minimum 
4,2; felsõfokú tanulmányokat folytató tanulóknál 
minimum 4,00. A tanulmányi eredmény megállapításkor 
a tantárgyi átlag kerül kiszámításra.

b) Tanulmányi eredménytõl és iskola típustól függetlenül 
támogatásban részesíthetõ az a tanuló, aki az országos 
középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) elsõ húsz hely 
valamelyikén végez.

A nyertes diákok oklevelet, 20.000 Ft (10.000 Ft készpénz 
és 10.000 Ft értékû könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc 
Jó Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak 
elismerésként.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. szeptember 30.

A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormány-
zati Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2016. október hónapban kerül 
sor, melyrõl az érintettek értesítést kapnak.

Rimóc Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„AZ ÉV AKTÍV FIATALJA”

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
pályázatot hirdet „Az év aktív fiatalja” cím elnyerésére. A 
pályázatban részt vehetnek azok a 14 – 30 év közötti fiatalok, akik 
a község életében aktívan részt vesznek; szabadidejük terhére, 
önként vállalt közösségi munkát végeznek; részt vesznek a helyi 
események megszervezésében, lebonyolításában. A cím 
elnyerésére bárki írásban, indokolással együtt javaslatot tehet.
A nyertes fiatalok oklevelet és 10.000 Ft értékû könyvutalványt 
kapnak elismerésként.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati 
Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2016. október hónapban kerül sor, 
melyrõl az érintettek értesítést kapnak.

Rimóc Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Akiér t a harang szólt... Gólyahír:
Legutolsó újságunk megjelenése óta

községünkben

nem volt gyermekszületés.

Polgárõr hírek
Az elmúlt idõszakban is találkozhattak 

településünk lakói a Rimóci Polgárõr Egyesület 
tagjaival szolgálat közben. Legutóbbi nagy esemé-

nyen, az évente megrendezett falunapon a helyi polgárõrök közül 
tíz fõ látott el szolgálatot, kora délutáni óráktól késõ estig. Az esti 
biztosítási feladatok ellátásában segítségünkre voltak a szécsényi 
és a nagylóci polgárõrtársaink is.

Az esti mûsorok alatt a Készenléti Rendõrség is ellenõrzést 
tartott a rendezvény területén és részvevõi között.

Az augusztus 20-i Szent István napi szabadtéri szentmise és 
megemlékezés idején is a helyi polgárõrök biztosították az ünnep 
helyszínét útlezárásokkal. Nem lehet elégszer elmondani, hogy 
vigyázzunk értékeinkre, figyeljünk környezetünkre és azonnal 
jelezzük, ha valami szabálysértést, netalán bûncselekményt vagy 
ezekre utaló jeleket tapasztalunk. Ne félünk kihívni a rendõrsé-
get ha szükségét érezzük, hisz elsõsorban õk jogosultak az intéz-
kedések megtételére. 

Bátran éljünk állampolgári jogainkkal! Ne feledkezzünk el 
embertársainkról és szomszédjainkról, legyünk éberek és határo-
zottak!                                                            Üdvözlettel: Beszkid János

Legutolsó újságunk megjelenése óta
községünkben nem volt haláleset.

Add Magad!
Új szlogennel és arculattal startol az idei 72 óra
Az önzetlen önátadásban találhatjuk meg valódi önmagunkat, 

és nem kell gazdagnak lennünk, hogy segíteni tudjunk másokon 

erre emlékeztet az idei 72 óra új szlogenje és bibliai mottója.

„Aranyom, ezüstöm nincs,

de amim van, neked adom”
Apcsel 3,6

Ha te is hiszed, hogy nem a sikerben és a

drága ruhákban kell az önmegvalósítást keresni, és hogy az 

önzetlen munkában bepiszkolódott kezekbõl is válhatnak 

angyalszárnyak, akkor tarts velünk,

és október 6-9. között segíts

a Rimóci önkéntes munka megvalósításában! 

Ha szeretnél csatlakozni, akkor kérünk, jelentkezz

Koczkáné Melindánál. 

Mindenkit szeretettel várunk a program megvalósításához!

Osztálytalálkozó 50 év után
Kerek évforduló megünneplésére hívták a szervezõk a rimóci volt 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - 50 éve -, 1966 júniusában végzett 
diákjait. A 2016. augusztus 27-én, szombaton tartott osztálytalálkozó a 
helyi temetõben 16 órakor kezdõdött, ahol meglátogattuk és mécsest 
gyújtottunk az iskola volt igazgatójának, egyben tanárának, a sírfelirat 
szerint Pócsik Sándor „tanító” síremlékénél, valamint a közelmúltban 
elhunyt másik tanár, Percze Bertalan sírjánál is. Szintén mécses 
gyújtásával és néma fõhajtással, szomorú szívvel emlékeztünk meg az 
idõközben, fájdalmasan, fiatalon elhunyt két osztálytársunk, Jusztin 
Antal és Virág László sírjánál.
A következõ állomás a volt iskola épületének felkeresése volt, az egyik 
osztályteremben (amely jelenleg ebédlõ) egyesek még a volt osztálypadjuk helyét is felfedezni vélték.
A fehérasztalos ünnepség és ünneplés a futballpálya melletti „többfunkciós” sportöltözõ épületében folytatódott. Az „alkalmi 
napos” „osztály vigyázz”-t vezényelt a résztvevõknek, majd jelentést tett a mindenki által nagyon tisztelt és szeretett Virág 
Vincéné, Marika tanító néninek, aki az elsõ osztályban volt osztályfõnökünk, és akitõl többek között az írást, olvasást tanultuk.
A jelentés szerint a már említett két „igazolt” hiányzón túl négy társunk igazolatlanul maradt távol, az osztály többi tagja azonban 
jelen volt. Többen 50 év óta most találkoztak elõször, volt tehát mit megbeszélni és volt mire emlékezni is.
Felidézésre kerültek az 50 évvel és még régebbi, fõként iskolai események. Legelõször Marika tanító néni idézte fel meglepõ 
részletességgel és pontossággal az akkor történteket, amelyhez többen is csatlakoztak.
Idõközben megérkezett Szécsénybõl és bekapcsolódott az ünnepi beszélgetésbe két tanár is, Boros Erzsike és férje, Kovács 
György, aki két évben (az ötödik és hetedik osztályban) osztályfõnöke is volt a jelenlévõknek.
Senki nem mulasztotta el, hogy megnézze és tanulmányozza a kinagyított tablót, ahol fiatalkori énjeinkkel találkozhattunk.
A beszélgetés közben közös vacsorára került sor, amelyhez a süteményt a „lányok” szolgáltatták. Vacsora után a zene természe-
tesen a 60-as éveket idézte, a bátrabbak részérõl még tánc is volt.
A folytatásban „énekórát, illetve énekórákat” tartottunk, amelyben mindenki részt vett kedvenc nótájának megismertetésével. A 
„Maros menti fenyves erdõk aljától”, a „Galambszívet örököltem az édesapámtól” címû nótán keresztül a rimóci, „Õsszel érik 
babám a fekete szõlõ” címû nótáig sok-sok 
dal eléneklésre került. Szemmel láthatóan jól 
érezte magát egymás társaságában a 
„csapat”.
Az idõ azonban gyorsan telt, késõ este lett, 
így meg kellett volna határozni a következõ 
találkozó idõpontját. Az optimisták 5 év múlva 
történõ osztálytalálkozót javasoltak, de voltak 
olyanok is, akik még optimistábbak voltak és 
2 vagy 3 év múlva szeretnének egy újabb 
találkozót. Megegyezés nem született, de 
legkésõbb 5 év múlva ismét találkoznak a volt 
osztálytársak.                       dr. Laczkó Zoltán
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oly sokszor felcsendült dalt: Az éjjel soha nem érhet véget… Spartan Race Nagyszerû érzés volt, hogy ez a maroknyi ember így összetart, 
egy célért küzd és büszkén vállalja fel magyarságát. A 

(Sokminden van a világon, amit megvehetsz. legnagyobb akadály szerintem most az 1832 méteres 
Ám ez olyasvalami, amit ki kell érdemelned.) szintkülönbség volt, amelyet a 26 km-es táv alatt le kellett 

