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XXIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM FÜGGETLEN FALUSI LAP Szent Mihály hava  2018 SZEPTEMBER

„Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélsz meg, hogy milyenek a képességei

a fára mászáshoz, abban a hitben élheti le az egész életét, hogy hülye.  Albert Einstein’’

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

Szeptember   5. (szerda) Zöldhulladék gyûjtési nap
Szeptember   9. (vasárnap) 10 KISASSZONYNAPI BÚCSÚ a Fogadalmi kápolnához
Szeptember 10. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

00
Szeptember 13. (csütörtök)    18 XI. SZÜRETI FÕZÕVERSENY,

XXIII. RIMÓCI BORVERSENY és
VII. PÁLINKAVERSENY nevezési határideje

Szeptember 14. (péntek) ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ
00

Szeptember 15. (szombat) 14 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS, fõzõverseny,  
borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése

Szeptember 16. (vasárnap) 16 Berkenye-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Szeptember 22. (szombat) 16 Pásztó-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Szeptember 24. (hétfõ) Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás

00Szeptember 28. (péntek) 14 ,,Rimóc jó tanulója’’, ,,Rimóc szorgalmas tanulója’’, 
,,Az év aktív fiatalja’’, pályázat benyújtási határideje

30Szeptember 28. (péntek) 16 Godó Anna elõadása a Közösségi Házban
Szeptember 30. (vasárnap) 16 Rimóc-Héhalom bajnoki labdarúgó mérkõzés
Október        3. (szerda) Zöldhulladék gyûjtési nap

00

00

00

00

Wass Albert:

Õszi hangulat

Mikor a hervadás varázsa
megreszket minden õszi fán,
gyere velem a hervadásba
egy ilyen õszi délután!

Ahol az erdõk holt avarján
kegyetlen õszi szél nevet,
egy itt felejtett nyár-mosollyal
szárítsuk fel a könnyeket!

Hirdessük, hogy a nyári álom
varázsintésre visszatér,
s a vére-vesztett õszi tájon
csak délibáb-varázs a vér!

Hirdessük,hogy még kék az égbolt,
ne lásson senki felleget,
hazudjuk azt, hogy ami rég volt,
valamikor még itt lehet!

Ha mi már nem tudunk remélni,
hadd tudjon hinni benne más;
hogy ezután is lehet élne,
hogy tréfa csak az elmúlás!

A nyári álmok szemfedõje
övezze át a lelkedet,
amíg a tölgyek temetõje
hulló levéllel eltemet!

felelünk meg a követelményeiknek. És így PÓTVIZSGA tovább… sorolhatnánk. Hogy ez nem 
ugyanaz? Miért is? Megvan a mérce, ami-Ha van valami, ami egy diák nyári szün-
nek meg kell felelni. És nem sikerül. Mert idejét beárnyékolhatja, az nem más, mint a 
szétszórtak vagyunk, figyelmetlenek, eset-pótvizsga. Ha egy tantárgy követelményei-
leg belefáradtunk a tanulásba, elegünk van nek alapszintjét nem tudta vagy akarta 
mindenbõl, vagy úgy vagyunk vele, lesz, teljesíteni egy tanuló, annak sajnos 2 hónap 
ami lesz. Netalán minden igyekezetünk alatt pótolni kell a hiányosságokat, és 
ellenére nem sikerül a megmérettetés. És augusztus végén vizsgázni az adott tan-
viseljük a következményt: osztályt isméte-tárgyból. Persze, most mondhatnánk, hogy 
lünk, vagy következõ nekifutásnál bizo-magának kereste a bajt, hiszen ha oda-
nyítani akarunk. Az iskola az életre készít figyelt volna évközben, akkor nem jutott 
fel. Az élet meg egy jó nagy iskola, csak ezt volna erre a sorsra. Ha megteszi, ami a 
még a diákok nem tudják. Mi szülõk, peda-kötelessége. Ha nem lusta. Ha nem trehány, 
gógusok pedig egyet tehetünk: megtanítani hanem szorgalmas. Sok-sok ha. Igen, tény-
azt, hogy bármi történik is, bármilyen ok-leg így van. De valamilyen oknál fogva 
nál fogva, nem szabad megfutamodni. A nem tette meg. Van, aki halogat, van, aki 
pótvizsgák elõl sem. Hiszen mi magunk is tényleg nem tanul tanév közben. Meg van, 
örökké pótvizsgázunk, mert ilyen az em-akinek egyszerûen csak nem sikerül meg-
ber. Szeret tévedni. Félrepakolni, és elfe-felelni az elvárásoknak, minden igyekezete 
lejteni. Egy kicsit sajnálni magát, és aztán ellenére. A pótvizsgának két következmé-
újra feltápászkodni, és neki futni. Újra meg nye lehet: osztályt ismétel, vagy bizonyít, 
újra.és tovább lép. Pont úgy, mint az életben: 

