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XXIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent Mihály hava 2017 SZEPTEMBER

„Falun kell a sötétség, mert csak a sötétben mer forrni a bor, érni a tök, n ni a gyerek,

álmodni a leány, ölelkezni a gazda. A sötétben pihennek jóíz t a kertek, fák, állatok és emberek.
Krúdy Gyula
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Szeptember  10. (vasárnap) 10 KISASSZONYNAPI BÚCSÚ a Fogadalmi kápolnához

Szeptember 10. (vasárnap) 16 Rimóc-Palotás bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 11. (hétfõ) Az elkülönített hulladékok elszállítása
00Szeptember 14. (csütörtök)    18 X. SZÜRETI FÕZÕVERSENY,

XXII. RIMÓCI BORVERSENY és
VI. PÁLINKAVERSENY nevezési határideje

Szeptember 15. (péntek) ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
00Szeptember 16. (szombat) 14 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS, fõzõverseny,  

borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése

Szeptember 17. (vasárnap) 16 Karancsberény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 24. (vasárnap) 16 Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 25. (hétfõ) Zöldhulladék elszállítása
00Szeptember 29. (péntek) 14 ,,Rimóc jó tanulója’’, ,,Rimóc szorgalmas tanulója’’, 

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

Október       1.  (vasárnap) 16 Rimóc-Karancslapujtõ bajnoki labdarúgó mérkõzés

00

00

00

00

00

Rimóci Újság - Független falusi havilap.

                       Kiadja: ,,Rimóc Községért’’ Közhasznú Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)
                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, 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

Gyõzelemmel kezdte felnõtt 
csapatunk az õszi szezont

2017. 08. 27. 17:00
RIMÓC SE - MÁTRANOVÁKI VSC
MEGYEI I. OSZTÁLY 1. FORDULÓ

Vezette: Zsély Benedek (Strehó Erik, Balázs Zoltán)
Rimóc: Janusek Dániel, Laczkó Zsolt, Mohácsi 
Levente, Kuris Péter, Csizmadia Bálint, Kormány 
Richárd, Rácz Iván, Bangó Rómeó, Szép Máté - 
Pásztor Balázs, Kis Péter - Szmolnik Bálint, Laczkó 
Lénárd                                    Vezetõedzõ:  Mátyás Zsolt

Mátranovák: Illefalvi Gergõ, Csikós Gábor, Balázs 
Márk, Vanó Krisztián, Kisbali Gábor, Tóth Patrik, 
Kotroczó Róbert, Líber Zsolt, Nagy Norbert - Lakatos 
Péter, Móricz Krisztián, Gyányi Alex,
                                                       Vezetõedzõ:  Oláh Béla

Gól: 13’- Kotroczó;  42’- Laczkó Lénárd, 45’- 
Szép Máté, 49’- Laczkó Lénárd
Sárga lap: 40’- Gyányi Alex (MN VSC), 72’- Móricz 
Krisztián (MN VSC)
Jók: Laczkó Zsolt, Laczkó Lénárd, Kuris Péter, 
Rácz Iván, Bangó Rómeó

Mátyás Zsolt (RSE): Szerettük volna gyõzelemmel 
indítani a rajtot, ami szép játékkal, jól futballozva 
sikerült. Egy szépséghibája, hogy egy szezonra való 
gól maradt ki.

Oláh Béla (MN VSC): Úgy gondolom, ha az elsõ 
félidõ 0-1-es vezetésnél az utolsó percekben nem 
kapunk gólt, akkor a 2. félidõben érdekesebb 
mérkõzést tudunk játszani, viszont a hiányzókat ez a 
csapat még nem bírja el. Rimóc megérdemelten nyert, 
gratulálok a csapatnak!

A következõ mérkõzés:
00

2017. 09. 02. 16  Szécsény VSE - Rimóc SE

A tabella állása az 1. fordulót követõen:

Megyei I. osztályú bajnoki 
labdarúgó mérkõzés õszi fordulói

1. forduló: 2017. 08. 27. vasárnap 17:00 Rimóc – Mátranovák

2. forduló: 2017. 09. 02. szombat 16:00 Szécsény – Rimóc

3. forduló: 2017. 09. 10. vasárnap 16:00 Rimóc – Palotás

4. forduló: 2017. 09. 17. vasárnap 16:00 Karancsberény – Rimóc

5. forduló: 2017. 09. 24. vasárnap 16:00 Rimóc – Berkenye

6. forduló: 2017. 10. 01. vasárnap 16:00 Rimóc – Karancslapujtõ

7. forduló: 2017. 10. 07. szombat 15:00 SBTC – Rimóc

8. forduló: 2017. 10. 15. vasárnap 15:00 Rimóc – Pásztó

9. forduló: 2017. 10. 22. vasárnap 15:00 Héhalom – Rimóc

10. forduló: 2017. 10. 29. vasárnap 13:30 Rimóc – Cered

11. forduló: 2017. 11. 05. vasárnap13:30 Érsekvadkert - Rimóc

A felnõtt mérkõzések elõtt két órával ifjúsági mérkõzés!
Ifi szabadnapos az SBTC ellen.

A hazai mérkõzésekre a belépõ 500 Ft/fõ!
HAJRÁ RIMÓC!!!

Infó: facebook.com/rimocise, www.rimocise.hu

Kányádi Sándor:

Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap,
és úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen õszül.

az elérkezésére, hanem megtanult örülni, és Várni vagy élni… elfogadni a jelen pillanatot.
Elgondolkodtató, hiszen mi is így 

Nemrégiben hallottam egy nagyon vagyunk ezzel. Mindig várunk valamit: a 
tanúságos történetet. Egy fiatalember, aki munkanap végét, a hétvégét, a karácsonyt, a 
soha semmire sem szeretett várni, egy csoda nyári szünetet, a gyerekek nagykorúságát, a 
folytán arra a képességre tett szert, hogy ha nyugdíjat. Csak egyet nem várunk: min-
valamit ki szeretne kerülni az életében, dennek a végét. Pedig a folytonos várako-

zásunkkal, türelmetlenségünkkel pont ezt akkor csak kívánnia kell, és átugorhatja azt a 

sürgetjük. Rácsodálkozunk, hogy milyen nehézséget, élethelyzetet. Így amikor a 
könnyû volt az életünk elmúlt szakaszaiban, kedvesére vár, azt kívánja, hogy bárcsak az 
és alig várjuk, hogy elérkezzen a következõ. esküvõnél tartanának. Aztán a gyerek 
És mindeközben elfelejtünk élni. Vagy születésekor, azt szeretné, hogy ne kelljen a 
egyszerûen nem érünk rá vele foglalkozni. pelenkás-sírós rívós idõszakot végigjátszani, 
Csak egy a bökkenõ: a történetbeli fiúval hanem legyenek iskolás korúak. Aztán a 
ellentétben, mi nem fogunk felébredni egy munkahelyén a ranglétrán úgy kerüljön 
padon ülve, hogy csak rossz álom volt az feljebb, hogy nem kelljen végigjárni minden 
egész. Nekünk, mint a bölcs embernek, a lépcsõfokot, hanem rögtön a fõnöki székbe 
mások hibáiból kell tanulnunk.kerüljön. Majd a gyerekek felnõtté válásához 

Szeptember van. Kezdõdik az iskola. 
ugrik. És egyszercsak azt veszi észre, hogy a 

Sokan, már most a nyári szünetet várják, de a 
halálos ágyán fekszik.

hétvégéket biztos. Vagy a telet és a kará-
 - De hiszen én nem ezt akartam! Én még 

csonyt. Újabb alkalmat kapunk, hogy 
nem is éltem!- ismeri fel a döntésének súlyát. 

változtassunk: az új tanév új házi feladata: 
A történet azzal ér véget, hogy a fiatalember, 

örülni, de legalább is meglátni minden 
aki a kedvesét várta a padon, elbóbiskolt, és 

napnak a maga értékét, szépségét. Hogy 
az egészet csak álmodta. Óriási megköny- majd egyszer, nagyon soká a halálos ágyun-
nyebbülést érzett, és innentõl kezdve, soha kon nehogy mi is azzal szembesüljünk: Hogy 
nem akart mást megélni, mint azt, amit a sors én még nem is éltem!
éppen neki szánt, nem várt többet semminek Kaluzsa Mónika
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Akiér t a harang szólt...

V

Gólyahír: Legutolsó újságunk megjelenése
óta községünkben nem volt

gyermekszületés.

Rácz Elemérné
1968-2017

Magashegyi u. 66. V

XXII. BORVERSENY
Ezennel tudtára adatik minden szõlõsgazdának, ki borát 
ízletesnek tartja, hogy saját készítésû nedûjét meg-
mérettetheti a Rimóci Szüreti idején. Ennek okán a 
jelentkezéseket várja a borokat gyûjtõ 
bizottság 2017.  szeptember 14-én 
(csütörtökön) 18:00 óráig a Dr. Manga János 
Közösségi Ház- IKSzT-ben. A legfinomabb 
nedû kihirdetésére és jutalmazására a 
Szüreti napján kerül sor szeptember 16-án.