küzdeni. Aztán a GPS-ek szerint 3,5 km-t tettünk meg csak erdei 2016. július 23-án rendezték meg a lengyelországi Krynicában a 
patakokban. Ez elég veszélyes volt, hiszen volt, hogy térdig Spartan Race Beast futamát (Spártai Verseny), amit a „Világ 
vagy derékig ért a víz és nem igazán tudtuk, hová lépünk a Legjobb Akadályfutó Versenyének” is neveznek, s amely nem 
sziklás mederben. Egy-két rosszul sikerült lépésnél nem csak Magyarországon, hanem a világ különbözõ országaiban is 
válogattuk meg a szavainkat ? Fõleg amikor az egyik rosszul egyre nagyobb népszerûségnek örvend. A verseny lényege, 
sikerült lépésnél belehasaltam a hideg patakba. A 32 akadályból hogy egy katonai akadálypályán, katonai jellegû akadályokkal 
csak, hogy néhányat említsek. Mellkasig érõ vizes árokból bonyolított futóversenyen, extrém körülmények között (sárban, 
kellett felmászni 5 m magas kötélre. 3m-es palánkon átmászás, vízben) kell teljesíteniük a feladatokat a versenyzõknek. A beast 
10 m-re lévõ célpontba dárda dobás, szöges drót alatt kúszás (szörnyeteg) idén 26 km hosszú terepen volt megrendezve 1832 
emelkedõre. Aztán egyszer egy 20 literes vödröt kellett m (!) szintkülönbséggel és 32 akadállyal nehezítve a célhoz 
telepakolni aprókaviccsal és felvinni 200 métert egy emelkedõn vezetõ utat. Rimócról Kovács Norbert is benevezett a verseny-
majd levinni vissza ahonnan elhoztuk. De ugyanezt még kétszer re, hogy kipróbálja magát a megmérettetésen. A következõkben 
meg kellett csinálni csak zsákokkal. 15 db levert cölöp tetején õ számol be a versenyen szerzett tapasztalatairól.
kellett végigmenni, úgy hogy nem érhettett a lábunk a talajra. A Rimóci Újság májusi számában ért az a megtiszteltetés, hogy 
Ha valaki valamilyen akadályt nem tudott teljesíteni, akkor ott megoszthattam a visegrádi Spartan Sprint-en szerzett 
30 db négyütemû fekvõtámaszt kellett végrehajtania abból a élményeimet. Már néhányan megkerestek személyesen vagy az 
fajtából, amikor a mellkas érinti a talajt és már mehetett is interneten keresztül érdeklõdtek a versennyel kapcsolatban. 
tovább. Volt, aki a verseny során 210 db-ot is megcsinált vagy Annak örülök, hogy nem az volt az elsõ kérdésük, hogy hogyan 
még többet. Én szerencsére csak egyszer hibáztam, így kell benevezni, hanem az, hogy hogyan kell felkészülni egy 
megúsztam 30-al. Úgy a 20. km-nél járhattam, amikor elkezdett ilyen versenyre. Õk már mind elindultak azon a bizonyos úton a 
görcsölni a vádlim és a combom felváltva. A rajtcsomagunk változás felé. Épp ezért gondoltam, hogy egy kicsit motiváló 
tartalmazott ugyan egy doboz magnézium tablettát, de nem jellegõre írom ezt a pár sort. A legtöbb laikust valószínûleg az 
vittem magammal, mert reggel vettem be kettõt és azt érdekli, hogy miért csináljuk. Miért „szenvedünk” annyit. 
gondoltam, hogy az elég lesz. Hát nem véletlenül adták… Egészséges? Egy bizonyos táv felett szerintem egyáltalán nem. 
Többen megálltak és adtak magnézium tablettát és folyadékot. Az elsõ és legfontosabb dolog, ami ilyenkor eszembe jut az az, 
Volt ugyan 5 frissítõ állomás, de nem mindig tartottunk ki a amit egy öreg indián mondott: „ a Te utad nem az Én utam.”
következõig. Az elsõt nem használtuk ki, úgy éreztük még Miért csinálom…? A 2. legfontosabb dolog: mert képes vagyok 
nincsen rá szükségünk, az összes többit igen. Azt gondolom, rá. Én azt mondom facsarjunk ki minél többet az Életünkbõl, 
hogy minél nehezebb elérni egy célt, annál nagyobb öröm ér másszunk fel egy hegytetõre a lenyûgözõ látványért, érezzük, 
minket, amikor végre elérjük. Így volt ez aznap is. Lehet azt ahogy az esõ a bõrünkhöz ér, gázoljunk keresztül egy hideg 
mondani, hogy minek szenvedtek annyit a semmiért. De erdei patakon, ismerjük meg a határainkat, mert mindannyian a 
szerintem sokszor ez a semmi különíti el az átlagost a határaink vagyunk. Egy ilyen versenyen mindezt 
nagyszerûtõl. És az átlagos a legutolsó dolog, amilyenek lenni megtapasztaljuk és mindig elérkezünk egy olyan pontra, amikor 
szeretnénk. Látható most már, hogy milyen nagy dolog is az a már csak önmagunkkal versenyzünk. Minden, amirõl eddig azt 
bizonyos semmi. Igenis képesek vagyunk a változásra.gondoltuk, hogy fontos, csupán másodlagos lesz. Testünk 
1 éve mi sem mertünk volna belevágni. Nem akartunk úgy járni, használata kiváltság és ezt sok millióan elfelejtik manapság. A 
mint az a 48 versenyzõ, aki nem volt képes célba érni. A 946 „könnyû” a legjobb reklámszöveg. Kockás hasat akarsz? Vedd 
versenyzõbõl a 213-214 helyen végeztünk állítólag az elmúlt 3 meg ezt a gépet. Jó testet akarsz? Vedd be ezt a tablettát. Sajnos 
év legkeményebb Beast-jén. Bárcsak mindenki ismerné azt a ezeknek az ún. megoldásoknak sokszor  ellentétes a hatásuk a 
leírhatatlan érzést, amikor átérünk a célvonalon. Az a pillanat és szándékoltnál. Ha valakinek a legnagyobb gondja az életben, 
ami utána jön kárpótol mindenért. Vagy, hogy csapattársam hogy a bejárati ajtótól eljusson a garázsig, akkor ez lesz a 
Szternácsik Attilát idézzem: „felbecsülhetetlen, a Spartan maximális nehézség, amit le tud gyûrni. Ilyenkor a 3 méteres fal 
megmutatja, hogy mennyire vagyunk képesek gyengeségeinket valóban nagy akadályt jelent. Mindannyian képesek vagyunk a 
felismerni és mit vagyunk hajlandóak ellene tenni.” A Spartan változásra, hogy többek legyünk mind fizikailag és mind 
Beast nem csak futásról és mászásról szól. A Spartan Race az emberileg. " Hiszem, hogy a változás nélküli élet maga a halál. 
Életrõl szól. Nagy célokat elérni soha nem könnyû és soha ne Az emberi test átlagosan 100 billió sejtbõl áll, ezek mindegyike 
felejtsük el, hogy mindig hajnal elõtt a legnagyobb a sötétség…õrült módon azon dolgozik, hogy túlmozogja saját közelgõ 

Kovács Norbertszétbomlását. Mindegyik sejt folyamatos mozgásban van: 
feltöltõdik, újraépül, fenntart, terjeszkedik. Ha csak egy percre 
is leállnának, végünk lenne. Nem lennénk más csak egy 
élettelen anyagkupac. Ezért hiszem azt, hogy az élet a mozgás, a 
mozgás pedig az élet. Az a több ezer ember, aki egy-egy verseny 
elõtt nyüzsögnek a pályán, sárosan, koszosan, õk élnek és jelen 
vannak a pillanatban. "(Joe De Sena) Egy ilyen verseny nem a 
pénzrõl szól. Annál sokkal emberségesebb dolgokról, mint a 
kitartás, a bátorság, bajtársiasság, alázat és áldozathozatal. 
Megismerd képességeid vagy azok hiányát, egyáltalán 
önmagad. Most pedig további néhány szó magáról a versenyrõl.
Nagyon szép napos idõt fogtunk ki. A 9:45-ös futamban 
indultunk, melyben nagyon sok magyar volt. Büszke voltam, 
hogy a salgótarjáni SRTG tagja lehetek és együtt énekelhettem 
velük a rajt elõtti néhány másodpercben az európa bajnokságon 

Elõjegyzés a Balassagyarmati Kórházban GYERM.IFJ.IDEGGOND. (dr. Fecske) +36-35-505-040
A Dr. Kenessey Albert Kórház Szakrendeléseire MARGARÉTA PATIKA +36-35-505-034
személyesen és telefonon is kérhetõ idõpont. A 

KÖZPONTI IGAZGATÁS, fõigazgató +36-35-505-050rendelések során az elõjegyzett idõpontra érkezõ 
KRÓNIKUS OSZTÁLYbetegek sorrendi elõnyt élveznek. Ezért kérjük és 

Fõorvosi szoba +36-35-505-042ajánljuk Önnek is, hogy elõzetesen kérjen telefonon 
Kezelõ +36-35-505-043idõpontot, az alábbi telefonszámok egyikén:

Központi telefonszám: +36-35-505-000 LASER Centrum +36-35-505-037
Betegirányítás: +36-35-505-020

NEUROLÓGIA +36-35-505-058
Ultrahang: +36-35-505-072

Szakrendelés +36-35-505-056
Infektológia: +36-35-505-025

PATHOLÓGIAI OSZT. +36-35-505-059Hematológia: +36-35-505-081
CT: +36-35-505-000 (350 mellék) PÉNZÜGYI OSZTÁLY +36-35-505-005
Gasztroscopia: +36-35-505-014 (9 óra után) PORTA +36-35-505-000
Gyermek-kardiológia: +36-35-505-000 (387mellék)

PULMONOLÓGIAGyermekpulmonológia: +36-35-505-000 (375 mellék, kedden)
Pulmonológia aktív folyosó +36-35-505-096Gyermek pszichiátria: +36-35-505-040 (csak hétfõ)
Pulmonológia krónikus folyosó +36-35-505-095

ADDIKTOLÓGIA Tüdõ járóbeteg szakrendelés +36-35-505-079
Nõvérpult: +36-35-505-001

PSZICHIÁTRIAFõorvosi szoba (dr. Kadosa Ildikó) +36-35-505-002
Oszt.vez. fõorvos (dr. Csekey) +36-35-505-061AITO
Oszt.vez. fõnõvér (Kalácskáné) +36-35-505-062Nõvérpult +36-35-505-086
Rehabilitáció II. - Neurózis részleg +36-35-505-066Orvosi szoba férfi (dr. Medve László) +36-35-505-010
Rehabilitáció II. +36-35-505-071Orvosi szoba nõi (dr. Frankfurter Zsuzsanna) +36-35-505-009

RENDELÕINTÉZETANYAGGAZDÁLKODÁS +36-35-505-011
Fogászat +36-35-505-028

ÁPOLÁSI IGAZGATÓ (Magyar Mónika) +36-35-505-012 Fogászat +36-35-505-029
ÁPOLÁSI OSZTÁLY +36-35-505-078 RÖNTGEN OSZTÁLY
BELGYÓGYÁSZAT Adminisztráció, elõjegyzés +36-35-505-072