Remélem a sulis pótvizsgázók vették az 
amikor felnövünk, rengeteget pótvizsgá-

akadályokat. Ha nem, akkor pedig tanultak zunk. Valami hibát ejtünk a munkahelyen, 
belõle. A lényeg, hogy sose ússzanak az ár elhagyjuk az iratainkat, elbukunk a kresz-
ellen, hanem lovagolják meg a hullámokat.vizsgán, a nyelvvizsgán, a pályaalkalmas-

Kedves diákok, pedagógusok és szülõk! sági vizsgálaton, véletlenül beletolatunk a 
Pótvizsgamentes új tanévet kíván a Rimóci mögöttünk álló autóba, hazaküldenek egy 
Újság szerkesztõsége nevében:állásinterjúról, mert van nálunk sokkal 

jobb, bár nem is ismernek minket, de nem Kaluzsa Mónika

Ifjúsági csapat mérkõzései:

1.forduló: Mátraterenye – Rimóc 2-3 (1-2)
Gól: Rácz  Szabolcs (2’), Bangó Ronald (34’), Bada Norbert (88’)
Sárga lap: Balázs Adrián (35’)

2.forduló: Rimóc – Palotás 4-2 (2-1)
Gól: Bangó Ronald (8’), Szoldatics Dávid (34’), Bada 
Norbert (59’), Sorner Adrián (73’)
Sárga lap: Laczkó Máté (67’), Bangó Ronald (72’)

Felnõtt csapat mérkõzései:

1.forduló: Mátraterenye – Rimóc 6-1 (4-0)
Gól: Rácz Adrián (54’)
Sárga lap: Pásztor Balázs (45’), Rácz Iván (72’)

2.forduló: Rimóc – Palotás 2-1 (2-1)
Gól: Csík Dávid (24’, 38’)
Sárga lap: Rácz Adrián (50’), Bangó Rómeó (56’), Puszta 
Erik (78’), Dinka Krisztián (84’), Rácz Iván (93’)

Az ifjúsági bajnokság állása

A felnõtt bajnokság állása

Megyei I. osztály felnõtt - 2018/2019. 
õszi sorsolása

1. forduló: 2018.08.19. vasárnap
17:00 MÁTRATERENYE SE - RIMÓC SE

2. forduló: 2018.08.26. vasárnap
17:00 RIMÓC SE - PALOTÁS SE

3. forduló: 2018.09.01. szombat
16:00 SZÉCSÉNY VSE - RIMÓC SE

4. forduló: 2018.09.09. vasárnap
RIMÓC SE SZABADNAPOS

5. forduló: 2018.09.16. vasárnap
16:00 BERKENYE SE - RIMÓC SE

6. forduló: 2018.09.22. szombat
16:00 PÁSZTÓ SK - RIMÓC SE

7. forduló: 2018.09.30. vasárnap
16:00 RIMÓC SE - HÉHALOM SE

8. forduló: 2018.10.07. vasárnap
15:00 CERED VSE - RIMÓC SE

9. forduló: 2018.10.14. vasárnap
15:00 RIMÓC SE- ÉRSEKVADKERT SE

10. forduló: 2018.10.20. szombat
15:00 BALASSAGYARMATI VSE - RIMÓC SE

11. forduló: 2018.10.28. vasárnap
13:30 RIMÓC SE- KARANCSLAPUJTÕ KSE

12. forduló: 2018.11.04. vasárnap
13:30 RIMÓC SE- MÁTRATERENYE SE

13. forduló: 2018.11.11. vasárnap
13:30 PALOTÁS - RIMÓC SE

14. forduló: 2018.11.18. vasárnap
13:00 RIMÓC SE - SZÉCSÉNY VSE

15. forduló: 2018.11.25. vasárnap
RIMÓC SE SZABADNAPOS

Megjegyzés: A Héhalom SE hazai mérkõzéseinek a hely-
színe: Egyházasdengeleg. A játékosok és a játékvezetõk 
öltözése Héhalomban történik.
- A Pásztó SK a hazai mérkõzéseit Mátraszõlõsön rende-

zi. A játékosok és a játékvezetõk öltözködése Pásztón 
történik. (Pásztó SK sportpálya, Pásztó, Hajós Alfréd út 1.)