X. SZÜRETI FÕZÕVERSENY
Várjuk csoportok, civil szervezetek, intézmények, családok 
és baráti társaságok jelentkezését! A X. Szüreti fõzõ-
versenyre nevezni 2017. szeptember 14-én (csütörtökön) 
18.00 óráig lehet a Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSzT-
ben. A versenyre a nevezési díj egy tombola felajánlás. 

áSzeptember 16- n a reggeli órákban kezdõdik a terep-
rendezés a Rendezvénytéren, ekkortól lehet a helyet 
elfoglalni, a saját sátrat vagy pavilont felállítani, a fõzést 
megkezdeni. Minden csapat a szüreti felvonulás kezdete-
kor kap egy „Fõzõverseny” felirat  kötényt, amelyet az 
eredményhirdetés végéig kell viselniük a csapatvezetõk-
nek. 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 délutánján 15:45-16:00 
között a három fõs zs rinek.
Eredményhirdetés a zs ri értékelése 
után következik.   Infó: 0632/781-045
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VI. PÁLINKAVERSENY
Folytatva a hagyományt idén is pálinkaversenyen mér-
kõzhetnek meg azok a fõzõmesterek, akik italukat arra 

érdemesek találják. Várjuk a jelentke-
zéseket 2017. szeptember 14-én 
(csütörtökön) 18:00 óráig a Dr. Manga 
János Közösségi Ház - IKSzT-ben. A 
legfinomabb pálinka és készítõje a 
Szüreti napján, szeptember 16-án 
jutalomban részesül.

IKSZT hírek
A nyár utolsó társasjáték délutánját 

tartottuk meg augusztus 25-én, pénteken 

14:00-tól a Közösségi Házban. Lassan 

érkeztek a játékosok, de nagy örömünkre 

végül egész szép számban összegyûltünk. Elõször a Hét 

csoda nevû társasjátékkal játszottunk, ahol a nevébõl 

adódóan a világ hét csodájának számító városok között 

bonyolították le a „kereskedelmet” a játékosok, majd a 

Tabu elnevezésû körülírós-kitalálós játékkal töltöttük el a 

délután hátralevõ részét. Eközben volt, aki kártyázott, s 

volt, aki Twisterezett. A játékok után a Közösségi Ház 

mögé telepedtünk le, ahol a nyári jó idõben nyársalással 

zártuk az estét. Ismét egy jó hangulatú délutánt tudhattak 

maguk mögött a résztvevõk! Köszönjük azoknak, akik 

innivalóval, harapnivalóval hozzájárultak a délutánhoz.

Augusztus hónapban „Oltalmad alá futunk Istennek 

Szent Szülõje” címmel, a rimóci Máriás hagyomány 60 évét 

bemutató kiállítás volt megtekinthetõ a Közösségi 

Házban. A kiállítás fekete-fehér vagy színes képeken 

keresztül mutatta be a Mária hordozókat, azokat a 

helyeket, amelyekre a Szûzanya szobrát az évtizedek alatt 

elvitték, valamint a rimóci viselet változásainak szakaszai 

szintén megfigyelhetõek a kiállított képeken. A kiállítás 

anyagát összegyûjtötte: Paluch Norbert.

Játék közben

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 
2015/2016-os tanévhez képest a 2016/2017-es tanévben, ugyan-
azon intézményben, egy egész érdemjegyet javítottak az év végi 
eredményeik tekintetében.
A pályázaton évet ismétlõ diák eredménye nem értékelhetõ.
A pályázat elbírálásához mind a 2015/2016. tanév, mind a 
2016/2017. tanév végi eredményekrõl készült bizonyítvány 
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: 2017. szeptember 29.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati 
Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2017. 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 tá-
mogatásban részesíthetõ az a tanuló, aki az országos közép-
iskolai tanulmányi verseny (OKTV) elsõ húsz hely valame-
lyikén 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: 2017. szeptember 29.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati 
Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2017. október hónapban kerül sor, 
melyrõl az érintettek értesítést kapnak.

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

ban. A cím elnyerésére bárki írásban, indokolással együtt javaslatot PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
tehet. A nyertes fiatalok oklevelet és 10.000 Ft értékû könyvutalványt 

„AZ ÉV AKTÍV FIATALJA” kapnak elismerésként.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 

A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal-pályázatot hirdet „Az év aktív fiatalja” cím elnyerésére. A 
ban, dr. László Tünde jegyzõnek.pályázatban részt vehetnek azok a 14 – 30 év közötti fiatalok, 
Az elismerések átadására 2017. október hónapban kerül sor, melyrõl akik a község életében aktívan részt vesznek; szabadidejük 
az érintettek értesítést kapnak.terhére, önként vállalt közösségi munkát végeznek; részt 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testületevesznek a helyi események megszervezésében, lebonyolításá-

Ülésterembõl
Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2017. 

augusztus 29-én tartotta következõ ülését. Az elsõ napirendi pont 
keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ által kezdemé-
nyezett – az iskolaépületekre vonatkozó – vagyonkezelési szerzõ-
dés megtárgyalására és elfogadására került sor.

 Következõ napirendként a „Kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegû fejlesztéseinek támogatására” megnevezésû 
pályázati kiírást tekintette át a testület és úgy döntött, hogy a 
maximálisan elnyerhetõ 1. 600. 000.- Ft-os pályázati összeget a közös 
önkormányzati hivatal egészségügyi festésére és egy térelválasztó 
fal megépítésére nyújtja be.

Ezt követõen a Virágsziget Szociális Társulás fenntartóváltásá-
nak lehetõségét vizsgálta meg a testület. A Váci Egyházmegye 
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központtal, mint a 
jövõben lehetséges fenntartóval a Társulás elnöke Verbói Gábor 
polgármester felvette a kapcsolatot, akik szívesen fogadták a 
megkeresést. A fenntartóváltás keresésének gazdasági okai vannak, 
tekintettel arra, hogy az egyház magasabb normatívát kap az 
intézmények mûködésére.

Következõ napirendi pontban a Szécsény Térsége Humánszol-
gáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának-, 
valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadására 
került sor.

Az Egyebek napirendi pont keretében a Nógrád Megyei Polgári 
Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárõr Egyesület támogatásáról-, a 
szociális célú tûzifa igényléséhez kapcsolódó határozat módosításáról, 
valamint a Biztos Kezdet Gyerekház vezetõi megbízásához 
kapcsolódó, határozott idejû pályázat kiírásáról döntött a testület.

A képviselõ-testületi ülés végén tájékoztató hangzott el több 
pályázati lehetõségrõl, továbbá arról a szomorú tényrõl, hogy a 
Rimócon kirendeltségként mûködõ Centrál Takarékszövetkezet 
szeptember 30. nappal bezár. A jövõben a szécsényi központba (3170 
Szécsény, Rákóczi út 71.) tudnak ügyet intézni a lakosok.  dr. László Tünde

Villanyoszlopok cseréje

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása alapján 
rekonstrukciós munka keretében ki fogják cserélni

a fa villanyoszlopokat a Varsányi út 49-tõl
a Varsányi út végéig, illetve a Csillaghegyi úton,

a Kölcsey és Vörösmarty úton.

ÉRTESÍTÉS
A Közép-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. értesíti a rimóci 
utazóközönséget, hogy 2017. szeptember 1-tõl új járatpárt közlekedtet 
Szécsény és Rimóc között, az alábbiak szerint:

3360 Szécsény-Rimóc autóbuszvonalon 
• 17.sz. új járat közlekedik munkanapokon: Szécsény autóbusz állo-
másról indul 17:35-kor, Rimóc autóbusz fordulóba érkezik 17:50-kor.
• 36.sz. új járat közlekedik munkanapokon: Rimóc autóbusz forduló-
ból indul 18:10-kor, Szécsény autóbusz állomásra érkezik 18:25-kor.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a Nógrádsipek-Varsány-
Rimóc–Szécsény vonalon munkanapokon Nógrádsipekrõl 19:50-kor 
induló járatából a rimóci betérõ szakaszának kihasználtság hiánya 
miatti megszüntetésével nyílt mód a fenti járatpár közlekedtetésére.
Ez azt jelenti, hogy visszakaptuk a régi fél 6-os buszt,de Szécsénybõl a 
rimóci elágazótól nem lesz busz 20:10-kor illetve Rimócról vissza 20:18-
kor. A Szécsény autóbusz állomásról induló esti fél kilences járatot nem 
érinti a változás.
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Ebben az évben augusztus 20-án rendhagyó módon atya megszentelte és meg-
emlékeztünk meg az államalapítás ünnepérõl. A áldotta az új kenyeret, 
szokásos, már évek óta megtartásra kerülõ délelõtti Beszkid János polgármester 
szabadtéri szentmise helyett reggel 8 órakor kezdõdõ úr pedig felvágta azt. A 
mise után emlékeztünk meg államalapító Szent Istvánról felvágást követõen rimóci 
és az új kenyérrõl. Az idõpont azért volt korábbi az elmúlt népviseletbe öltözött lányok, 
évekhez képest, mert idén buszos zarándoklat indult 11 Szoldatics Karolina, Vincze 
órakor Budapestre, az ünnepi szentmisére és a Szent Jobb Georgina és Vizoviczki Lili 
körmenetre. Az is jó döntésnek bizonyult, hogy a osztotta szét a jelenlévõknek. 
szabadtér helyett a templomban kerüljön megrendezésre Az ünnepséget a Boldog 
a mise és az ünnepség, mivel esõvel indult a vasárnapi asszony anyánk kezdetû régi 
nap. magyar himnuszunkkal zár-