Fõorvosi szoba férfi (dr. Gajdos Barna) +36-35-505-016 SEBÉSZET  TRAUMATOLÓGIA
Nõvérszoba +36-35-505-017 Fõorvosi szoba (dr. Szrenka János) +36-35-505-003
Nõvérpult  +36-35-505-014 Fõnõvér +36-35-505-008
Coronaria õrzõ +36-35-505-093 Osztályiroda +36-35-505-007

BETEGJOGI KÉPVISELÕ +36-20-489-9554 SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLY +36-35-505-031
CSALÁDVÉDELEM +36-30-677-6636 SZEMÉSZET
ÉLELMEZÉS +36-35-505-024 Ambulancia I. +36-35-505-077

Fõorvosi szoba +36-35-505-075FERTÕZÕ OSZTÁLY
Kezelõ +36-35-505-076Fõorvosi szoba +36-35-505-026

Nõvérpult +36-35-505-025 SZÜLÉSZET-NÕGYÓGYÁSZAT
Fõorvosi szoba (dr. Szép József) +36-35-505-038FIZIKOTERÁPIA
CTG ambulancia +36-35-505-052Fõorvos (dr. Sillo Annamária) +36-35-505-027
Orvosi szoba (dr. Szakács) +36-35-505-089Fizikoterápia +36-35-505-088
Szülészeti pult +36-35-505-053FOGLALKOZÁS EÜ. SZAKRENDELÉS +36-20-438-0002

TELEFONKÖZPONT +36-35-505-000GYERMEKOSZTÁLY
+36-35-505-081Fõorvosi szoba (dr. Bauer Viktor) +36-35-505-032 TRANSZFUZIOLÓGIA
http://kenessey.huGyermekosztály nõvérpult +36-35-505-033 Honlapunk címe:

1-es ablak: 32/795-264 4-es ablak: 32/795-257
Ügyintézõ: KeresztinéJaszik Katalin, Balázsné Kertész TímeaÜgyintézõ: Vankó Sándorné

Ügyek: Családtámogatás, Egészségbiztosítási ügyek, Állampol- Ügyek: Egyéni vállalkozói igazolvány, Ügyfélkapu, Gépjármû 
gársági ügyek, ETDR ügyek, Nyugdíj ügyintézés, Tulajdoni lap ügyek
másolat, Térképmásolat, Lakcímigazolvány, Személyi igazolvány, 5-ös ablak: 32/795-262
Vezetõi engedély, Útlevél stb. Ügyintézõ: Veresné Kozma Noémi
2-es ablak: 32/795-259 Ügyek: Lakcímigazolvány, Személyi igazolvány, Vezetõi 
Ügyintézõ: Kuzselka Dávid

engedély, Útlevél, Mozgáskorlátozott igazolvány, Nemzeti 
Ügyek: Családtámogatás, Egészségbiztosítási ügyek, Állampol-

Egységes Kártyarendszergársági ügyek, ETDR ügyek, Nyugdíj ügyintézés, Tulajdoni lap 
6-os ablak: 32/795-260másolat, Térképmásolat, Lakcímigazolvány, Személyi igazolvány, 
Ügyintézõ: Molnár Albertné, dr. Kaszás BeátaVezetõi engedély, Útlevél, Gépjármû ügyek
Ügyek: Lakcímigazolvány, Személyi igazolvány, Vezetõi 3-as ablak: 32/795-258

Ügyintézõ: Éliás Erzsébet, Szilvási Józsefné engedély, Útlevél, Mozgáskorlátozott igazolvány, Nemzeti 
Ügyek: Egyéni vállalkozói igazolvány, Ügyfélkapu, Gépjármû ügyek Egységes Kártyarendszer, Pénztár

Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Kormányablakának telefonszámai
Cím: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Telefon: 06 (32) 573-020 Fax: 06 (32) 573-021

Kormányablak (Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 7.00-17.00 Kedd - Péntek: 8.00-18.00

Dr. Kenessey Albert Kórház közérdekû tájékoztatója
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

„Egy, kettõ, három, négy, te kis cipõ, hová mégy?
Kipp-kopp kopogok, óvodába indulok!”

Az Óvodába Csalogató Napra, egy kis ismerkedésre hívtuk 
meg az idei évben hozzánk beíratott gyermekeket és szüleiket. 
Udvarunk felszereltsége már önmagában is vonzó egy kis-
gyermek számára és õk meg is találták a számukra kedves 
játékokat, eszközöket. Népszerûek voltak a csúszdák, futóbi-
ciklik. Sokan ugráltak a trambulinban és néhányan a homokozót 
vették birtokukba. Természetesen a csoportszoba, az öltözõ és a 
mosdó felfedezésére ugyanúgy lehetõség nyílt a gyerekek és 
szüleik számára.

Ez a nyílt nap is a beszoktatás része. Az óvodára való felké-
szítés azonban már otthon el kell, hogy kezdõdjön. Fontos, hogy 
a szülõ, hogyan beszél az óvodáról. Azt mondja, hogy „jó lesz 
ott neked kisfiam, kislányom, sokat játszhatsz, és kedvesek az 
óvónénik, akik vigyáznak rád.” Mert akkor a gyermek is 
nagyobb bizalommal fordul az óvoda és a pedagógusok felé.

Vagy azt mondja a szülõ, hogy „majd az óvodában 
megtudod! Ott ilyet nem csinálhatsz! Majd az óvónéni ezt nem 
fogja neked megengedni!” Esetleg még rosszabbnak állítja be 
az óvodát, akkor bizony az a szülõ ne csodálkozzon azon, hogy 
gyermeke, ha meglát minket, vagy meghallja az óvoda, óvónéni 
szavakat, sírva, ordítva szalad kifelé a csoportajtóból!

Nagyon sok múlik tehát a szülõkön, hogy hogyan indul el 
gyermeke az elsõ nagy önálló kalandja és feladata felé.

Boldog Bernadett

„Kéklõ halvány felhõk alján kivirul
a ragyogó szivárvány.”

(Weöres Sándor: Bolygó zápor)

Az idei Falunapra felemás érzésekkel tudok vissza-
gondolni. Sajnos a technika ebben az évben nem állt a mi 
oldalunkra, mert az egyik zeneszámot nem tudták 
nekünk lejátszani. Pedig a „Csillaghúr” címû dalt az 
ovisok már kívülrõl fújták és szívesen táncoltak rá, ezt 
azonban a nagyközönségnek most nem tudták bemutatni. 
A gyerekek szomorúak is voltak emiatt. A fellépõink 
létszáma is lecsökkent és ez szintén sajnálatos. Néhány 
ovis ugyanis félt felállni a nagy színpadra. A nyílt és tágas 
tér, a számukra hatalmas színpad elbátortalanította, meg-
ijesztette õket. Gondoljanak bele, ha nincs meg a szereplés 
vágya egy kisgyermekben (és ez igaz a felnõttekre is), 
akkor a színpad nem válik vonzóvá. Azok a nagycsopor-
tosok, akik eltáncolták a „Szivárvány” dalt, remélem 
önmaguk és mások örömére is tették ezt.

A színes szalagok a szivárvány színei az ovisok kezében A nyílt napra érkezett szülõket tájékoztatjuk

„Kékpántlika” verseny döntõ
Golyán Gréta sikereirõl már többször adtunk hírt a Rimóc Újságban. A közelmúltban újabb elismerésben részesült, ezúttal 
Kisterenyén a Palócok Világtalálkozója keretein belül megrendezésre kerülõ „Kékpántlika” versenyen. Rimócon is hallhatták 
Grétit a falunapon és az augusztus 20.-i ünnepségen is. Ezúton is 
gratulálunk neki és további sok sikert kívánunk a jövõben!
Megkértük Gréti szüleit, meséljék el a „Kékpántlikán” történteket:
2016. augusztus 6-án rendezték meg a IV. Palóc világtalálkozó 
népmese, és népdal verseny döntõjét Kisterenyén. Ide jelentkeztek a 
kicsiktõl az öregkorúakig. A rendezvény helyszíne a  Gyürky - 
Solymossy Kastély, Kisterenyén egy csodálatos környezetben volt. 
Gréti a délelõtt folyamán harmadikként énekelt a háromtagú 
zsûrinek. Minden versenyzõt egy finom pörkölttel vendégeltek meg 
a szervezõk. Az eredményhirdetésre délután került sor az értékelés 
után. Gréti Rimóci csokrot énekelt és a kategóriájában a II. helyezést 
érte el. A nap folyamán sokan megcsodálták a rimóci népviseletet 
Grétin és megállították egy fénykép erejéig

              Gréti büszke szülei
Golyán Gréti és szülei a Palócok Világtalálkozóján

Hazaérve pedig a kápolnánál az itthoniak várták a zarándokokat. 
Boldog viszontlátás után, Szûz Anyát imával köszöntve, a 
Rezesbanda és a harmonikások kíséretében énekelve haladtunk 
a templom felé, ahonnan Jézus áldásában részesülve indultunk 
haza otthonainkba.

3. Augusztus 20-án bensõséges Szent István ünnepségen 
vettünk részt a Hõsök emlékmûvénél. Az ünnepi szentmise után 
tartalmas mûsort kaptunk, majd a kenyér megáldása, meg-
szegése után, a népviseletes gyermekek kínálták meg a részt-
vevõket kenyérkével.
4. Augusztus utolsó vasárnapján a szentmisén, a közeledõ új 
iskolai évre, pedagógusokra, szülõkre, hitoktatókra Isten áldását 
kértük. A tanévnyitó szentmise majd késõbb lesz. 