- Az Ifjúsági mérkõzések 2 órával a felnõtt mérkõzések 
elõtt kezdõdnek. Ifjúsági csapat szabadnapos Balassa-
gyarmat ellen.
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

VERSENYFELHÍVÁSOK
Rimóci Szüreti - 2018

XXIII. BORVERSENY

Ezennel tudtára adatik minden szõlõsgazdának, ki borát ízletesnek tartja, 
hogy saját készítésû nedûjét megmérettetheti a Rimóci Szüreti idején. 
Ennek okán a jelentkezéseket várja a borokat gyûjtõ bizottság 2018. 
szeptember 13-án (csütörtökön) 18:00 óráig a Dr. Manga János Közösségi 
Ház-IKSzT-ben. A legfinomabb nedû kihirdetésére és jutalmazására a 
Szüreti napján kerül sor szeptember 15-én.

VII. PÁLINKAVERSENY

Folytatva a hagyományt, idén is pálinkaversenyen mérkõzhetnek meg azok a 
fõzõmesterek, akik italukat arra érdemesek találják. Várjuk a jelentkezéseket 
2018. szeptember 13-án (csütörtökön) 18:00 óráig a Dr. Manga János 
Közösségi Ház-IKSzT-ben. A legfinomabb pálinka és készítõje a Szüreti 
napján, szeptember 15-én jutalomban részesül.

XI. SZÜRETI FÕZÕVERSENY

Várjuk csoportok, civil szervezetek, intézmények, családok és baráti 
társaságok jelentkezését! A XI. Szüreti Fõzõversenyre nevezni 2018. 
szeptember 13-án (csütörtökön) 18:00 óráig lehet a Dr. Manga János 
Közösségi Ház-IKSzT-ben. A versenyre a nevezési díj egy tombola 
felajánlás.
Szeptember 15-én, a reggeli órákban kezdõdik a tereprendezés a 
Rendezvénytéren, ekkortól lehet a helyet elfoglalni, a saját sátrat vagy 
pavilont felállítani, a fõzést megkezdeni. Minden csapat a szüreti felvonulás kezdetekor kap egy 
Fõzõverseny feliratú kötényt, amelyet az eredményhirdetés végéig kell viselniük a 
csapatvezetõknek. 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 zsûrinek. Eredményhirdetés a zsûri értékelése után következik.

Infó: 0632/781-045

Önkormányzati hírek

- Elkezdõdött a temetõben lévõ utak felújítása, burkolása
- 2018. szeptember 1-tõl bizonytalan ideig nem jár ügy-
segéd a településünkre. Eddig heti egy alkalommal egy 
órára lehetett igénybe venni az ügysegéd szolgáltatásait az 
Akácos utca 1. szám alatti  Jelenlétházban.
- Megérkeztek a salgótarjáni VGÜ által leszállított chippes 
azonosítóval ellátott új névre szóló kukák, melyek ki-
osztása hamarosan megkezdõdik.
- A Rimóc TV-vel kapcsolatos összes szerzõdés meg-
kötetett. A digitális sugárzáshoz szükséges berendezése-
ket hamarosan szállítják és beszerelik. A készülékek ára 
400.000 - Ft. Ezt követõen indulhat újra a helyi TV adása.
- Településünk képviselte magát a Szécsényben augusztus 
19-én felszentelt Magyarok Nagyasszonya szobor 
átadásán. A szobrot Manhertz István készítette. (A rimóci 
Szent József szobor is az Õ alkotása.)

Beszkid János
polgármester

HIRDETMÉNY

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 
27/2018. (IV. 24.) önkormányzati határozatában döntött a 
Temetõ kapubejáratától jobbra lévõ I/16. számú sírsor, 
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történõ meg-
szüntetésérõl.

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. § (2) bekezdése 
értelmében „…a temetési hely – kormányrendeletben 
foglaltak szerint – megszüntethetõ a tulajdonos döntése 
alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt.”
A Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 18. § (1) be-
kezdése szerint „A temetési hely feletti rendelkezési jog 
idõtartama (használati idõ) nem lehet kevesebb, mint a) a 
koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 
év;”

A Korm. r. (5) bekezdése alapján „Megszûnik a rendelkezés 
jog gyakorlása, ha a használati idõ meghosszabbítás 
hiányában lejár,…”

A fent hivatkozott jogszabályokban foglaltakat-, valamint 
azt figyelembe véve, hogy a jelzett I/16. sírsorban a 
rendelkezési idõ valamennyi sír vonatkozásában 
évtizedekkel ezelõtt megszûnt, a Képviselõ-testület döntött 
a sírsor 2019. július 1-jét követõ megszüntetésérõl.

A testület tájékoztatja az érintett sírsor hozzátartozóit, hogy 
a kegyeleti emlékhelyeken lévõ sírkövek elbontásáról – 
amennyiben azokat a hozzátartozók legkésõbb 2019. április 
30-ig saját maguk nem bontják el – az önkormányzat 
gondoskodik.

Rimóc, 2018. augusztus 23.