A József atya által celebrált szentmisét követõen a tuk.
Himnusz után, rövid mûsor keretébenVizoviczki Lolíta: Köszönjük a segítõk, 
Horváth Piroska - Új kenyér köszöntõ... Örökségünk közremûködõk munkáját és mindazoknak, akik az esõ és 
címû versét szavalta el, majd Beszkid János polgármester a korai óra ellenére eljöttek a templomba, hogy együtt 
úr mondta el ünnepi gondolatait. Õket követõen József ünnepeljünk.                                                                     BVÁ

Augusztus 20.
Szent István napja, az államalapítás ünnepe!

Vizoviczki Lolíta verset mond

A kenyérosztó lányok Az új kenyér felvágása

sel és a technikai lebonyolítással. Rimócon a lóci úti Fogadalmi Két Vár Futás
Kápolna elõtt, a kerékpárúthoz közelebb alakítottuk ki a 14 km-

Hollókõ - Rimóc - Szécsény között es táv fordító- és frissítõ pontját, valamint a faluhoz közelebb a 
26-km-es táv frissítõ pontját. A futóverseny alatt segítséget 

Elsõ alkalommal rendeztek futóversenyt Két Vár Futás nyújtott a sátrak összeállításában és szétszedésében Virág 
elnevezéssel augusztus 26-án, szombaton Rimócon keresztül. A László és Virágné Marika, a lebonyolításban Vinczéné Percze 
Hollókõbõl induló verseny a kerékpárúton keresztül érkezett Gizella, Dallamann Fanni, Percze Roberta, Nagy Dolóresz, 
meg a rimóci kápolnához, ahol a 14 km-en versenyzõ futók 

Csimadiáné Évi néni és Levente, a pakolásban Vincze Gergõ és 
visszafordultak Hollókõ felé, a 26 km-en versenyzõk pedig 

Burik László. A polgárõrség részérõl biztosították az István 
továbbhaladtak Szécsénybe, majd az ottani fordulást követõen 

király út és a Szécsényi út keresztezõdését Golyán József és futottak vissza szintén ezen az útvonalon. A sportesemény ötlet-
Kiss Attila, a futók számára a mosdók miat taz IKSZT-t nyitva gazdája Hasznosi Márk volt, aki maga is szép eredményeket ért 
tartotta Laczkó Kristóf, valamint Szécsényben a fordító pontnál már el ebben a sportágban. A verseny szervezõi - Bablena 
a zenét szolgáltatta Vincze Zsolt (Dän Von Fice). Ez úton is Ferenc koordinálásával - a Szécsényi Közmûvelõdési Nonprofit 
köszönjük nekik a segítségüket, valamint Koczkáné Melindá-Kft. és a Hollókõ Világörökség-kezelõ Nonprofit Kft. melyhez 
nak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kápolna kulcsát.segítséget nyújtott Rimóc Község Önkormányzata a Rimóci 

A futóversenyen rimóci- vagy rimóci kötõdésû verseny-Ifjúsági Egyesület és a Rimóci Kobak Egyesület is. Az országos 
sportesemény több, mint 240 futót mozgatott meg, akik a zõk is indultak, akiknek az eredményei a következõképpen 
visszajelzések alapján nagyon meg voltak elégedve a szervezés- alakultak:

Helyezés
(abszolút 

lista)
Korosztály Km

Helyezés
(neme

szerint)

Helyezés
(kategória

szerint)
IdõNév

Kiss Gábor

Kiss Róbert

Laczkó Dominik

Kovácsné Czerovszki Daniella

Kovács Norbert

Fedelin Tibor és Jusztin Zoltán

19-39

19-39

19-39

19-39

14-18

26 km váltó

14

14

14

14

26

8

22

33

63

72

12

8

18

27

16

53

11

3

7

6

12

22

4

01:06:10

01:24:17

01:29:03

01:39:47

03:18:26

03:09:48

A fenti résztvevõk közül Kiss Gábor állhatott a dobogó harmadik fokára kategóriájában, de a többi versenyzõk is szép idõt 
futottak, ha nem is értek el dobogós helyezéseket.  Gratulálunk a résztvevõknek, hogy a nagy meleg ellenére sikeresen teljesítették 
kitûzött céljaikat és a versenyben eredményesen szerepeltek!                                                                                                      BVÁ

A 14 km-es útvonal fordító- és frissítõ pontja A 26 km-es táv résztvevõi már visszafelé frissítenek Rimócon

a) szülei, gondviselõi munkaviszonnyal rendelkeznek, Bölcsõde indul Rimócon
vagy a közeljövõben munkavállalást terveznek és ezt a 
kérelem benyújtását követõ 30 napon belül igazolják;

Rimóc Község Önkormányzata a Váci Egyházmegye Szent 
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

Anna Katolikus Családi Bölcsõde Hálózatának egyházme-
gyermeket,

gyei fenntartójával a kötelezõ bölcsõdei feladatok 
c) a három vagy több gyermeket nevelõ családban élõ ellátásának teljesítésére megállapodást kötött. A feladat-

gyermeket,ellátási szerzõdés alapján önkormányzatunk bölcsõdei 
d) az egyedülálló szülõ által nevelt gyermeket, ésellátás biztosít Rimócon 2017. október 1. napjától.

A rimóci Fülemüle Bölcsõdébe várjuk azon szülõk e) a védelembe vett gyermeket.
jelentkezését, akiknek gyermeke az 1 éves kort betöltötte, de A jelentkezési lapot a közös önkormányzati hivatal 
még nem érte el a 3 éves korhatárt. ügyfélfogadási idejében Mócsányné Tóth Anita ügyintézõ-
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló nél lehet igényelni. Jelentkezési határidõ 2017. szeptember 
törvény értelmében a bölcsõdei felvétel során elõnybe kell 20.
részesíteni azokat a gyermekeket, akik Rimóc Község Önkormányzata

hívekkel az Erdélybõl érkezett református lelkész. Még X. Lepényfesztivál
megvártuk a hat órakor kezdõdõ tombolasorsolást, ahol 
most nem kedvezett nekünk a szerencse. Dehát mindig nem Varsány, 2017. 08. 19.
nyerhetünk. Élményekkel és tapasztalatokkal érkeztünk 
haza. Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki Varsány Kedves meghívásnak eleget téve vettünk részt augusz-
Község minden lakójának a fesztivál szervezéséért és lebo-tus 19-én szombaton a X. Varsányi Lepényfesztiválon. 
nyolításáért és az érezhetõ vendégszeretetért.Vendégségbe menni üres kézzel nem illik, így mi is vittünk 

Beszkid Jánosmagunkkal rimóci képeslapokat, rimóci malomkalácsot, és 
természetesen néhány rimóci túróslepényt is.