Szeptember kiemelkedõ egyházi ünnepei:

- Szeptember 8-án (csütörtökön) Kisboldogasszony ünnepe. 
Este 7 órakor lesz a szentmise.
- Szeptember 11-én (vasárnap) a Sipeki úti Fogadalmi 
kápolnánál Mária születésnapi búcsúja. Délelõtt 10 órakor 
indulunk a kápolnához. Szeretettel kérjük a Rezesbanda és a 
harmonikások kíséretét, és sokan öltözzenek fel népviseletbe. A 
szentmise 11 órakor kezdõdik.
- Szeptember 18-án (vasárnap) délelõtt 11 órakor Tanévnyitó 
szentmise.
- Szeptember 25-én (vasárnap) Gyöngyösön a Fájdalmas 
Szûzanya búcsúja. Ennek keretében a máriás fiatalok országos 
találkozója is megrendezésre kerül. Az ünnepi szentmise 
délelõtt 10 órakor lesz. Autóbusszal utazunk. Jelentkezés Kiss 
Bertalanné, Rozi néninél, vagy a sekrestyében útiköltség 
befizetésével, mely 1500 Ft/fõ. Az autóbusz reggel 6.30 órakor 
indul a templom elõl. Rimócon a vasárnapi szentmise 18 órakor 
lesz.
Október 1-jén (szombaton) Nagymarosi Ifjúsági találkozó.
Október 2-án (vasárnap) terményhálaadás.

Kitüntetést kapott községünk lelkipásztora

2016. augusztus 20-án a VI. Palócfasírt Fesztiválon Nógrád-
kövesd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
„Nógrádkövesd Község Díszpolgára” címet adományozott 
községünk plébánosának, Czombos József atyának a település 
tiszteletének és hálájának kifejezéséül. Gratulálunk József 
atyának a díjhoz és kívánunk neki erõt, egészséget közösség- és 
léleképítõ munkájához egykori és jelenlegi egyházközségei 
területén is!                                                    V.N.

A díszpolgári cím átadásának pillanata.
(További képek megtekinthetõek az interneten Nógrádkövesd 

hivatalos facebook oldalán.)

2. A tíznapos tábort követõen következett a lélekemelõ gyalogos 
zarándoklat augusztus 13-14-én, a szokásos rimóci Nagy-
boldogasszony zarándoklat a Szentkútra. Mintegy 72-en 
voltunk, gyönyörû, kellemes idõben. Útközben szép imák, 
énekek hangzottak el, az emelkedõknél csendesen, elmélkedve 
haladtunk, máskor pedig jót beszélgetve. A koradélutáni órában 
érkeztünk meg. Ünnepélyes fogadtatás után, népviseletesekkel 
és máriás lányokkal - vállukon a Máriával - bevonultunk a 
templomba. Ott nagy megtiszteltetésben részesültünk: felkértek 
bennünket, hogy végezzünk imaórát a „Szent Jobb” ereklye elõtt 
a Rezesbanda segítségével. Ez után a Szent József Katolikus 
Férfiszövetség megvendégelte a zarándokokat. Úgy gondolom, 
hogy az esti lelki programok után jól esett az éjszakai pihenés. 
Másnap közösen részt vettünk az ünnepi szentmisén és elindult 
haza a gyalogos zarándoklat. Lélekemelõ volt a visszafelé vezetõ 
út is. Útközben Vilmos testvérünk felüdülésben részesített ben-
nünket, de ugyanez történt velünk az odavezetõ úton is Hédike és 
az önkormányzat részérõl.

KÉPEK A TÍZ NAPOS TÁBORRÓL
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból 

Augusztusban emlékezetes pillanatoknak voltunk részesei a gye-
rekházban. 
- Az elmúlt hónapban, a Rimócon nyaraló babák is ellátogattak a 
gyerekházba. Az év folyamán  szívesen látunk minden kis falunkból 
elszármazott családot, örülünk annak ha betérnek hozzánk.

- Hagyományõrzõ nap alkalmával zenés, táncos napot tartottunk 
a gyerekházban. A színes pörgõ szoknya látványa, a  zene lükte-
tése, élmény volt a gyerekek számára.

- Elbúcsúztunk az óvodába menõ gyerekektõl, kívánunk nekik 
élményekben gazdag óvodai éveket.

-Augusztus 23-án elbúcsúztunk kollégánktól Barnáné Huszkó 
Sárától. Augusztus 1-tõl nyugdíjba vonult. Barátok, munkatársak, 
szülõk és gyerekek körében ünnepeltünk. Felidéztük a szép 
emlékeket, elbúcsúztak a gyerekek, majd zene kíséretében fény-
képekrõl,  közösen megnéztünk az életpálya összefoglalását.

 „Kedves Sári! Köszönjük  áldozatos, fáradhatatlan munkádat,  
kedvességed, a toleranciát, a jókedvet,  melyet mindennap irán-
tunk tanúsítottál! Köszönjük, hogy mindenben számíthattunk rád! 
Szeretettel búcsúzunk Tõled! Nagyon jó egészséget, hosszú életet 
és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk!’’

Szitáné Mócsány Zsuzsa

Kedves Munkatársak!

2016. augusztus 23-án végérvényesen elköszöntünk egymástól, 
nyugdíjba vonulásom alkalmából. Hálás szívvel gondolok erre a 
napra, melyet felejthetetlenné tettetek számomra. Idõt és fáradsá-
got nem sajnálva, összegyûjtöttétek az elmúlt 40 év legmeg-
határozóbb, legkedvesebb eseményeit képekben. Köszönöm, hogy 
megszerveztétek és lebonyolítottátok a búcsúztatásom.
Köszönet minden résztvevõnek, akik elfogadták a meghívást, és 
velem töltötték ezt a délutánt. Köszönöm ezt az élettel teli 6 évet, 
melyet a Gyerekházban eltölthettem. A sok közös élményt,  mely 
része volt mindennapi programjainknak.
Örülök, hogy lehetõségem volt megismerni Titeket, és együtt 
dolgozni veletek.
Sok sikert, és minden jót kívánok az elkövetkezendõ évekre, mind 
munkában, mind a magánéletben.

Barnáné Huszkó Sára

ISKOLAI HÍREK
Kedves Olvasóink!Az Úr imája (Folytatjuk elõzõ lapszámunkból…)

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD 1. Hálásan köszönjük a Jó Istennek az elmúlt hónapot. Csodálatos, 
Jöjjön el közénk a te világod, az a világ, amelyben nincs többé léleképítõ, keresztény közösségépítõ programokban vettünk részt. 
marakodás, gyûlölet, háború, rettegés és félelem a holnaptól; egy olya Ilyen volt augusztus elején a tíznapos tábor. Berceliek segítségével a 
világ, amelyben testvérként és megértésben élhetnek egymás mellett rimóciak aktív bekapcsolódásával felejthetetlen napokat éltünk meg. 
nemzetek, fajok, családok egyaránt. Jöjjön el a te országod, ahol nem Majd folyamatosan közlünk néhány „levelet”, melyeket jeligésen, név 
kell többé gyanakodnunk, hátsó gondolatok után nyomoznunk, hanem nélkül írtunk.
nyugodtan egymás szemébe nézhetünk, s már csak azért sem keserítjük Most azonban egy elsõ táborozó gondolatai következnek:
egymás életét mi, gyermekeid, mert ezzel neked, mindannyiunk Egy Tábor Kedves Emlékei!
Atyjának végtelen bánatot okozunk. Az idei évben lehetõségem nyílt arra, hogy a gyermekeimmel részt 
Miránk bíztad országod megvalósítását, amikor megteremtettél vegyek 2016. július 29-tõl augusztus 7-ig tartó 10 napos táborozáson.
bennünket. Tõlünk várod, hogy fejezzük be mûvedet, s úgy rendezzük A tábor eseménydús 10 napját hosszú, gondos elõkészítõ, szervezõ-
be életünket a családban, lakóházban, munkahelyen, az országban, munka elõzte meg, amiért sok hála és köszönet az atyáknak és minden 
nemzetek közt, ahogyan ezt eredetileg elképzelted rólunk: hogy ne kést szervezõnek.
emeljünk egymásra, ne begyógyult sebeket szaggassunk fel szüntelen, Pályázat elnyerése, támogatók megkeresése, elõzetes kapcsolatfelvétel 
hanem legalább azt a néhány évtizedet, amelyet itt a földön eltöltünk, a segítõkkel, új lehetõségek kutatása tette lehetõvé, hogy a táborban 
békességben és a te gyermekeidhez méltó módon töltsük. Minden megforduló minden gyermek jól érezze magát. Ez azért is igényel 
lépésünk, mozdulatunk közeledés legyen a te országod felé, ha gyakran körültekintõ munkát, mert nagyon különbözõ volt a gyermekek kora és 
még oly távol is érezzük magunkat tõle. Adj erõt, hogy fölrázzuk a érdeklõdése.
világot, a világban testvéreinket: csak a te országodban, a megértés, a Élményekkel teli és feledhetetlen napokat töltöttünk a táborban, 
bizalom, a megbocsátás országában lesz igazi béke mindannyiunk kirándulások, közös és egyéni programok váltogatták egymást. 
számára.