Rimóc Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA”

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot 
hirdet „Rimóc Szorgalmas Tanulója” cím elnyerésére. A pályá-
zatban azok a rimóci lakóhellyel rendelkezõ középiskolás 
(szakmunkásképzõ intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola) 
tanulók vehetnek részt, akik a 2016/2017-es tanévhez képest a 
2017/2018-as tanévben, ugyanazon intézményben, egy egész 
érdemjegyet javítottak az év végi eredményeik tekintetében.
A pályázaton évet ismétlõ diák eredménye nem értékelhetõ.
A pályázat elbírálásához mind a 2016/2017. tanév, mind a 
2017/2018. tanév végi eredményekrõl készült bizonyítvány fény-
másolatát 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: 2018. szeptember 28.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati 
Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2018. 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 (szak-
munkásképzõ intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola), 
illetve felsõfokú (fõiskolai, egyetemi) tanulmányokat nappali tago-
zaton 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 támoga-
tásban 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: 2018. szeptember 28.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati 
Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2018. 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 meg-
szervezésében, 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: 2018. szeptember 28.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati 
Hivatalban, dr. László Tünde jegyzõnek.
Az elismerések átadására 2018. október hónapban kerül sor, melyrõl 
az érintettek értesítést kapnak.

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
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„Margit néni, a palócság lelke”

Bizonyára sokan tudják, hogy az idén Cserháthalápon rendezték meg az V. Palóc 

Világtalálkozót 2018. augusztus 3 és 5 között. A háromnapos rendezvényen a palóc 

népcsoport hagyományainak hû õrzõi mutatták be kincsestárukat, hagyományõrzõ 

táncosok, énekesek, csoportok kápráztatták el az oda látogatókat.

A rendezvényt hirdetõ plakáton már nem elõször akad meg a szemünk, hiszen ez 

évben is rimóci mennyasszony és võlegény viseletben Varga Anett (Koczka Anett) 

és Varga Norbert invitálta a világhálón az embereket az évente megrendezésre 

kerülõ programsorozatra.

2018-ban azonban másik rimóci vonatkozása is volt a rendezvénynek, hiszen a 

palóc világtalálkozó ötletgazdái, a Tar Lõrinc Baráti Kör Kuratóriuma Holecz 

Istvánné, Kanyó Margit részére a palóc kultúra, hagyományápolás és átadás 
céljainak megvalósításában nyújtott kiemelkedõ szakmai tevékenységéért a 
Szeder Fábián Életmûdíjat adományozta.

Szabó János, a Nógrád Táncegyüttes mûvészeti vezetõje, Pro – arte és mûvészeti vezetõ nívódíjas néptánc-

pedagógus, az együttes alapító tagja és a rendezvény mûsorvezetõje e szavakkal köszöntötte Margit nénit a 

színpadon: „Holecz Istvánnét, Kanyó Margitot szerintem Nógrád megyében szinte minden településen ismerik, hiszen minden 

településen járt már és kiérdemelte a népmûvészet mestere címet is. Úgy gondolom, hogy az egyik legméltóbb ebben a megyében a 

díjra, és mint embert, mint táncost és énekest is ismerve már nagyon régóta, elmondhatom, hogy az a hagyományápolás, amit õ 

közvetít és a palócság terjesztése az egész országban, sõt országhatáron kívül is, nagyon nagy jelentõségû. Amikor Holecz 

Istvánné megszólal, beszél, énekel akkor a palócság lelke, szíve és szelleme szól hozzánk, úgyhogy gratulálok én is neki!”

Margit néni mellett idén még hárman kapták meg ezt a kitüntetést. Améltán híres Dûvõ zenekar, Z. Urbán 

Aladár, az Ipolyon túli magyar kulturális élet fontos alakja, valamint az Amerikából hazalátogató Pigniczki Eszter.

Szívbõl gratulálunk Margit néninek és kívánunk neki jó egészséget, hosszú életet, hogy még sokáig tudja 
képviselni a palóc és a rimóci értékeket a világ minden táján!

Humanyné Vincze Nikolett

Augusztus 20
Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön ismét 

szabadtéri szentmisével és ünnepi mûsorral emlékezünk 

elsõ szent királyunkra és az államalapításra. A délelõtt 9 

órai szentmisét Czombos József atya mutatta be a Hõsök 

Emlékoszlopa elõtti téren, majd a mise után az ünnepi 

mûsorban Percze Roberta Pósa Lajos versével, Golyán 

Gréta pedig énekkel közremûködött. Beszkid János 

polgármester úr ünnepi gondolatai után József atya 

megáldotta és megszentelte az új kenyeret, majd a 

polgármester úr felvágta azt. A jelenlévõ népviseletes 

lányok, Golyán Gréta, Bablena Piroska, Percze Renáta, 

Barna Krisztina, segítettek kiosztani a résztvevõknek, amit 

ezúton is nagyon köszönünk nekik.