Részt vettünk az úgynevezett „lepényszentelõ” szent-
misén, melyen a sok lepény között megszentelték az 
általunk vitt rimóci túróslepényt is. A délután változatos 
programokkal gyorsan eltelt és hamar elfogytak a rimócról 
hozott étkek is. A fesztiválon nagyon sok helyi és távolabb-
ról érkezett ismerõssel találkoztunk, beszélgettünk. 
Elfogyott néhány doboz sör is, illetve megkóstolhattuk a 
jobbnál-jobb, finomabbnál-finomabb gasztronómiai külön-
legességeket is. Külön öröm volt számunkra, hogy az 
értékelésnél a „rimóci betyár legény” névre keresztelt, 
általunk vitt lepény különdíjat kapott. Szerencsések 
voltunk, mert a külföldrõl ( Erdélybõl és Lengyelországból) 
érkezett küldöttségek tagjaival is válthattunk néhány szót. 
Sokunk véleménye szerint szép gondolatokat osztott meg a 
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Az elsõ évektõl kezdõdõen napjainkig minden év leg-1977. szeptembere volt az az 
fontosabb eseményeit tartalmazó tablók díszítik óvodánk idõpont, amikor megnyitotta kapuit az 
folyosójának falát, melyek megtekintésére bárkit szívesen akkori óvodás korú gyermekek elõtt az 
várunk, aki egy kicsit nosztalgiázni szeretne óvodás éveirõl.óvoda. A falu vezetõi megtettek min-

40 év alatt nagyon sok változás történt óvodánkban, úgy a dent egy új óvoda létesítése érdekében. 
nevelési programokban, mint a minket körülvevõ társada-Az óvoda típusterv alapján épült, 
lomban. Az óvoda elsõ vezetõje Halasi Antalné volt. 2002-amelyet a Nógrád Megyei Építõ és 
ben Molnár Lászlóné vette át az intézmény vezetését, 2014-Tervezõ Vállalat adaptált a mai István 
tõl pedig Virágné Csábi Adrienn vállalta ezt a feladatot. Ez király út 32. szám alatti telekre. A rimóci Napköziotthonos 
idõ alatt nagyon sok óvodapedagógus megfordult az Óvoda két csoportszobával, a hozzátartozó kiszolgáló 
óvodánkban, akik hosszabb-rövidebb ideig dolgoztak helységekkel és saját konyhával kezdte meg mûködését, 
nálunk. 2012-ben a szervezeti felépítésünkben nagy változás immáron 40 éve. Az épület már az elsõ perctõl kezdve 
történt. Addig saját konyhával rendelkeztünk, ami nagyon kicsinek bizonyult, minden évben jogos kérelmeket kellett 
elõnyös volt számunkra, ugyanis a gyerekek napirendjéhez elutasítani. A túlzsúfolt csoport veszélyezteti, gátolja a 
rugalmasan igazodott az étkezések rendje. Jelenleg az óvoda gyermekek egészséges testi és lelki fejlõdését. Az ideiglenes 
részére a Gondozási Központ biztosítja az étkezést.

megoldások nem voltak célravezetõk, amikor kényszer-
Óvodánk 25 éves évfordulója alkalmából nagy kutató-megoldásként három tanévben is az óvoda elõtt elhelyez-

munkába fogtunk. Így került sor óvodások, dolgozók, alapí-kedõ épületben folyt a nevelés, amely egy kisebb létszámú 
tók felkutatására, fényképek gyûjtésére. Nagyon érdekes csoport foglalkoztatására volt alkalmas.
dolgokra bukkantunk múltunk felderítése során, mely anya-

Ez a gond 1999-ben oldódott meg, amikor egy újabb 
gok egy kiadvány formájában bármikor beszerezhetõk óvo-

csoportszobával és a hozzátartozó öltözõvel, mosdóval, 
dánkban. Büszkén mondhatjuk, hogy „érdekes, érdeklõdésre 

valamint egy nevelõi szobával, vagyis egy harmadik 
méltán tarthat számot ez a kis kiadvány, melyhez hasonló 

szárnnyal bõvült az épület. Ez nagyon nagy elõrelépést 
rimóci intézményben még nem született.” Ezeket a 

jelentett, hiszenígy az óvoda 75 férõhelyesre bõvült.
gondolatokat Beszkid Andor, akkori polgármesterünk 

Az építkezéshez szükséges anyagi fedezet nagy részét 
fogalmazta meg, a kiadvány elején írt ajánlásában.

központilag biztosították.
Ez a jubileumi alkalom adott indíttatást arra is, hogy 

A harmadik csoport ünnepélyes átadására 1999. február 
óvodánknak névadót rendezzünk, hogy másoktól való 

12.-én került sor. megkülönböztetésünket hangsúlyozzuk, egy hozzánk 
1999. szeptemberétõl saját arculatunkhoz, érzelem közelálló, szimbolikus, vidám, saját névvel. Így vált 

világunkhoz illõ, a helyi adottságokat figyelembe véve, óvodánk Nyulacska Napköziotthonos Óvodává, ami mára 
önálló programot dolgoztunk ki, melyet azóta többször Rimóci Nyulacska Óvodára módosult.
módosítottunk a helyi és a társadalmi elvárásoknak, az Bízunk abban, hogy az 50. évfordulónkat a 25.-hez 
aktuális jogszabályoknak és a gyerekek igényeinek meg- hasonló méltósággal tudjuk megünnepelni és akkorra 
felelõen. megszerkesztésre kerül kiadványunk második része.

Pedagógiai Programunk céljainak megvalósításával „ Ha a jövõ évrõl akarsz gondoskodni,
elõsegítjük a gyerekek közösségbe való beilleszkedésüket, 

vess magot,ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!
bõvítjük az õket körül vevõ világról alkotott ismereteiket és 

Ha terved egy életre szól, embert nevelj! ”érzelmi biztonságot nyújtunk számukra a jeles napok és 
Ennek szellemében tesszük a dolgunkat, a legnagyobb közös ünnepek adta élmények átélésével. Nagyon fontosnak 

tudásunk szerint a Rimóci Nyulacska Óvodában  2017-ben.tarjuk a másság elfogadását, tiszteletben tartását, hiszen 
gyermekeink 93 százaléka cigány származású. Virágné Csábi Adrienn, Pásztorné Percze Gyöngyi, 

Boldog Bernadett, Kiss Renáta, Jusztin Tímea, Jusztin Programjainkat úgy szervezzük, hogy a környezeti 
Mária, Jusztin Béláné, Tóth Lászlóné, Balázs Tiborné, nevelés állandóan, mindenkori folyamatossággal jelenlévõ 
Kiss Istvánnéhatás legyen, amely példát ad a gyermekeknek.

40 éves a Rimóci Nyulacska Óvoda
Délután a „Mangában” – ahogy a helyiektõl A Tititá Néptáncegyüttes 

hallottuk – Déska Margit mutatta be a fésülést a lányokon 
és az asszonyokon. Holeczné Terka nénit is sikerült rá-Rimócon
beszélni, hogy mutassa meg nekünk a menyecske ki-

Csupán 180 km van Rimóc és a magyar-osztrák- kötését. Mikor a frizurák elkészültek, Margit néni fel is 
szlovák hármashatár közelében fekvõ Jánossomorja közt, öltöztetett néhányunkat a ruháiba. Mikor a gyerekek és a 
mégis évekig készültünk, mire eljutottunk ide. Kb. 5-6 férfiak belefáradtak a sok ruhapróbába, és elmentek 
évvel ezelõtt tanultunk rimóci táncokat a Tititában, és hegyet mászni, mi asszonyok a menyecske feltûzését még 
attól kezdve minden évben tervezgettük, hogy meg- sokáig próbálgattuk. Vacsora után Margit néni ruha-
nézzük mindezt a valóságban is. Eddig minden évben jött készleteit is tüzetesen átnéztük, még jó, hogy õ nem korán 
valami más ötlet, és másképp alakult, de idén végre a fekvõ, így volt rá elég idõnk.
nyári egyesületi kirándulás célpontja Rimóc lett. Szombaton a csoport egy része az ipolytarnóci õs-

3 és fél napot töltöttünk ott - 20 felnõtt és 10 gyerek - a maradványokhoz, a többség azonban a Robinson-
Tízpengõs és Piros csizma vendégházakban. Mivel a nyári szigetek nevû szécsényi vízpartra kirándult. Este még 
kirándulásaink mind szakmaiak is egyben, a csoport egy mindenki lebonyolította az éppen függõben lévõ vásár-
része - az érdeklõdõbbek - szinte csak a rimóci viselettel lásait, ruhamegrendeléseit, így vasárnap többen is teljes 
foglalkozott, de sajnos így is nagyon kevés volt rá az idõ. viselettel tértünk haza Rimócról.

Az elsõ napot, 13-át a korábban érkezõk Hollókõn Köszönjük elsõsorban Jusztin Péternek, hogy évek 
töltötték. Persze tudjuk, hogy ez egy „palóc kirakat”, de óta ellát minket tanácsokkal a rimóci népviseletet illetõen, 
nagyszerû volt, hogy egy kis faluban egy egyszerû és hogy most megszervezte nekünk ezt a tartalmas szak-
csütörtöki hétköznapon mégis van annyi látnivaló és mai programot! Köszönjük a viseletkészítõknek, hagyo-
olyan változatos program, hogy egy teljes napot el tud ott mányõrzõknek Rozi néninek, Margit néninek, Terka 
tölteni egy család. Ez nagyszerû, világörökségi helyszín- néninek, Piroskának és Norbinak a szakértõ kalauzolást 
hez méltó! Rimóc néprajzában! Köszönjük a rimóciaknak a szíves 

Elsõ esténken, a hollókõi kirándulást követõen a Dr. vendéglátást, reméljük, visszatérünk még!
Manga János Közösségi Házban találkoztunk Paluch 
Norbert és Bablena Piroska hagyományõrzõkkel. Norbi 
egy vetített képes elõadás keretében még a gyerekek 
számára is élvezhetõen, ámde mégis a minket érdeklõ 
mélységben bemutatta a község történetét, néprajzát, 
tánctörténetét és viseletét. Ezt követõen Piroskával 
táncoltak is egy rövidet.