Kényelmes faházban biztosítottak szállást nekünk, amely tiszta és 
LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, rendezett volt. Rengeteg fa, friss levegõ, madárcsicsergés fogadott 
ÚGY A FÖLDÖN IS minket, olyan érzésük támadt, mintha egy erdõben laknánk.
Látod, Atyánk, ami tõlünk telik, mindent megpróbálunk megtenni, Innen még szerintem senki nem kívánkozott haza: a Duna - kanyarban, 
hogy akaratod teljesüljön, de a világ szemünkbe nevet, s úgy Kismaroson lévõ gyermekbirodalomból ahol öröm minden perc. A 
rendezkedik be, mintha sosem hallott volna rólad. A legszomorúbb, tábor a gyerekeknek és a felnõtteknek élménnyé változott, a rengeteg 
amikor tehetetlenül kell végig néznünk: családok, népek rohannak 

izgalmas program közepette, robogva teltek a percek és órák, az ott 
vesztükbe önfejûségük, makacsságuk és gõgjük miatt…

töltött néhány nap hamar eltelt.
Hogy ez így van, ez a te akaratod lenne? Nem! A te akaratod a jó, 

A tábor helyszíne jó kiindulópontot nyújtott a táboron kívüli 
igazság, szépség világának építése. A mi gyönyörû küldetésünk ezért 

programokhoz. A területe teljesen zárt volt és kb. 200 m-re helyezkedett 
munkálkodni, fáradozni.

el a legközelebbi szomszédoktól, kiválóan alkalmas volt a szabadtéri 
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA

programok lebonyolítására, a gyerekeknek szabad és kötetlen mozgást 
Hogy ne éhezzen senki, és testvéreinknek ne kelljen tízezer számra 

biztosítva, nyugodtan hangoskodhattak nem zavart senkit. A táborral 
éhen halniuk Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, amikor ezzel 

szemben járt a kisvonat, amit a kicsik mindig ámultan figyeltek, az úton 
egyidõben földünk más részein a fölösleges milliárdokból 

átsétálva Morgó állomáson szállhattunk fel a Királyrét-re induló versenyszerûen gyártjuk a legpusztítóbb fegyvereket és pazarlunk.
kisvasútra.Atyánk, esdve kérünk téged, mutasd meg nekünk, hogyan szüntessük 
Másnap Nagymarosról komppal keltünk át Visegrádra, a vár, a kilátó meg ezt a hallatlan botrányt, mi, egyszerû híveid, akiknek nincs 
és a bobpálya mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtott. beleszólásuk a világ ügyeibe.
Hasonlóan emlékezetes maradt számunkra a Szendehely-Ne engedd, hogy elpuhuljunk! Csak akkora kenyeret adj, amekkora 
Katalinpuszta Kirándulóközpont óvodai tanösvénye és hangyavasútja.valóban a mi részünk. Ne engedd, hogy a nagyobb darab kenyérért 
A finomabbnál finomabb ételek asztalra kerülését, a meleg reggelik és eláruljunk téged, hanem inkább kevesünkbõl is adjunk azoknak, 
vacsorák, az ízletes ebédek, a csodás sütemények elkészítését 5-6 akiknek még annyijuk sincs, akik talán éppen a te nevedért, a te 
asszony vállalta, akiknek nagy segítséget nyújtottak a fiatalok. A igazságodért szenvednek hiányt.                                        (Folytatjuk)
táborlakók beosztották magukat különbözõ csoportokba a mindennapi 
tennivalók elvégzésére, így 60 ember után a mosogatás is egy szem-ÁLLÁSHIRDETÉS
pillantásnak tûnt.A Nemzeti Mûvelõdési Intézet (Salgótarján) 
Eljött a búcsú ideje. A gyermekeim nagyon sajnálták, hogy véget ért a 

lehetõséget ad az egyházközségeknek is tábor, és haza kell indulni. A kellemesen eltöltött idõ igazi közösséget 
Kulturális közfoglalkoztatott munkakör betöltésére. teremtett, a tartalmas szórakozás mellett remek kikapcsolódást nyújtott 

Várjuk olyan személyek jelentkezését, mindenkinek. Részesévé váltunk egy összetartó, vidám társaságnak. 
- akik legalább érettségivel rendelkeznek Reméljük, hogy jövõre is részt tudunk venni.
- regisztrált álláskeresõk (vagy regisztrálják magukat a munkaügyi Köszönettel: Vincze Szabolcsné Juhász Csilla
központnál)
- akik szívesen segítenék egyházközségünk kulturális életét, 

A program a rimócirendezvényeit, segítenék az atya adminisztratív munkáját.
Római Katolikus EgyházközségJelentkezni 2016. szeptember 18-ig (vasárnapig) lehet személye-

„A rimóci közösségépítés kicsi kövei”sen József atyánál egy önéletrajz és egy kis írás leadásával, 
melyben a jelentkezõ leírja, milyen tevékenységet végeznének címû, IFJ-GY-16-A-24940 azonosító 
szívesen egyházközségünknél (pl.: javaslatokat, ötleteket, elképze- számú pályázati programjának része.
léseket is szívesen veszünk). A tábor az Emberi Erõforrások 
A bérezést és a munkavállaló adminisztratív ügyeit a Nemzeti 

Minisztériumának támogatásávalMûvelõdési Intézet rendezi.
és a Család-, Ifjúság- és A kiválasztott közfoglalkoztatott határozott idejû szerzõdéssel 

kerül felvételre 2017. február 28-ig. Népesedéspolitikai Intézet 
További információ kérhetõ József atyánál a 06/20-459-8416-os közremûködésével valósult meg.
telefonszámon.

Rimóci Szent István Általános Iskolában 
elkezdõdött az új tanév

A 2016/17-es tanévtanévindító ünnepségére 2016. szeptember 
1-jén került sor a Hunyadi úti iskola udvarán. Az elsõs tanulók az 
óvónõk kíséretében vonultak be az iskola udvarára, ahol az 5. 
évfolyamos gyerekek köszöntötték õket, néhány verssorral és egy 
kis ajándékkal. Ezután az elsõs kisdiákok szintén versel köszöntöt-
ték az iskolát, a tanító néniket, a diáktársakat, majd esküvel 
fogadták, hogy igyekeznek az iskola hírnevét öregbíteni, szabályait 
megtartani. A nagyobb diákok felavatták õket a jelvények feltûzé-
sével a Rimóci Szent István Általános Iskola diákjaivá. Ezután 
koszorút helyeztünk el a Szent István emlékfalnál, majd elmondtam 
az ünnepi alkalomra szánt gondolataimat:

„Ahhoz, hogy az elõttünk álló tanév sikeres legyen, sok mindenre 
van szükség! Arra, hogy kollégáim áldozatosan végezzék 
munkájukat, arra, hogy tanulóink követve a pedagógusok 
útmutatását folyamatosan és rendesen tanuljanak és tisztességesen 
viselkedjenek, arra, hogy a szülõk az iskolával, a pedagógusokkal 
együttmûködjenek, hogy folyamatos kapcsolatot tartsanak és 
természetesen arra is, hogy az Iskolavezetés megfelelõen végezze 
munkáját. Hiszek abban, hogy ha ez teljesül - vagyis mindenki teszi a 
dolgát, akkor együtt sikeresebbek leszünk és gyermekeink - Kedves 
Szülõk - az Önök gyermekeinek jövõje biztosabb alapokra áll. Azt 
hiszem ez elég nyomós ok és nemes cél ahhoz, hogy mindent meg-
tegyünk érte. Önök otthon, mi pedig itt az iskolában dolgozunk a 
közös célért - a gyermekeikért.”

A 2016/2017-es tanév, 2016. szeptember 1-jén kezdõdik és 
2017. június 15-én, csütörtökön zárul. A tanítási év 182 tanítási 
napból áll, az elsõ félévnek 2017. január 20-án lesz vége.

Az alsó tagozaton, 1-4. osztályban a tanítás reggel 8-tól, 
napközis foglalkozásokkal délután 4 óráig tart. A gyerekek napi 
háromszori étkezésben részesülnek. Az 5 - 6. osztályos gyerekek a 
tanítási órák után 1 tanulószobai foglalkozáson vesznek részt, az õ 
részükre is biztosított a háromszori étkezés. A 7-8. osztály a tanítás 
végeztével mehet haza.

Ezen a nyáron is történt változás a tantestület összetételében. 
Fedelinné Kanyó Adrienn tanító nénit ismét körünkben kö-
szönthetjük, aki nagyrészt az elsõ osztályosok délutáni napközis 
foglalkozásait fogja vezetni. Golyánné Juhász Edina tanár néni 
távozott az iskolánkból innen is kívánok neki erõt és kitartást, hogy 
munkáját örömmel és sikerrel végezhesse. Edina tanár néni helyére 
Csímárné Gál Zsuzsanna tanár néni érkezett. 

Az osztályfõnökök ebben a tanévben:
1. osztály: Kuris Rudolfné, Marika tanító néni
2. osztály: Vinczéné Percze Gizella, Gizike tanító néni
3. osztály: Versegi Zoltánné Hédi tanító néni
4. osztály: Nagyné Mákos Izolda tanító néni 
5. osztály: Kovács Norbert tanár bácsi
6. osztály: Huszkó Marianna tanár néni
7. osztály: Szeles Anett tanár néni
8. osztály: Bakos László tanár bácsi                        Varga Bálint
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IDÕSEK BÚCSÚJA -
2016. AUGUSZTUS 2.

,,Hit nélkül élni olyan, mint megépíteni egy olyan házat, 
amelyen nincs ablak. A hívõ ember életén azonban 
átragyoghat Isten világossága.’’          (XVI. Benedek pápa)

Esõs reggel volt, de mi 8 órakor k t autóbusszal énekelve, 
imádkozva elindultunk 96 fõvel Mátraverebély - Szentkútra. 
A bejáratnál Szentkút plébánosa, Peregin atya fogadott és 
megáldott bennünket. A templomba érve énekekkel és imád-
ságokkal  köszöntöttük a szentkúti Szûzanyát.

Ezután szentgyónással, miseíratással és csendes imádko-
zással vártuk a 11 órakor kezdõdõ szentmisét. 10 óra után 
Majnek Antal munkácsi püspök, ferences szerzetes katekézist 
tartott az Irgalmasság lelki cselekedetei címmel.