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek a szent-

misén, köszönjük a közremûködõknek: a népviseletesek-

nek, mûsorban szereplõknek, ministránsoknak és a 

segítõknek, akár a pakolásban, akár virág kölcsönadásával, 

vagy egyéb módon tették ezt meg, mert mindannyian 

hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnep ismét szép, közösségi 

esemény legyen. Köszönjük Vincze Istvánnak, hogy erre az 

alkalomra felajánlotta az új kenyereket a község lakói 

számára!
BVÁ

Az ünnepi szentmisén résztvevõk

Máriás lányok

Golyán GrétaPercze Roberta

József Atya megáldja az új kenyeretBeszkid János

Az új kenyér körbekínálása

Akiér t a harang szólt...

VV

Gólyahír: Bada Dorina

2018. augusztus 14.

Szülõk: Bada Anasztázia és Bada Erik

Németh Noel István - 2018. augusztus 28.

Szülõk: Csemer Diána és Németh István

Oláh Dániel
2002-2018

István király út 12.

Poroszlón ,,poroszkáltunk’’

A Szociális Bolt jelen és volt dolgozói valamint Erdélyi István
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Hírek a Biztos Kezdet

„Napraforgó” Gyerekházból

Augusztus eljövetelével lassacskán véget ér a nyár is, 
viszont mi, itt a Gyerekházban próbáltuk kihozni a maximu-
mot az idei nyár utolsó hónapjából. Igyekszünk színesíteni a 
Gyerekház belsejét és külsejét egyaránt. Ezzel kívánunk 
kedvezni a kedves látogatóinknak. Nagyon sok új játékkal 
bõvült a Gyerekház, kívül-belül egyaránt. Mivel a homoko-
zónk már nagyon elavult és már homok sem volt benne nagyon 
ezért rendeltünk egy szép kis homokozót. Amit fel is avattunk 
nyomban. A gyerekek nagyon örültek az új homokozónak és 
rögvest nekikezdtek a homokvárak építésének. Bõvült még a 
játéktárunk egy hintával amin egyszerre négy kisgyermek tud 
hintázni és kis asztalkává is alakítható ha rajzolni vagy festeni 
lenne kedvük a kicsiknek. Nagyon jó érzés azt látni mikor a 
gyermekek bejönnek a Gyerekház ajtaján és megörülnek az 
újabbnál-újabb játékoknak. Mikor alig várják, hogy kipróbál-
hassák, felfedezhessék a játékok csínját bínját. 

Nem csak eszközökben bõvelkedünk hanem progra-
mokban is. Mivel a látogatóink fõleg kisebb gyermekek és a 
nagyobbak pedig lassan elballagnak az óvodába, ezért próbál-
tunk a kisgyermekes anyukáknak és babáiknak is kedvezni. 
Szerveztünk egy babamasszázs foglalkozást, melyet Szitáné 
Mócsány Zsuzsa tartott meg az érdeklõdõ anyukák számára. 
Ezúton is köszönjük neki és várjuk vissza! A babamasszázs 
sokkal többet jelent a kicsinek a puszta testi örömnél vagy a 
fizikailag érzékelhetõ pozitív hatásoknál. Segít megõrizni 
egészségét, testi-lelki jólétét. A szülõnek pedig erõsíti az 
önbizalmát, az anyai érzéseit. Az apák pedig lehetõséget 
kapnak arra, hogy babájukat masszírozva közelebb kerüljenek 
gyermekük szívéhez, ezzel elmélyíthessék a köztük kialakuló 
kötõdést. 

Voltunk kirándulni is! Balassagyarmaton a Nyírjesi 
Füvészkert és Vadaspark egy jó kiránduló helyszínnek bizo-
nyult. Így hát felkerekedtünk és elindultunk, hogy eltöltsünk 
egy vidám napot együtt. Nagyon megörültünk mikor oda-
értünk, rögtön egy hatalmas játszótér fogadott minket. Alig 
bírtuk rávenni a gyerekeket a tízórai elfogyasztására mivel 
annyira ki akarták élvezni a játszótér adta örömöket. A 
gyerekek egybõl belevetették magukat az önfeledt játékba. 
Sok unszolás után sikerült elindulnunk a vadaspark irányába. 
Nem kellett sokat sétálnunk és máris megláthattuk az állato-
kat, melyekbõl jó sok féle, fajta megtalálható. Volt lehetõsé-
günk az állatok etetésére is melyet egybõl ki is használtunk. A 
gyerekek kicsit tartottak az állatoktól de mikor látták, hogy 
nincs mitõl félni egybõl megjött a bátorságuk. Volt a gyerekek 
közül olyan aki járt már vadasparkban vagy állatkertben de 
volt olyan is aki most elõször járhatott ilyen helyen. Õk 
óvatosan, de annál nagyobb örömmel nézték, simogatták a 
barátságos kis állatokat. Mikor körbejártuk a parkot, vissza-
jutottunk a játszótérhez és még gyorsan játszottunk egy na-
gyot. Az indulás közeledtével mindenkinek meg kellet ígér-
nünk, hogy újra ellátogatunk ide mivel annyira jól érezték 
magukat. Kicsikét fáradtan de rengeteg élménnyel gazdagod-
va indultunk hazafelé. 