Pénteken Jusztin Péter szervezésének köszönhetõen 
egész nap „ruháztunk”. Kezdtük a Fõkötõmúzeumban – 
csodálatos gyûjtemény, gratulálunk a község vezetésé-
nek a létrehozásáért! Ezután a Babamúzeumba mentünk 
Rozi nénihez. Eddig jóformán csak képeken láttunk 
rimóci viseletet, így most mindenki csak ámult a sok 
gyönyörûség láttán. Hát még, mikor a szekrények és 
ládák is kinyíltak… Rozi néninél sikeresen eltöltöttük az 
egész délelõttöt. Azért csak ennyit, mert nagyon szoros 
volt a program.

de az idõ kerekétBódi Irén: Az idõ vonatán
megállítani nem lehet.

Egy pálya útja véget ér. Amilyen hosszú volt az út,
A gyorsvonat megáll, annyi szépet rejt a múlt!

Ahogy este a Nap leszáll,s a búcsúzó útitárs
úgy válik múlttá a jelen,más vonatra száll.

míg pirkad a hajnal,Az idõ vonatán
a jövõ csak sejtelem.lassan döcög tovább,
Az ember a múltbas ha kinéz ablakán,
ezerszer visszanéz,nem fut el úgy a táj,

könnyûnek látszik a búcsúzás.
ahogy elfutott - az ifjúság.

De búcsúzni mindig nehéz.
Az ember a múltba

Sok szeretettel búcsúzunk Tõled,ezerszer visszanéz,
kívánunk még, hosszú boldogs szeretné újraélni
és tartalmas nyugdíjas éveket,mindazt, ami szép.

erõben, egészségben!Lassítaná az idõt, s megállítaná
a legszebb perceket, a Szociális Bolt dolgozói
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

nevelési évre készülünk, gyûjtjük az ötleteket a foglal-

kozásokhoz, az éves programokhoz. A meghirdetett Így indul az új nevelési 
álláshelyre nem volt jelentkezõ, így egy fõ óvoda-

pedagógussal kevesebben látjuk el a feladatokat. A évünk
2017/2018-as nevelési évben 63 óvodásunk lesz. A 

csoportok elosztása életkor alapján homogén jellegûek, 
Minden évszaknak meg van a maga szépsége. A 

így kis-, középsõ- és nagycsoporttal mûködünk. A nyáron 
nyár varázsa a napsütés, a kikapcsolódás, a pihenés. Az 

történtek személyi változások az óvoda dolgozóinak 
óvodában viszont ez idõ alatt sem áll meg az élet. Ekkor 

körében, ezért a csoportbeli elosztás a következõképpen 
történnek meg a játékok, az ágynemûk, a törölközõk, a 

alakult:
függönyök, a szõnyegek mosása, fertõtlenítése, a hely-

ségek alapos nagytakarítása és az udvar rendezése, az 
„Körte” kiscsoport: 20 fõ

udvari játékok javítása, festése. A nagyobb felújítási és Óvodapedagógusok:
karbantartási munkálatokat is erre az idõszakra Kiss Renáta,Virágné Csábi Adrienn
tervezzük be, mivel a mûködési idõ alatt ezek Dajka: Balázs Tibor Zoltánné
megvalósítása balesetveszélyes lenne. Régi az épület, 

folyamatos igénybe vételnek vannak kitéve a felszerelé- „Cseresznye” középsõcsoport: 22 fõ
sek, a berendezési tárgyak, amelynek minõségét csak a Óvodapedagógus: Boldog Bernadett
rendszeres és gyors javítással lehet megõrizni. Nagy Pedagógiai asszisztens: Jusztin Mária Ildikó
örömünkre a nyári zárva tartás alatt megszépültek a Dajka: Jusztin Béláné
csoportoknál lévõ, elõtetõvel fedett, udvari részek, 

amelyek új, betonréteget kaptak. Az udvari és a bejárati „Alma” nagycsoport: 21 fõ
kaputól induló járdák szélesebbek lettek, így már a szülõ Óvodapedagógus:

Jusztin Tímea, Pásztorné Percze Gyöngyiés a gyermek kézen fogva is kényelmesen elférnek egy-
Dajka: Tóth Lászlónémás mellett. A csoportszobák falai átfestésre kerültek. Két 

csoport öltözõjében padlóburkolat csere történt. A 
Sajnos, megnehezíti a munkánkat az óvoda-felújításoknak köszönhetõen egy esztétikusabb, tisztább 

pedagógus hiány, amellyel küzdünk. Ennek ellenére arra és szebb környezetben fogadhatjuk a régi és új óvodásain-
törekszünk, hogy ez ne hátráltassa a mindennapi mun-kat. Köszönjük mindazoknak a közremûködését, akik a 
kánkat és ismét egy tartalmas, mozgalmas és örömteli munkálatok megtervezésében, kivitelezésében és meg-
évet nyújtsunk a hozzánk járó gyerekeknek.valósításában segítségünkre voltak!

Nekünk, óvodapedagógusoknak a nyári szabadság 
Virágné Csábi Adriennnemcsak a pihenésrõl szól. Ilyenkor már a következõ 

A fedett udvarrésznek köszönhetõen esõs idõben is játszhatnak a gyerekek a levegõn A járdák szélesítésével szebb lett óvodánk

fûzõdtek. 1700-ban XI. Kelemen pápa kivizsgáltatott Porciunkula búcsú - Betegek 
néhány Szentkúton történt csodás gyógyulást, és azok 
valódiságát elfogadta.”Zarándoklata, Idõsek Búcsúja

Szinte már hagyomány, hogy amikor elérkezik a 
„Egy legenda szerint Szent László forrást fakasz- Porciunkula-búcsú ideje, Rimóc idõsei összefogva, együtt 

tott egy sziklában a lovával. Feltehetõleg 1095-ben egy keresik fel a Mátraverebély közelében található  Szent-
mátraverebélyi pásztor néma gyerekével együtt õrizte a kútat. Így volt ez idén is. Augusztus 2-án reggel 7:30 

perckor volt a gyülekezõ a közösségi ház elõtt, ahonnan 2 völgyben az uradalmi állatokat. A kisfiú lemaradt apjától 
busz szállította a zarándokokat a Mária – kegyhelyre.  A mert vizet keresett, amikor is megjelent neki Szûz Mária 
Porciunkula-búcsú évek óta a környékbeli szociális és rámutatott a forrásra. A fiú oltotta szomját, ivott a 
intézmények, az idõs és a beteg zarándokcsoportok napja. vízbõl, mire felnézett a jelenés már eltûnt majd furcsa 
Érkezés után a csoport a templomba ment, hogy bizsergés lett rajta úrrá: meggyógyult, tudott beszélni és 
köszöntse Szûz Máriát. Lehetõség volt a gyónásra, apja után kiáltott. Az apa elképedt, majd híre ment a 
áldozásra, szentmise keretén belül pedig részesülhettek a történetnek az egész környéken. Az apa tovább ásta a 
betegek kenetében is. A nagy hõség ellenére szép szám-

mélyedést, melybõl késõbb egy kút lett, 100 évvel késõbb 
ban vettek részt a Búcsún, ahonnan kissé fáradtan, fel-

már a hely megkapta a Szentkút nevet.  A forrás vizének 
töltõdve tértek haza a résztvevõk.

gyógyító hatásához már a középkorban is legendák Gondozási Központ

Rimóci zarándokcsoport Budapesten, a Szent Jobb körmeneten
(fotók: Dallmann Fanni)
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Most csak annyit, hogy sajnálom, azt, hogy vége „lesz.” nézõpontjába helyezkedést, s a másik megértését. S ha ez meg-
Sajnálom azt, hogy másoknak nem adatik meg egy ilyen élmény. van, akkor könnyen el tudjuk fogadni egymást. Szerintem a 
Biztos vagyok ugyanis benne, hogy a világ másmilyen lenne, ha boldog élet egyik kulcsa ez: Elfogadás és a szép átélése. Látni 
többen táboroznának. Értem úgy, hogy az emberek rájönnének, azt, hogy mások is boldogok. Az élet szép, hagyni kell, hogy a jó 
hogy együtt könnyebb; muszáj összetartóbbnak lenni. Nekem ezt Isten megmutassa a szépségét. 
adta most a tábor. Én már látom. Látom és köszönöm. Köszönöm, hogy láthatom. 
Az összetartozás érzését, az odafigyelés a másikra, a másik Jelige: „Jó hogy itt lehetek!”