Az ünnepi szentmisén Tamás József gyulafehérvári se-
gédpüspök köszöntötte a betegeket, az idõseket és gondozói-
kat.  Mária példáját állította eléjük, aki a kereszt tövében is ott 
maradt fia mellett. A mise keretében a betegek szentségét is 
kiszolgáltatták. Késõbb a litánián is részt vettünk, majd a 
keresztúti ájtatosságra is sort kerítettünk.

Volt idõnk a kegytárgyak megvásárlására és természete-
sen a szentkúti vízbõl is alaposan felpakoltunk.

Végezetül a templomban elbúcsúztunk a Szûzanyától ab-
ban reménykedve, hogy jövõre is újra itt lehetünk.

Emlékekkel telve jöttünk el errõl a szép búcsújáró helyrõl.
                                                                                 Gondozónõk

é

PEDAGÓGUSAINK XIV. - Beszkid János visszaemlékezése

Az igazat megvallva nem nagyon szerettem volna ebben a A gyerekek bátrak, „egyenesek”, vidámak és nagyon 
rovatban szerepelni, mivel én soha nem voltam pedagógus. szerethetõk voltak. Fiatal korom ellenére tisztelték bennem a 
Képesítés nélküli nevelõként dolgoztam egy egész tanévet a tanítót, elfogadtak, ha kellett kiálltak mellettem.
rimóci Általános Iskolában, ahol a 3511-es II. Rákóczi Ferenc Sok volt munkatársammal ellentétben én rimóciként 
úttörõcsapat is mûködött az 1979/80-as tanévben. Rimócon éltem tovább az életemet, de a rimóci iskola úgyis, 

Tizenkilenc évesen éppen, hogy kikerültem az iskolapadból mint diáknak és úgyis, mint „pedagógusnak” mindig nagyon 
és máris a valamikori iskolám falai között találtam magam. kedves marad a számomra. Persze sokat változott az iskola 
Csakhogy most már nem a padban ültem, hanem a „tanári külseje, de ha idõnként (fõleg véradáskor) belépek az épületbe 
asztalnál”. Az akkori egri Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola mindig valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzésem van. Ez 
magyar-népmûvelés szakára nem vettek fel. Az okokat jól olyasvalami, mint amikor hosszú idõ múlva, vagy messzi útról 
ismerem, de ennyi év után már nem sokat jelentenek. hazaérkezik az ember, úgy érzi, hogy hazatért és jó helyen van.

Visszaemlékezve egy nagyon szép és tartalmas, de fõleg Úgy érzem, hogy ezalatt az egy év alatt, amit a rimóci 
tanulságos tanévet töltöttem 36 évvel ezelõtt a rimóci iskolában. iskolában nevelõként töltöttem jó helyen voltam. Köszönettel 
Magyar irodalmat és nyelvtant „tanítottam” a felsõ tagozato- tartozom  mindenkinek, akik velem együtt akkor és ott voltak.
soknak úgy, hogy valamikori tanáraim „kollégáim” lettek. 
Rájuk mindig jó szívvel emlékezem, sokat tanultam tõlük. Fõleg 
emberséget, becsületességet, hivatásszeretetet, de mindenféle Beszkid János
ügyes és bevált tanítói-, oktatói módszereket is. Egyszerûbben 
fogalmazva ez azt jelenti, hogy amit csinálsz, azt tedd legjobb 
tudásod szerint és fõleg jó szándékkal. Figyelj a körülötted 
élõkre, légy nyitott és segítõkész.

A tanulókkal való kapcsolatom is különleges volt, fõleg a 
közeli életkor miatt, hisz csak öt-hat évvel voltam idõsebb a 
nyolcadikosoktól. Akik közül azóta focista társaim, munka-
társaim, barátaim lettek. Sokszor beszéltem nekik középiskolai 
élményeimrõl, tapasztalataimról. Voltak történetek, amelyeket 
többször is elmeséltettek velem. Eljöttek szurkolni a rimóci 
focicsapat meccseire is.

Az akkori tanítási módszerek, elvek sokkal életszerûbbek, 
valóságosabbak és kézzelfoghatóbbak voltak. Legalábbis most 
úgy érzem, ennyi év után, sok-sok tapasztalattal a hátam 
mögött. Nagyon jó, összetartó osztályközösségek voltak.

(A mai napig rejtély számomra, hogy a politikai tovább-
képzést vezetõ igazgató, honnan tudta, hogy hány föld-levegõ 
rakétája van az oroszoknak Kubában?!)                   

a jelenlévõknek, melyben kiemelte, hogy a szülõk, nagyszülõk, Államalapításunk ünnepe ösztönözzék a gyermekeiket, unokáikat, hogy bátran vegyenek 
részt azokon az alkalmakon, ahol közösségi élményben lehet Délután három órakor, szabadtéri szentmisével kezdõdött 
részük, akár ministrálásról, felolvasásról van szó, akár Rimócon az augusztus 20.-i ünnepségünk, melyet elsõ szent 
valamilyen települési rendezvényrõl. A polgármester szavai királyunk, Szent István, az államalapítás, valamint az új kenyér 
után Reményik Sándor ,,Mindennapi kenyér’’ címû versét tiszteletére tartottunk meg a Hõsök Emlékoszlopánál. A 
Burik-Vincze Ágota mondta el, majd József atya megáldotta az szentmisét Czombos József atya celebrálta, akinek két éve 
új kenyeret, a polgármester pedig megszegte, a népviseletes ekkor volt az elsõ szentmiséje Rimócon. A szép napsütésben a 
lányok pedig megkínálták a jelenlévõket. A kenyérosztás és az résztvevõk igyekeztek az árnyékba húzódni, így egészen a 
atya áldása után közösen énekeltük el a Himnuszt, majd Kõkeresztig álldogáltak az ünneplõk. Sokan magukra öltötték a 
Szoldatics Milán a magyar zászlóval és Szoldatics Dávid a rimóci rimóci népviseletet. A szentáldozás után Szép Tünde és 
zászlóval vezetve a sort, az atya és kísérete elvonultak az oltártól.Perczéné Mócsány Gyöngyi képviseletében, a Harmonikás 

Köszönjük a jelenlévõknek, hogy eljöttek, a népviseletbe Kiszenekar énekével kezdõdött ünnepi megemlékezõ mû-
öltözötteknek, a kenyérosztóknak, a mûsorban  közremûködõk-sorunk, majd Szép Cintia a ,,Csillagokban írva sorsunk’’ címû 
nek és mindazoknak a segítséget, akik munkájukkal hozzá-Szuhanics Albert verset szavalta el. A vers után Golyán Gréta 
járultak ahhoz, hogy ismét együtt tudtunk ünnepelni augusztus ,,Ó Szent István, dicsértessél’’ címû éneket énekelte el. Gréti 
20.-án.                                                                                 BVÁután Beszkid Andor polgármester ünnepi gondolatait mondta el 

Egyébként…
… ez itt az Ön írásának helye.

Ha kacérkodott már a gondolattal, hogy megírja gondolatait, vagy ha nagyon kiegészítene egy megjelent cikket, vagy 
nagyon nem ért egyet egy megjelent írással, akkor itt az alkalom és a hely. Az alábbi szabadon hagyott területen megírhatja a 
saját cikkét, ami így rögtön, és biztosan megjelenik az Újságban. Az Önében legalábbis biztosan. Aztán ha úgy látja, hogy az 
írása jól sikerült, akkor jutassa azt el a szerkesztõknek (személyesen az IKSzT-be, vagy emailben: rimociujsag@gmail.com), 
hátha bekerül a következõ számba.                                                                                                                                     Bablena Feri

Az Ön cikkének helye:

A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt 
korábban községünkben tanítani. A következõ részben Beszkid János emlékezik az 1979/80-as tanévben képesítés nélküli 
nevelõként töltött idõre. Fogadják szeretettel.                                                                                                          Vincze Nikolett

2016 évi idõsek búcsúján résztvevõ  nagy részerimóciak

A betegek szentségének kiszolgáltatása

Megérkezés a Szentkútra



RIMÓCI ÚJSÁG10 RIMÓCI ÚJSÁG 72016 SZEPTEMBER 2016 SZEPTEMBER

Kaluzsa Mónika: A cserháti Mi Atyánk

Lassan összeszedelõdzködött, becsukta az öreg szekrény ajtaját, odasétált az ágy széléhez, és a szék 
karjának támaszkodva nehézkesen leült. Már ez sem ment segítség nélkül, de hát mit tegyen az ember, 
megy az idõ, ha akarja, ha nem. Nyom nélkül sose tûnik el. Hát az idén jó nagy nyomot hagyott maga után 
annyi bizonyos… Istenke se gondolta volna, hogy felépül a combnyaktörése után… Túl a nyolcvanon… 
Még egy nátha is elvihette volna. De nem vitte. Itt hagyta, kínnak. Imádkozni, azt szeret, azt mindig 
elviselné, még a misét is, de nehézkes az már. Szeret könyvbõl imádkozni. De a legjobban, a legeslegjobban a 
Miatyánkot szereti. Édesszüléje tanította, ez volt az elsõ imádsága. Azóta is az. Összekulcsolt kezével térdére 
támaszkodik, elmondja most is. Csak suttogva, de hallhatóan csúsznak ki a szavak.