A programjaink sikerességével felbátorodva nagyon sok 
új és ezekhez hasonló programokat szervezünk az õszi hóna-
pokban is. Sok szeretettel hívunk és varunk minden kis-
gyermekes anyukát és gyermeküket!

Erdélyi Anita

A Mária Út teljes útvonalán, minden szakaszon egy 
közös célért, az édesanyákért szervez zarándoklatokat a 
Mária Út Egyesület önkéntesei segítségével 2018. augusztus 
25-én, Nagyboldogasszony ünnepe után.

Ez a minden évben megrendezendõ zarándoknap az 
1Úton nevet viseli és több száz települést érint Ausztriában, 
Erdélyben a Felvidéken, Szlovéniában és Magyarországon 
egyaránt. Az 1Úton Zarándoknap sokezer ember számára 
nyújt zarándokélményt, melyen keresztül életre kel a csoda: a 
különféle nemzetiségû, világnézetû emberek egymáshoz, 
egymás mellett és egymásért zarándokolnak. A mai szét-
húzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelen-
tõséggel bír.

Forrás: http://1uton.mariaut.hu/tart-farticle-1001-30005-
1/1Uton_Nemzetkozi_Zarandoknap

Ehhez kapcsolódóan indult Szécsénybõl kerékpáros 
zarándoklat augusztus 25-én, szombaton a reggeli órákban, s 
haladt át Rimócon a Szentkút felé. A zarándokokat a lóci úti 
Kápolnánál frissítõvel vártuk, majd egy kis beszélgetés és 
közös imádság után Hollókõ felé haladtak tovább. A kerékpáros zarándoklatot hagyományteremtõnek szánták, így jövõre 
már most hívnak és várnak mindenkit a szervezõk!                                                                                                                    BVÁ

Csatlakozási lehetõség a Mária Út hálózathoz
(Varsány-Rimóc-Zsunypuszta-Kisbárkány-Márkháza)

Egy régebbi kezdeményezést folytatva szeretnénk csatlakozni az országos Mária Út hálózathoz. A már meglévõ 
Esztergomból induló lila M Mária Út keresztül halad Varsányon, ahol leágazva a címben felsorolt településeket érintve 
csatlakozna vissza Márkházán a Szécsény-Magyargéc-Nógrádmegyer útvonalon haladó lila M Mária Úthoz.

2018. augusztus 9-én Kovács Ferenc turisztikai szakemberrel (Mária Út Egyesület) Bablena Péterrel (Rimóci Szent 
József Katolikus Férfiszövetség) reggel gyalogosan indultunk felmérni a megvalósítandó gyalogzarándoki útvonalat. 
Összesen 40 jellemzõ földrajzi-turisztikai sportot rögzített a szakember két speciális mûszer segítségével.

A negyven ponthoz szöveges információk is tartoznak, melyek a késõbbi kijelölés esetén töltenek be fontos szerepet.
A zarándok út végleges felfestése elõtt a tulajdonosok beleegyezõ nyilatkozatára is szükség lesz, így önkormányzatok (pl. 

Varsány, Rimóc, Nagylóc, Kisbárkány, Márkháza) erdészetek ahhoz, hogy területükön áthaladhasson a majdani új Mária Út. 
Persze ez nem megy máról-holnapra, de reméljük hamarosan kijelölt, hivatalos Mária Úton zarándokolhatunk Rimócról 
nemzeti kegyhelyünkre Mátraverebély-Szentkútra.                                                                                              Beszkid János
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

a cseresznye csoport mosdójában történt felújításnak, Vár az óvoda… melynek során ki lett szedve a régi zuhanytálca, amely 

már balesetveszélyes volt. Süllyesztett megoldás lett 

Ez most, nemcsak az óvodás gyerekre vonatkozik, kialakítva és újra lett burkolva. Köszönjük mindazok-

hanem az óvónénikre is. nak a közremûködést, akik a munkálatokban részt 

Úgy kezdjük el a 2018/2019-es nevelési évet, hogy vettek!