Kezelhetõk voltak a diákok. Örültek a királyréti kisvasútnak és 4. Háromnapos tábor a Dunakanyarban
nagyon szépen, egymásra figyelve játszottak a játszótéren és 
mászkáltak a fagyökerekbe kapaszkodva a meredek hegy-Egyházközségünkben van egy lelkes cigány- diák csapat. Rend-
oldalon. E viselkedés után elmertük vinni a Visegrádi várba, szeresen részt vesznek az évközi hittanórákon és a szent-
majd hazánk legizgalmasabb túrájára: a Rám - szakadékba. miséken. Gyakran szerepelnek a szentmiséken, falu ünnepeken 
Lelki programjaink is voltak: elsõ nap keresztút, gyerekek és meghívásaik is vannak. Jelenleg Bercelre készülünk az ottani 
életérõl szóló történetekkel, másik nap Nagyboldogasszonyi idõsek otthonába. Ebben a léleképítõ és közösségfejlesztõ mun-
misénk volt, harmadik nap meglátogattuk az Esztergomi kálkodásban nélkülözhetetlen segítõje az egyházközségnek 
bazilikát és a Ferences nõvéreket. Volt fergeteges esti mulatság Csimbi papa és Csimbi mama. Velük együtt döntöttük el, hogy 
és élményszerû strand is. Köszönjük a Csimbi mamának és jutalomképpen elvisszük õket néhány napos táborba. Nagy 
testvérének a fõzést és a gondos ellátást. Köszönjük Csimbi izgalommal várták a gyerekek. Mi felnõttek más szem-
papának, megnyugtató jelenlétét.pontból… Hála Istennek nagyon tartalmas volt ez a három nap. 

indulunk a kápolnához. Szeretettel kérjük a rezesbanda és a Szeptember hónap miserendje:
harmonikások kíséretét, és sokan öltözzenek fel népviseletbe. Minden vasárnap de 11 órakor csütörtök, péntek, Szombat este 
A szentmise 11 órakor kezdõdik. Köszöntsük égi Édesanyánkat 7 órakor lesz a szentmise.
ünnepéjes külsõben és szép lelkülettel.

Szeptember hónap kiemelkedõ egyházi ünnepei: - Szeptember 17. (vasárnap) de 11 órakor tanévnyitó szentmise.
- Szeptember 8. (péntek): Mária születésnapja - Szeptember 24. (vasárnap) de 11 órakor Szentírás vasárnapja
- Következõ vasárnap (szept. 10.) a sipeki úti Fogadalmi Gyöngyösi búcsú ünnepi szentmise, de 10 óra
kápolnánál Mária születésnapi búcsúja. Délelõtt 10 órakor - Október 1. (Vasárnap) Terményhálaadás

„Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülõje” címmel, 2017-ben augusztus elsõ hétvégéje 5-ére esett, ezért 

mely a rimóci Máriás hagyomány 60 évét mutatta be.ekkor tartottuk meg az idén 22. évfordulóját ünneplõ 

Rimóci Falunapot. Míg tavaly az esõ miatt aggódtunk, Idén is tombola szelvények kerültek értékesítésre, 
idén a nagy hõség miatt fájt a fejünk. Próbáltunk ebben az évben a Rimóci Nyulacska Óvoda dolgozói által. 
óvintézkedéseket tenni - rasel háló felszerelése a nézõtér A tombola eladása sajnos nem tudta megdönteni a tavaly 
felé, hûtött vizek, stb. -, hogy elviselhetõbb legyen a felállított 3400 db eladott tombola rekordját, most 2630 
napok óta tartó és pont szombaton tetõzõ kánikula. darabot sikerült értékesíteni, így viszont mindenkinek 

nagyobb esélye volt nyerni. A fõdíj, amely egy Acer A Falunap a település legnagyobb rendezvénye, 

Aspire fekete-fehér notebook volt, ebben az évben is ezért a szervezés már hónapokkal korábban elkezdõdött, 

Rimócon  maradt mivel id. Kormány Lajos (Virág út) lett a a konkrét lebonyolítás pedig a Falunap hetének kezdetén 

szerencsés nyertes.már szemmel is látható volt. Rimóc Község Önkormány-

zatának közfoglalkoztatottainak köszönhetõen meg- A Falunap színpadán a következõképpen alakultak 
szépült a Rendezvénytér környéke, megépült a színpad, a a programok. Barna Krisztina mûsorközlõ vezényletével 
Rimóci Sátor, felkerült a rasel háló. Megérkezett a fél kettõtõl a Rimóci Rezesbanda indította a mûsort, akik 
vidámpark, felállításra került a büfé sátra is. fáradhatatlanul játszottak a nagy meleg ellenére. Amíg õk 

szusszantak egyet, a Rimóci Vadrózsa Cigány Tánc-A Falunap napján aztán már reggeltõl érkeztek az 

csoport elõadását láthatták a jelenlévõk. A táncos-zenés-árusok, az egyéb szórakoztató produkciók, elfoglalták 

énekes bemutató után a Rimóci Hagyományõrzõ helyeiket, várták a résztvevõket. A településen dolgozó 

Együttesé volt a színpad, akik karikázót, rimóci lassú és közösségi munkások és az önkormányzatnál diákmunkát 

friss csárdást mutattak be, s akiknek a Rimóci Rezesbanda végzõ fiatalok segítségével elkészült a Falunap színpadá-

szolgáltatta a talpalávalót. Három órától a Fourtissimo nak háttere, kikerültek a tájékoztató feliratok. Eközben a 

együttes gyerekmûsorral szórakoztatta a kisebbeket, Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai biztosították a rendez-

akiket az együttes tagjai a színpadra is felinvitáltak a jobb vény helyszínét, foglalták a parkolót a fellépõk számára.

hangulat kedvéért. A gyerekmûsort követõ rövid szünet Ebben az évben is szép számban voltak jelen árusok, 

után szintén a Fourtissimo állt a színpadra, akik egy órás mutatványosok, nagy választékot biztosítva a Falunap 

koncertet adtak a nézõközönségnek. A koncert elõtti résztvevõinek. A Pollák Vidámpark játékain túl idén is 

szünetben Beszkid János polgármester úr köszöntötte a kipróbálhatóak voltak Izolda népi játékai, valamint 

résztvevõket, megköszönte a szervezõk, lebonyolítók íjászkodni lehetett a sportcsarnok mögött. A szórakozási 

munkáját, valamint mindenkinek jó szórakozást kívánt a lehetõségek mellett büfé üzemelt a sörsátorban, a 

Falunap idejére. Öt órától Rózsás Viki elõadásában falunapi forgatagban kürtõs kalács, vattacukor, fagyi, 

nosztalgia slágerekre mulathatott a jelenlévõ közönség édesség, jégkása, aszalt gyümölcs, lufi, világítós játék, 

majd’ egy órán keresztül. Õt követték a Savaria Alapfokú Zsanília Art termékek, kézzel készült szõnyegek, terítõk, 

Mûvészeti Iskola táncosai, akik moderntánc bemutatóval játékok voltak kaphatóak, a Rimóci Pékség pedig pizzával 

már harmadszorra léptek fel településünkön.és fõtt kukoricával készült aznapra. Mindemellett a 

A tánc után következett a tombola sorsolás, majd azt gyerekeket számára lehetõség volt kézmûves foglalko-

követõen, fél kilenckor, sokak örömére Kaczor Feri zásra is, ahol megtanulhatták a szövés technikáját a 

mulatós slágereire táncolhattak a Rimóci Falunap részt-Rimóci Sátor alatt.

vevõi. A jó hangulatú koncert után a Palóc Virtus A Közösségi Ház hátsó bejáratánál Banya-Tanya 

Kulturális és Sportegyesület tûzzsonglõrei mutatták be, mobil szabadulószoba várta a vállalkozó szellemû 

hogyan tudnak bánni a tûzzel. A látványos bemutató tíz játékosokat egészen este 10 óráig, hogy a megfejtsék az 

óráig, a tûzijátékig tartott. A tûzijáték után Szabadtéri elveszett boszorkány titkait. A szabadulószóbában a 

Party vette kezdetét, Ben Nyler, Dän Von Fice és Tailor B boszorkány nyomait kellett követni, az ott fellelhetõ 

DJ-k közremûködésével. A buli egészen hajnalig tartott, s tárgyak, eszközök segítségével megfejteni a rejtvényeket, 

a szervezõk nagy örömére minden rendben zajlott, s a mely egyre közelebb vitte a csapatokat a szobából való 

fiatalok jól érezték magukat. Sokan emlékezhetnek rá, kijutást jelentõ kulcs megtalálásáig. A játék a sötétedés 

hogy egy éve a Falunapot nem zárta sem bál, sem buli az beálltával még izgalmasabbá vált, ugyanis csak elem-

ismétlõdõ rendbontások miatt, ezért idén egy kis aggo-lámpák és mobil-fények segítettek a tájékozódásban. 