Kaluzsa Mónika újabb novellákkal pályázott sikeresen. Mûveit ezúttal a IV. Palóc Világtalálkozó alkalmával meghirdetett 
"Szülõhazám, szép Palócföld" címû pályázatra küldte be. A szakmai zsûri véleménye alapján a beérkezett alkotások nagyon 
színvonalasak voltak, nehéz helyzet elé állítva a zsûrit, akik így nem is hirdettek helyezéseket, a mûveket inkább a Palóc 
Világtalálkozó eszmeiségének jegyében bírálták el. Mónika beérkezett pályamûvét a "dicséretes pályamû" kategóriába sorolták. A 
szervezõk tájékoztatása szerint a Tar Lõrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület tagjai azon munkálkodnak, hogy a három év 
pályamûveibõl egy antológiát tudjanak a legközelebbi találkozóra kiadni, mely példája lehet annak a célkitûzésnek, együtt 
munkálkodásnak, ami a Palóc Világtalálkozót jellemzi. A IV. Palóc Világtalálkozó "Szülõhazám, szép Palócföld" eredmény-
hirdetésére 2016. augusztus 6-án került sor Kisterenyén a Gyürky-Solymossy Kastély elõtti színpadon. Mónikának szívbõl 
gratulálunk és további sok sikert kívánunk! Íme, az egyik pályamû, fogadják szeretettel:                                                                 V.N.

MI Atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved… Mi képpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezõknek….
No, drága Jóistenem, nézd már, milyen feledékeny vagyok, a Vót ám haragosom nekem is, nem mondom, meg énnekem is volt 

kire haragunnom. De nem tartottak soká. Csak az az egy. Az sok macskát meg kicsuktam. Szegény cicóm, ott nyávog a nyári konyha 
idõre oldódott meg. Testvérem vót, olyat tett, amit nem kellett vóna. elõtt. Ilyen hidegbe nem lehet ott, megfagy az a szegény állat. 
Évekig szóba se álltunk. Édesanyám meg csak siratott, kérlelt a Beengedem, no, legalább az elõtérbe. Igy, jó van…. Most már rend 
Máriára, hogy hagyjam mán el a haragot, megbánta az, amit tett, van.
meg hát csak a testvérem. Csak ez az egy van mán, a többi mind 

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod….amint a 
meghalt kicsinek. Mi lesz velünk, ha õ elmegy, hogy fog õ a sírba 

mennybe, úgy a földön is… nyugodni, ha haragba hagy itt minket. De konok vótam, nem 
Dobok a tûzre is, nehogy kialudjon. Hideg van, fogy a fa… Ezt még 

engedtem. Azé se. Õ meg kérlelt elõször, hogy bocsássak meg, de 
õsszel vágta össze Jani, de azóta se fa nincs több, se Jani. Elvitte az nem tettem. Nem is szótam hozzá, még a fejem is elfordítottam, ha 
ital. A fiamat meg a menyem jó messzire innen, Pesten túlra. Mer' láttam az úton. Beletörõdött. No oszt évek múltán, amikor lázas lett 
ott jobb, aszongya, meg több a pénz, a lehetõség. Hát biztos úgy a kisjány, az uram meg oda volt napszámba az Alföldön, akkor 
van, én azt már nem tudhatom. Csak azt tudom, hogy ritkán jönnek. oldódott meg a harag. A jó isten úgy irányította a dolgot, hogy jó 
Pénzt kûdenek, de az nem hasigatja össze a fát. Fizették a Janit, az legyen. Éjjel gyalog ment be nekem a patikába, hogy hozzon 
meg is csinált mindent, de mostanra egyedül maradtam. Itt az valamit. Nem kértem én tõle, a fekete harag még akkor is a 
utcába már alig él valaki, az is mind nyomorult. Mind menne már szívemen vót. Sírva fogadtam az ajtóba, sírtam a gyereké', õérte 
odaátra, mán nem is tudnak egyebet mondani, csak így a halál, meg meg magamé. A gyerek jobban lett, mink meg felengedtünk. 

Hararagba voltunk, milyen sokáig! Oszt a mai eszemmel látom, úgy. De nem mehetünk, ha az Isten még nem hívatott fel. A Jóisten 
hogy mié'? A nagy semmié. Egy legényért. No…tudja, mit miért tesz, mink csak el kell, hogy fogadjuk. No, mán 

megint elkanyarodtam. És ne vigy minket a kísértésbe…
Hát ezt a sort mán akkor se értettem, amikor a plébános magyarázta Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma…
a hittanon. Mert én mindig hittem az Istent. A gyerekeimet is erre No csak, a  dudál mán a kenyereskocsi, hagyattam meg mámára is 
neveltem. Hogy nem szabad elhagyni az Istent. Se a templomot. egy félkilós tepsiset. Marinak mondtam, hogy szaladjon mán ki, õ 
Pedig de sokat piszkáltak érte, a tanácselnök maga jött az uramhoz, jobban bir. A gyerek mán tudja, mi kell, mer' vagy két évtõl jön a 
hogy menjen be a pártba, és meglesz mindenünk, elküldik párt-kocsival minden szerdán meg pénteken. Ha nyár van, még be is 
iskolába is. De nem ment, mert azt mondta, õ olyan úton nem megy, kiabál, hogy Bözsi néni…. Hallja-e, megjött a vekni, szaladjon 
ami hitetlen. Titokba jártak a gyerekek is a parokra hittanra, meg csak ki! Jó gyerek, szaladjak ki, én-e? Mire a botot a kezembe 
voltak szent könyveink is. No, kapott is az uram, mindent, csak jót veszem, mán meg is fordul a falu végén! Nyáron mondjuk, kint 
nem. Most meg né'csak, senki nem tiltja az Istent meg a templomba ülök a karos székbe, jó idesüt a nap is, azt szeretem, elülök egész 
járást, oszt még se akarnak menni az emberek! No, szent Isten, most 

délután. Várok: jányomat, unokákat, meg a kicsiket… Meg a 
értem meg vénségemre! Tán csak nem ez lenne a kísértés? Pedig 

kenyerest…. Mer az többször gyün.
csakugyan, holtig tanul az ember valóban…

És bocsásd meg a mi vétkeinket….
De szabadíts meg a gonosztól…

Ez a sok vénasszony itt a faluba meg, mondogatja állandóan, hogy 
Csak az a sok rossz ne vóna a világba. Az a sok rosszaság, amit az 

ugyan neki mi bûne lenne! Nem öltem, nem káromkodtam, nem 
emberek egymás ellen tesznek. A híradóba mindig látom. A háború 

lopok én senkitõl! Azt hiszik, ezzel el is van intézve. Hogy minek is szörnyû vót. De ez, amikor családok fordulnak egymás ellen! 
menjenek õk gyónni, nincs mán nekik semmi bûnük. Mintha nem Jobb is, hogy Péter nem érte meg. Nem is kéne sokat tenni, csak nem 
lehetne ültõ helyünkben is rosszat gondolni. Szívvel meg lélekkel. kéne haragudni. Meg békétlenkedni, mert mindenkinek megvan a 
Tán az nem bûn, hogy mindig a menyünket meg vejüket szapulják? maga bûne. Nekem is, mert valahogy nem tudok mán jól imádkozni, 
Hát én is tehetném… Meg is teszem néha, mert már öregen tudom, ezt az imádságot is, hogy elgondolkoztam. Kezdhetem elõlrõl…
nem mindig úgy tekereg az agy. Nem úgy látjuk mán mink ezt a Újra belekezd. A szája sem mozog. Lélekbõl mondja. Ha tudná, 
világot. Azt mondjuk, rossz volt régen, de ma se jobb ám! hogy a legigazabb, leghûségesebb Miatyánkot épp az imént fejezte 

be. Vele mondta minden felmenõje, akinek vére az erejébe csorog, Elrosszulunk néha mi is benne. Hát csoda hogy a fiatalok is össze 
mind, aki valaha, valamikor, egyszer régen itt élt, dolgozott, vannak zavarodva? De az õ dolguk, mink nem szólhatunk abba 
szeretett és gyûlölt, sírt és megbocsájtott. Mert a végén mindannyi-bele. A mienkbe beleszóltak, oszt még se lettünk okosabbak. Hátha 
an megbocsátunk...majd õk maguktól azok lesznek. Nincs én nekem egyikkel se 

semmi bajom. Csak jönnének többször… Ámen

...És még két gondolatKedves szerkesztõség!
- ,,Hát én csak azt kívánom mindenkinek, akinek az egészsége 
engedi, hogy legalább egy alkalommal élje át azt az érzést, Nagyon szépen köszönöm a lehetõséget,hogy egy pár 
kegyelemet amit ez a zarándoklat ad nekünk. A szentkúti gondolatot írjak az idei gyalogos zarándoklatról. Magamról 
Szûzanya mindenkit hív és vár csak halljuk meg a hívását! csak annyit, hogy rimóci születésû vagyok. 1979-ben 
Tegyünk félre mindent (bármi legyen is az amiért vonakodunk). mentem férjhez Varsányban. A zarándoklat számomra is 
Vigyük el kérésünket, hálánkat és tartsunk össze!’’ fontos része az életemnek, mint minden hívõ ember számára. 