nem tudjuk biztosítani a szükséges óvodapedagógusi Szinte most búcsúztattuk el a nagycsoportosainkat, 

létszámot, mivel nincs jelentkezõnk a meghirdetett akik õsszel már iskolások lesznek és már az új ovisaink 

álláshirdetésre. Augusztusban elköszöntünk két fogadására készülünk. Idén is megtartjuk az Óvodába 

óvodapedagógusunktól. Jusztin Tímea határozott csalogató napot, amely egy remek lehetõség az ismer-

idejû szerzõdése lejárt, Boldog Bernadett pedig a szé- kedésre, közös játékra az óvodába készülõ gyerekek és 

csényi katolikus óvodában folytatja a munkáját. A szüleik részére. A beszoktatás szeptemberben kez-

helyükre kiírt álláshirdetésre eddig senki sem jelent- dõdik el, amelynek elve a fokozatosság és az érzelmi 

kezett, még érdeklõdõ sem volt. Tudjuk, hogy ez a biztonság megteremtése. Emellett a nyári pihenésrõl 

pedagógus hiány nemcsak minket érint, de sajnos, az visszaérkezõ gyerekeket is nagy szeretettel várjuk.

erre vonatkozó megoldásban senki nem tud érdemben Virágné Csábi Adrienn
segíteni. A mindennapok megszervezése és az óvodá-

val szemben támasztott követelmények teljesítése - 

ilyen körülmények mellett- nagy nehézséget fog 

jelenteni a számunkra. Ennek ellenére arra törekszünk, 

hogy a hozzánk járó gyerekeknek ismét egy vidám, 

élményekben gazdag évet biztosítsunk.

A nyári zárva tartás ideje alatt megtörtént a textíliák 

mosása, a játékok fertõtlenítése és az óvoda kör-

nyezetének rendezése. A takarítási munkálatokat az 

óvoda technikai dolgozói végezték el, amelyben egy 

hónapig egy szünidei munkás is részt vett. A felújítási, 

karbantartási munkálatok részeként az óvoda minden 

helységében tisztasági festésre került sor. Erre már 

nagy szükség volt, régóta szerettük volna, mivel így 

sokkal esztétikusabb és rendezettebb körülmények 

fogadják a hozzánk érkezõket. Szintén nagyon örülünk 

Tágas és higiénikus mosdó várja a ,,cseresznye’’,

nagycsoportos gyerekeket
Az óvodai fejlesztõ szobánk is megszépült a nyáron

Szükség van az épületünk folyamatos karbantartására

ismét finom gulyással fogadott minden zarándokot. Jutott 
mindenkinek nagyon finom volt. Az ebéd után édességek is A Szentkúti zarándoklatról
kerültek az asztalra, különösen finom volt Erdélyi Ildikó 
frissen sült hájas sütije. Azt hiszem, már annyira várjuk Zarándokolni jó. Lépésrõl 
ezeket a szinte „hagyománnyá’’ vált dolgokat, hogyha lépésre egy kitûzött cél felé 
elmaradna már nagyon is hiányoznának. Miután meg-visz. Nem egyedül kell meg-
pihentünk részt vettünk a szombat esti misén. Volt, aki tenni, hanem társakkal, akik 
népviseletet öltött így köszöntve a Szûzanyát. Többen támogatnak segítenek, ha el-
csendben elmélkedve hallgattuk a szentmisét. A vasárnap fáradsz. Tulajdonképpen az 
délelõtt hasonlóan beszélgetéssel, elmélkedéssel Szentmise egész életünk egy zarándoklat. 
hallgatással telt. Aztán miután sikeresen összeszedelõdz-Megyünk egy cél felé, az utunk 
ködtünk, létszámban kissé megfogyatkozva, de annál hol könnyebb, hol pedig görön-
lelkesebben indultunk hazafelé. Hasonlóan imával, gyös, olykor meredek. Idén 
énekléssel telt az utunk. A Kõbányánál frissítõvel vártak Nagyboldogasszony búcsúján 
minket, páran csatlakozva a zarándok csoporthoz újult közel 80-an indultunk útnak, 
erõvel tettük meg a hátralévõ pár kilométert. A Kápolnánál haladtunk a kitûzött cél felé a 
sokan siettek elénk, így ismét egy nagy családként egyesülve Szentkúti Szûzanyához. És 
haladtunk a templomunk felé - ünnepi díszbe, lobogókkal, a miért? Mert egyre többen megéreztük azt, hogy a minden-
Rezesbanda és harmónikás kísérettel - ahol hálát adtunk a napi rohanó életbe kell egy kis megállás, ami nem munka, 
kapott kegyelmekért.nem csupán szórakozás, hanem valami más. Sokan már 