dalommal került a programlistára a Szabadtéri Party. Akik vállalkoztak a játékra, bizonyára jól érezték 

Szerencsére a szervezõknek és a résztvevõknek egyaránt magukat és nem bánták meg, hogy kipróbálták ezt a - még 

köszönhetõen most problémamentesen zajlott le az egész most is újdonságnak számító - játékformát. Szintén a 

este. Ezúton is köszönöm mindenkinek ezt a hozzáállást!Közösségi Házban kiállítás volt megtekinthetõ, 
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Kedves Fiatal és Felnõtt Testvéreim 2. Játszóházas napok (július 27-28-29)
Amikor ezeket, a sorokat olvasod, iskolába jársz, iskolába járás Nagyon örültem, hogy ebben az évben a plébánián került sor a 
gondjait éljük át mi felnõttek is. Egymás között beszélgettek a játszóházas napokra. Bár kevés idõm volt köztük lenni, de jó 
vakáció élményeirõl. Vannak szép élményeid, de lehet, hogy volt hallani a kacagásukat, játékok hangulatát. Jó volt 
vannak, ami miatt bánkódsz. A szépet meg kell õrizni, meg kell tapasztalni, a fegyelmezett jókedvû együttlétet. Egyik napon 
köszönni Istennek, és sokszor vissza lehet ezekre emlékezni. Ha részt vettek a tábornyitó szentmisén, melyet õk tették színessé 
pedig kellemetlen vagy unalmas élményeid voltak, mond énekeikkel. Ugyanezt mondhatom el a szentségimádásról. 
magadba „a múlt elmúlt, a jövõ még nincs itt, amim van az a Lelkesen és boldogan számoltak be a Somoskõi és a Salgói várat 
jelen.” A jó Isten derûs, szép napokkal szeretne megtekintõ kirándulásukról. Köszönet Melinda és Mónika szer-
megajándékozni, még ha azt a múlt beárnyékolja is és a jelenben vezõ és lebonyolító munkájukért. Köszönjük az adományokat 
küzdelmesen helyt kell állni. Ha a jelenben helytállsz, és az ebédeket. Egyik nap Szent József szövetség, a másik nap 
észreveszed a szépet, a jót, erre épül az értékes, élményekben az Egyházi képviselõk tagjai gondoskodtak. 
gazdag jövõ. Most amikor Veletek együtt visszatekintek a 

3. Tíznapos tábor (július 31 - augusztus 9) vakációra, Veletek együtt sok mindenért szeretnék hálát adni a 
Ebben az évben Kis-Fátrában voltunk 60-70 fõvel. Vegyesen: Mennyei Atyának. Ez alkalommal egy szép imádság jut 
fiatal házasok gyermekeikkel, ifjúság és kisebb diákok. eszembe: „Beszélgetés a mesterrel” címû imakönyvbõl: 
Nagyszerûen megszevezett, minden korosztályra odafigyelõ Néha nem tudom, mit is kérjek, pedig olyan sok megköszönni 
tábor volt. Reggeli és esti áhítatok karolták át napjainkat: valóm volna. Vannak például emberek, akiknek minden óhajuk, 
otthoni programjainkat, csoportbeszélgetéseinket, túrázáso-vágyuk ebben az egyetlen sóhajban merül ki: Uram add, hogy 
kat…. A tábor végén egyéni és közösségi életünkre vonatkozó lássak! Uram, add, hogy halljak!… És én, Uram én látok… 
kiértékelõ jeligés leveleket írtunk. Ezek közül egy-kettõt hallok… beszélek. Mégis milyen ritkán jut eszembe, hogy 
közreadunk:  ezekért köszönetet mondjak. Meg akarom mindezt köszönni. 
„Kedves Kis-Fátrai hegyek! Különösen szemem világát, hogy láthatom a fényt, a színeket  és 
Nagyon jól érzem maga köztetek már hetedik napja. Sejtettem, édesanyám arcát. Köszönöm a nyelvet, amelynek segítségével 
hogy idén is szép helyszíne lesz a már hagyománnyá vált tíz kifejezhetem gondolataimat, kívánságaimat! Köszönöm, hogy 
napnak, de azt nem gondoltam, hogy ilyen gyönyörû táj fogad érzem az illatokat, és megtapinthatom a világ tárgyait. Te 
bennünket. Minden itt töltött napot ajándékként élek meg. A ajándékoztad mindezt nekem, s most felajánlom õket neked: 
gyerekek, fiatalok, szülõk, akik részt vesznek ebben a táborban, Érzékszerveimet, amelyeket csak a te akaratod szerint akarok 
nagyon sokat adnak nekem lelkileg minden évben, idén kb. már használni. Csak azt akarom látni, hallani, ami jobbá, 
a 20. alkalommal. Ebben a társaságban mindig feltöltõdnek nemesebbé, gazdagabbá tesz. Ajkam csak az igazságra nyíljék, 
„szeretettankjaim”! A kedvenceim idén minden kétséget minden beszédem örömet szerezzen! Mértéktelenséget, puhány 
kizárólag a túrák voltak. érzékiséget nem tûrök meg magamban! Minden érzékszervemet 
Tökéletes példái annak, hogy ha van kitartásunk, türelmünk és finomítani, tökéletesíteni akarom, hogy téged mindjobban 
nem adjuk fel még akkor sem, amikor már azt érezzük, hogy szolgálhassalak. 
elértünk a teljesítõképességünk határát, akkor valami 1. Szeretettel gondolok vissza az egy napos 
csodálatos dologgal ajándékoz meg minket a jó Isten a végén. 

kirándulásra. (július 24) Én bizony a saját szememmel láttam, hogy mennyi „kemény 
csajszi” leendõ családanya, és mennyi talpraesett fiú, leendõ 
családapa van közöttünk. Köszönöm a tíznaposnak és József 
atyának, hogy nem hagyják, hogy elveszítsük a reményt ebben a 
rohanó, önmagából már-már kiforduló liberális világban, és 
biztatnak minket, hogy igenis megéri hagyományos értékeket 
képviselõ, keresztény fiatalnak lenni még a 21. században is! 
Kérem a jó Istent, hogy tartsa meg nekünk a tíz napot, József 
atyát, és az értünk fáradozó szülõket még nagyon sokáig, hogy 
az elkövetkezõ években is együtt lehessen „kis csapatunk”! 

Jelige: „Mária õrizz meg minket!”
„Kedves õrangyalom!
Röviden szeretném megköszönni, hogy ismét itt lehetek a tíz 
napos táborban. Nagyon jó. Nagyon jó az, hogy szép élmények-
ben lehet részem, csodálatos helyeken járhatok és jókat 
beszélgethetek az ismerõsökkel, barátokkal. Úgy érzem, ez egy 
olyan sziget a rohanó világ tengerében, ahol megállhatok egy 
picit, ahol elfelejthetem a hétköznapok problémáit, ahol 
feltöltõdhetek.
Tudom, hogy ezért köszönettel tartozom a jó Istennek is, mert 
valójában Õ mutatta meg, hogy így is lehet, oda figyelni Kis elsõáldozó gyerekekkel és szüleikkel voltam kirándulni. A 
másokra, egy közösség aktív tagja lenni, más szemüvegen kirándulás helyszínei: Szalajka-völgy és Eger. Jó volt látni, 
keresztül nézni a világot és egymást. ahogy a gyerekek örültek a természet szépségegeinek. A 
Ezernyi gondolat van most a fejemben, nem is akarom mindet vízesésnek, halacskáknak, vadkacsáknak saját ennivalójukból 
leírni, mert tudom, hogy sokáig tartani felolvasni. Meg azt is etették õket. Megsimogatták az õzikét. A fátyolvízesésnél 
tudom, hogy jövõre is lesz tábor, akkor is elmondhatok még fényképezkedtek. A játszótéren önfeledten játszottak. Mindezt 
nagyon sok mindent, mert remélhetõleg - itt leszek.egy kisvonat utazás, jó fagyizás és egri fürdés zárta. 