(Perczéné Mócsány Gyöngyi)Számomra különösen, hisz életem párját egy ilyen 
zarándoklaton ismertem meg. Az idei zarándoklat ötlete az -  ,,Az biztos, hogy nehéz szavakba önteni azt az érzést és 
öcsémtõl származik. Nagyon régen szeretett volna veletek élményt, amikor több száz ember egyszerre énekel a Rezesbanda 
menni, hiszen a gyermekkori zarándoklatok élménye kíséretével...’’                                                        (Jusztin Klaudia)
mélyen bennünk élt. A fogadtatás, a rég nem látott barátok, 
ismerõsök már az út elején annyi erõt adtak, hogy az elõttünk 
álló út oly könnyûnek tûnt. Ahogy kísértek a rokonok a 
kápolnáig, megható volt. Az úton végig imádkoztunk, 
énekeltünk, észre sem vettük mennyire fáradunk,csak azt 
vártuk, hogy a kegyhelyre érhessünk. A szentkúti erdõbe 
érve már nagyon elfáradtunk testileg, de lélekben oly erõsek 
voltunk. Várt bennünket a Szûzanya. Meghatódva öleltük át 
a bennünket váró rokonokat, ismerõsöket. A Rimóci 
Rezesbanda kísért bennünket. A kegytemplomban még a 
Szent Jobb is várt bennünket. Nagyon sokan most láttuk 
elõször, jó magam is. Nagyon megható élmény volt, de nem 
csak magam, hanem a zarándoktársaim nevében is 
mondhatom. Remélem, nem utoljára jöttem veletek, ha a jó 
Isten erõt, egészséget ad, még többször szeretném ezt az utat 
végigjárni. Mindenkinek kívánom, hogy ezt az élményt 
legalább egyszer átélje. Köszönöm hogy veletek 
zarándokolhattam.                    Petrovics Józsefné (Percze Irén) Hajnali zarándokok elkísérése

Rimóci Máriás lányok a Szent Jobb egyik koronaõrévelRimóci Rezesbanda ,,szolgálat’’ közben

A Szentkútra vezetõ úton Márkházához érve
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A szünetet kihasználva kihirdettük a Falunapos Facebook játék 
nyerteseit. Augusztus hónapban játékot hirdettünk az interneten: FALUNAP 2016
azok között, akik megosztották a Facebookon a Rimóci Falunap 

Ebben az évben a szokásos idõpontban, augusztus elsõ eseményét, nyereményeket sorsoltunk ki, valamint azok között is, 
hétvégéjén, 6.-án szombaton rendeztük meg az idei Falunapot. akik az esemény oldalán jelezték, hogy „Ott leszek”. A nyerteseket 
Szerencsére már jóval korábban megrendeltük az aznapi jó idõt, így a random.org internetes oldal segítségével sorsoltuk ki, akik a 
nem vált be az elõre jelzett jóslat az esõrõl, hanem a felhõknek következõk voltak, s a következõket nyerték:
köszönhetõen kellemes idõjárásban volt részünk. 1. Jusztin Bianka - 10 db tombola jegy

Az elõkészületek már jóval korábban elkezdõdtek, (a szerve- 2. Tóth Tibor Bence - 5 db lézerharc jegy
zést már nem is említve), a rimóci közmunkásoknak köszönhetõen 3. Ágnerné Pásztor Alexandra - 2 db ebédjegy
épült a színpad, a sátor, szépült a tér. A Falunap délelõttjén aztán „Ott leszek” nyertese: Koplányi Fanni - 10 db tombola
iparkodnunk kellett, hogy minden meglegyen a megfelelõ helyen a Az eredményhirdetés után Beszkid Andor polgármester úr 

köszöntötte a megjelenteket, köszönetet mondott azoknak, akik megadott idõre. A településen dolgozó közösségi munkásoknak és 
az önkormányzatnál akkor diákmunkát végzõ fiataloknak segítettek a Falunap megvalósításában, kitért a sokszínû és változa-

tos színpadi- és kísérõ programokra, valamit elmondta, hogy a 6 köszönhetõen elkészült a színpadi háttér, kikerültek a tájékoztató 
órási esõt frissítésnek kértük és csak 10 percig fog tartani. Sajnos a feliratok és minden szükséges kellék a helyére került. Eközben a 
polgármester úr nem tudta, hogy a szervezõk már elõzõleg egész Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai biztosították a rendezvény 
napra jó idõt rendeltek, így az elsõ kérést vették figyelembe az helyszínét, foglalták a parkolót a fellépõk számára. Aztán szépen 
égiek mindenki nagy örömére.lassan kezdett megtelni a tér…

A polgármester úr után elsõ sztárvendégünk Sipos F. Tamás Megérkeztek az árusok, mutatványosok, akik az elõzõ évekhez 
fellépése kezdõdött meg, aki 40 percig szórakoztatta a lelkes kö-képest most jóval nagyobb számban voltak jelen. A megszokott 
zönségét. Sipos F. Tamás után a Rimóci Nyulacska Óvodába járó vidámparki játékokon túl (bár tavaly nem õk voltak) idén 
nagycsoportos gyerekek játékos elõadása következett, akik szintén íjászkodni lehetett a sportcsarnok mögött, valamint Lézerharc 
rendszeres fellépõi a Falunapoknak. Õket követték a Kispalócok pályán csaphattak össze a vállalkozó kedvû csapatok/játékosok a 
Néptáncegyüttes tagjai, akik somogyságból, nyírségbõl és az sportcsarnok túloldalán, a bokros-fás részen. (A lézerharc során a 
erdélyi mezõségbõl mutattak nekünk táncokat. A Kispalócok után a fegyverek infravörös fénnyel kommunikálnak /mint a tv táv-
salgótarjáni Savaria Alapfokú Mûvészeti Iskola modern tánc be-irányító/ a fejen elhelyezett vevõvel, így nem okoznak sérülést, 
mutatója volt látható színpadon, akik több koreográfiával, több fájdalmat.) Ezen kívül Izolda népi játékai várták a gyermekeket és a 
csoportban készültek. A harminc perces mûsor után Golyán Gréta játékos kedvû felnõtteket.
énekeit hallhatták a Falunap részvevõi. Gréti ez alkalommal Zobor A szórakozási lehetõségeken túl büfé a sörsátorban, kürtõs 
vidéki palóc népdalokat énekelt a közönségnek. Az ének után ismét 

kalács, vattacukor, édesség, jégkása, fagyi volt kapható, valamint a 
tánc következett. A Palóc Néptáncegyüttes lépett a színpadra, akik 

Rimóci pékség termékei (hamburger, pizza, hot-dog, tészták), me-
a Szilágyságból, Szeged környékérõl és a Rábaközbõl hoztak tán-

lyeknek minden összetevõjét saját maguk készítették. Kitelepült az 
cokat. A Palóc Néptáncegyüttes után a színpadon elkezdõdött az 

Iskolakert is, akik Ökomata zsíros kenyérrel várták az érdeklõdõ- Ismerõs Arcok zenekar technikai beállása az esti koncerthez.
ket. A rimóci sátor alatt továbbá sajtok, kézmûves termékek voltak Hét órakor megkezdõdött a tombola sorsolás a Pavilonnál, 
vásárolhatóak, emellett csillámtetoválás és arcfestés, valamint majd nyolckor az Ismerõs Arcok másfél órás élõ koncertje. A 
Gézu-bohóc állt a gyerekek rendelkezésére. koncertre a hazai közönség mellett a Felvidékrõl is érkeztek rajon-

Mint minden évben, most is elmaradhatatlan volt a tombola. gók. A jó hangulatú elõadás után megkezdõdött a szép tûzijáték, 
Idén falunapi rekordot döntött a tombola eladás, körülbelül 3400 majd meggyújtásra került a tábortûz is. Ezt követõen megérkezett a 
tombola szelvény került megvásárlásra. A fõdíj, egy LG G4 okos Geri-Betli Duó, akik aztán a színpadon éjfélig szórakoztatták 
telefon Rimócon talált gazdára, Szoldatics Jácintnál. azokat, kik kitartottak a végéig. Az esti rendezvény biztosításnál a 

A Falunap színpadán 14:15-kor vette kezdetét a mûsor. A szécsényi és a nagylóci polgárõrök segédkeztek. A falunapi mûsort 
hagyományokat idén is megtartva a Rimóci Rezesbanda az Õsszel éjfélkor zártuk.
érik babám dallamaival indította el a délutánt. Õket követe a Megfelelõ átgondolás és szervezés után reméljük, jövõre ismét 
Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsora, akik karikázót, rimóci bulival zárhatjuk a Falunapot. Bárki segítségét szívesen fogadjuk 
csárdást, illetve friss csárdást mutattak be. ezzel kapcsolatban! Köszönöm mindenkinek, aki segített a megva-

A tánc után egy kis szünet következett. Az elmúlt években a lósításban, hisz, ha nem lettek volna, Falunap sem lett volna! 
színpadi mûsor nagyon sûrû volt, sok esetben folyamatos csúszás- Köszönet a Közösségi Ház munkatársainak, az Önkormányzat 
ban voltunk, így idén fellépõk között több szünetet terveztünk be. dolgozóink, az Ifjúsági Egyesület közösségi munkásainak, a diák- 
Az elõrelátás jónak bizonyult, de nem lettek végül is nagy hézagok és önkéntes munkásoknak, a közmunkásoknak, a polgárõrségnek, 
a fellépõk között. Ezt a taktikát jövõre is követni fogjuk, így ha az iskola dolgozóinak, a fellépõknek és mindenkinek, aki azon 
szünet adódik egy-egy mûsor között, ki lehet próbálni egy-egy dolgozott, hogy jól sikerüljön a nap. Végül, de nem utolsó sorban 

köszönjük az Önkormányzatnak, hogy finanszírozta a 21. Rimóci játékot, vagy fel lehet keresni a büféket, árusokat, de akár tombolát 
Falunapot!                                                                                BVÁis lehet vásárolni.

Szép számú közönség jött össze A polgármester köszöntötte a falunap nézõit

Hagyományosan a Rezesbanda índította a falunapi mûsort A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsora idén sem maradt el

Golyán Gréta szép
énekekkel készült

Sipos F. Tamás vidám
és pörgõs mûsort adott

A Savaria sokrétû elõadással készült

A Palóc Néptánegyüttes kétszer húsz percben lépett fel

A Nyúlacska Óvoda is fellépett 3400 darab tombolajegy lett eladva

A Geri-Betli Duóval zárult a programAz Ismerõs Arcok nyolc órától zenélt a színpadon
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