A rendezvény biztosításnál a rimóci polgárõrökön érte el Rimócot, igazi felfrissülést hozva magával. De jobb 
kívül este nyolctól éjfélig a nagylóci polgárõrök, éjféltõl a lett volna, ha a Falunapkor a meleg helyett az esõ esett 
buli végéig pedig a szécsényi polgárõrök segédkeztek. A volna? Akkor sem ember nem lett volna, sem pedig 
Falunaphoz az elmúlt évhez hasonlóan idén is internetes, programok. Mindenkinek melege volt, a rezesbandások-
Facebook-os játék is kapcsolódott. Azok között, akik meg- nak, a hagyományõrzõknek, cigány táncosoknak, a 
osztották a Facebook-on a Rimóci Falunap eseményét, nyere- Fourtissimo-nak, a szervezõknek (a kürtõskalácsos 
ményeket sorsoltunk ki, valamint azok között is, akik az ese- bódéban lehetett, vagy 60 fok), de mégis kiálltak a 
mény oldalán jelezték, hogy „Ott leszek”. A nyerteseket a színpadra és szórakoztatták a közönséget. Vagyis 
random.org internetes oldal segítségével sorsoltuk ki, s a szórakoztatták volna, ha ott lettek volna. Minden évben 
Falunap délutánján a Facebook-on közzé is tettük. látszik, hogy csak késõ délután kell elkezdeni a Falu-

A megosztós játék nyertesei: napot, most a fellépõk rögzített idõpontjai miatt tolódott 
- 10 db tombolajegy nyertese: Bada Melinda ki ilyen koránra, de el kell gondolkodnunk, hogy a 
- 2 db szabadulószoba jegy nyertese: Bablena Blanka jövõben Faludélutánt vagy Faluestet tartsunk, hogy ne 
- 2 db ebédjegy nyertese: Jónás Dávid kelljen üres nézõtér elõtt szerepelniük a mûsoradóknak. 
„Ott leszek” játék, 10 db tombola nyertese: Jónás Liliána Ebbõl viszont az következik, hogy lecsökken a fellépõk 

Sajnos többen nem a játékleírásnak megfelelõen száma az idõhiány miatt. De ez már egy jövõ évi 
vettek részt a játékon, így azok nem feleltek meg a probléma… Köszönöm mindenkinek, aki segített a 
feltételeknek. A megosztós játékunknál többen odaírták a Falunap megvalósításban, hisz, ha nem lettek volna, 
kép alá, hogy „Osztva”, de a saját oldalukon nem találtuk Falunap sem lett volna! Köszönet jár a közfoglalkoztatot-
meg a megosztást. Ebbõl következõen az esemény- taknak és vezetõiknek a tereprendezésért és a megfelelõ 
megosztás mellett elfogadásra került a játékfelhívás meg- elõkészítésért. A rimóci, nagylóci, szécsényi polgárõr-
osztása is, hiszen az is a Falunapot hirdette. Ezúton is ségnek a biztosításért, a Közösségi Ház munkatársainak a 
gratulálunk a nyerteseknek! szervezésért, az Ifjúsági Egyesület tagjainak a fellépõknél 

Összességében elmondható, hogy egy sokrétû, való segítség nyújtásért és a buli szervezését. A diák- és 
változatos programot kínáló, szórakoztató napot sikerült önkéntes munkásoknak, akik a színpadháttér készítésé-
ebben az évben is megszerveznünk és lebonyolítanunk. nél és a kiállításnál közremûködtek, az Önkormányzat, az 
Egyetlen negatív dolgot tudok megemlíteni: a délutáni iskola és az óvoda dolgozóinak, a konferálónak, fotósnak, 
órákban alig voltak résztvevõk a Falunapon. Ez minden kamerásnak, hangosítóknak, a fellépõknek, a kiegészítõ 
bizonnyal a nagy melegnek tudható be. Az idõjárás ki- programot nyújtóknak a rugalmas és korrekt együtt-
számíthatatlan, ezt tudjuk. Általában augusztus elsõ mûködésért és mindenkinek, aki azon dolgozott, hogy jól 
hétvégéjén elviselhetõ a hõmérséklet, de mint ahogy fent sikerüljön a nap. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük 
is említettem, tavaly az esõ miatt aggódtunk, most pedig az Önkormányzatnak, hogy finanszírozta a Rimóci 
szerencsénkre, csak a Falunap másnapján, vasárnap este Falunapot!                                                                        BVÁ

Barna Krisztina mûsorközlõ Bablena Piroska éneklés közben Bada Melissza elõadás közben Beszkid János polgármester

Fourtissimo együttes gyerekmûsora
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embereken, akik fáradtságot, idõt nem sajnálva könnyítették Szentkúti zarándoklat meg az utunkat. Hédike, Szabó Viliék családja, Persze Béla 
frissítõi igazán üdítõen hatottak. Innen szinte a lábunk is Hagyományokhoz hûen az idei évben is gyalogos za-
gyorsabban járt, hamarosan megéreztük a friss, ismerõs rimóci rándoklat indult Nagyboldogasszony ünnepén Szentkútra. A 
levegõt. Nagyon jó érzés volt, mikor a Kápolnához érve hajnali harangszó már sok embert a templomban talált. Az Atya 
rengeteg rimóci ember, családtag, barátok fogadtak minket. Így áldása után a „ kiszenekar” kíséretével indultunk útnak. Sokan 
Õk is részesültek a Szûzanya áldásában és részesei lettek a elkísértek a Kápolnáig, ahol aztán elköszöntünk a család-
szentkúti zarándoklatnak. A Rimóci Rezesbanda és a Harmóni-tagoktól, barátoktól.  Az idõ kedvezett, az egész heti nagy meleg 
kások kíséretében énekelve érkeztünk meg templomunkba. Jó után megérkezett az enyhülés és remek idõ mutatkozott, a 
volt köszönetet mondani a Szûzanyának a sok kegyelemért, Szûzanya ezzel is könnyítette utunkat. Lócból is csatlakoztak 
élményért, amit kaptunk ezen a két napon. „Békét adj szívünk-hozzánk így 65 lelkes zarándok haladt a már sokunknak ismerõs 
nek, Békét családunknak, Békét Nemzetünknek Békét a Világ-hegyek, ösvények között. Az úton közösen énekeltünk, imád-
nak!’’ – azt hiszem ez az út során többször felhangzott ének koztuk a Rózsafüzért. Persze beszélgetésre is volt lehetõség, 
összefogja a lényeget. Békére van szükségünk ahhoz, hogy a sok-sok emlék felvillant az elmúlt zarándoklatokkal kapcsola-
magyar nemzet és benne a mi kis falunk életben maradjon. Ezen tosan, elõkerültek viccek is, ezzel is feledtetve az út fáradalmait. 
kell dolgoznunk, imádkoznunk és ha ezt tesszük akkor sok Az útszéli Feszületeknél megálltunk egy-egy gondolat, fohász 
közös Szentkúti zarándoklatban lehet még részünk. Kívánom, erejéig. Gondoltunk a betegekre, falunkra, az otthon maradot-
hogy még sokan éljék át azt az érzést, amit a zarándoklat során, takra, akik valamilyen ok miatt nem tudtak eljönni. Imát 
mi már megtapasztalhattunk.        Szeretettel: Perczéné M Gyöngyi mondtuk azokért is, akik hosszú éveken keresztül voltak 

résztvevõi a zarándoklatnak, de az Úr elszólította Õket közü-
lünk. Biztos vagyok benne, hogy odafentrõl óvó tekintetük 
végig kísérte utunkat. Hédike ismét frissítõvel várt minket a 
szokásos helyen a Kõbányánál, így felfrissülve folytathattuk az 
utat a szentkúti Szûzanyához, ahová kissé fáradtan de annál 
nagyobb örömmel érkeztünk meg. A szentkúti erdõben többen 
kijöttek elénk, és a Szûzanya szoborral, harmónikás kísérettel 
közösen köszöntöttük a Szentkúti Szûzanyát. Ezután az út 
terheit letéve, pihenés következett. A Szent József Szövetség 
néhány tagja ismét finom gulyással lepett meg mindenkit, egész 
biztos a szeretetüket is belefõzték, annyira finomra sikeredett. 
Ezúton köszönjük nekik. Az esti 6 órás Szentmise elõtt volt 
lehetõség lelki feltöltõdésre, Szentgyónás végzésre. Az éjszaka 
csendjét áldásos esõ zavarta meg, ami már-már úgy tûnt nem 
szeretne elállni. De az ünnepi Nagymisére, amin sokan aktívan, 
ünnepi ruhába öltözve vettek részt, meggondolta magát és 
szerencsére a nap hátralévõ részében se esett. Gyorsan eltelt az 
idõ és máris búcsút kellett venni a Szentkúti Szûzanyától, hogy 
még idõben és világoson haza érkezhessünk. Bár kissé meg-
fogyatkoztunk, de a lelkesedés nem csökkent. Az út hasonlóan 
telt hazafelé is, ima éneklés, beszélgetés. A meglepetések sora 
nem maradt el a hazafelé tartó úton sem. A Kõbányánál sok-sok 
finomsággal vártak minket. A jó Isten áldása legyen azon lelkes 

Szentkúti zarándoklat

Megérkeztünk a szentkúti Szûzanyához

Márkháza elõtt a gyalogzarándokok csoportja

A Rimóci Rezesbanda nyitotta a Falunapot A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsor közben

Rimóci Vadrózsa Cigány Tánccsoport elõadása Az értékes tombola nyeremények várják gazdájukat

Kaczor Feri a Rimóci Falunap színpadánA Szabadtéri Party három DJ-je Nyler Tailor B és Dän Von Fice

A tombola sorsolásra már megtelt a nézõtér
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