Köszönöm azoknak, akik meghallották a hívást és többször megtettük ezt az utat, de volt, aki most jött elõször. 
vállalták az utat.  Köszönet a sok finomságért, frissítõkért, a Valami késztetett, hogy elinduljunk. És biztos vagyok benne, 
jó Isten áldja meg mindenki keze munkáját. Köszönet azok-hogy olyan kegyelmet és erõt kaptunk az út során, amit az 
nak is akik lélekben Velünk voltak és imával kísérték élet zarándok útján is felhasználhatunk. A hajnali harangszó 
utunkat. És sajnos évrõl-évre egyre többen vannak, akiknek sok embert együtt köszöntött a rimóci templomban. Az 
a földi zarándokútjuk véget ért, de biztos vagyok benne, Úrangyala és az Atya áldása után, a kiszenekar kíséretével a 
hogy fentrõl õk is Velünk tartottak.hajnali köszöntõt énekelve indultunk rokonokkal, 

barátokkal a kápolnához, hogy onnan a lelkes, szerintem Soraimat (Annie Johnson Flint) versével zárom magyarra 
Rimóchoz képeset jelentõs zarándok csoportot útjára fordította: Túrmezei Erzsébet
engedjék. A Szûzanya nagyon szép idõt adott nekünk, 

Isten nem ígért mindig-kék eget, De ígért erõt minden új naphoz,hiszen az egész heti kánikula után kellemes igazi zarándok 
mindig-virágos, víg ösvényeket. munkádhoz nyugalmat,

idõt kaptunk. Hédike szokásához híven frissitõvel várt 
Ború nélkül derût, világosságot utadhoz,

minket a Kõbányánal. Utunkat folytattuk, együtt imádkozva 
árnyék nélkül fényt, bajban is kegyelmet,

a rózsafûzért és énekelve a szebbnél-szebb Mária énekeket. 
és fájdalom nélkül és segítõ kezet,

Szinte repült az idõ. Megérkezve a Szentkút völgyébe már 
békét nem ígért. mindig veled érzõ örök szeretetet.

többen vártak minket. Sikerült a templomba beköszönni 
Köszönöm, hogy elolvasták soraimat.kéréseinket köszönetünket a Szentkúti Szûzanya elé helyez-

A zarándokok nevében Perczéné M. Gyöngyihette mindenki. A Szent József Katolikus Férfiszövetség 

A szentkúti gyalogzarándokok ,,szokásos’’ csoportképe Márkházánál
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK

Képes beszámoló: 10 napos tábor

2018. augusztus 2. Porcinkula búcsú; 
Idõsek és Betegek Zarándoklata, 

Szociális Otthonok zarándoklata 
Mátraverebély – Szentkút 

A rimóci Gondozási Központ hagyományait követve, 

ebben az évben is részt vettünk az Idõsek és Betegek 

Zarándoklatán Mátraverebély – Szentkúton.

A Szent Miklós Gondozási Központ munkatársaira 

hárult az a feladat, hogy a toborzó munkában részt vegye-

nek. Jöttek is szép számmal a jelentkezések, így két nagy 

autóbusszal tudtunk részt venni ezen a szép ünnepen. A 

buszon már ráhangolódtunk az áhítatra: imádkozással telt 

az utazási idõ.

A megérkezés után szépen felsorakoztunk, elõl vitték a 

virágokkal díszített keresztet. Megérkezésünkkor a kegy-

hegy plébánosa köszönõ szavai után a szabadtéri oltár 

elõtti téren foglaltunk helyet. A szentmise elõtt lehetõség 

volt a szentgyónásra, szentmiseíratásra, illetve a lelki-

gyakorlaton való részvételre. Pontban 11 órakor a haran-

gok zúgásával, az orgona zenéjével kezdetét vette a szent-

mise, amit Ternyák Csaba egri érsek celebrált. Termé-

szetesen több pap és plébános is részt vett a szertartáson, 

segédkezett a Betegek kenetének kiszolgáltatásánál illetve 

a szentáldozásnál.

A Szentmise befejeztével szabadprogram volt: lehetõ-

ség volt az ebéd elfogyasztására, a bazársor felkeresésére, 

a vásárfia megvásárlására, sétára a Szent László ugratásá-

hoz, stb. Aztán az idõjárás közbe szólt: leszakadt az esõ. 

Szerencsére mindenkinek sikerült bemennie a temploma, 

ahol a Litánia elvégzése történt. Ezt követõen a Szûzanyá-

tól elköszönve, lélekben feltöltõdve kezdtük meg a haza-

felé utat és értünk szerencsésen haza.

Jövõre is megyünk! Szeretettel várunk akkor is min-

denkit!

Szent Miklós Gondozási Központ munkatársai nevében:
Fábián Katalin
intézményvezetõ
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FALUNAP KÉPEKBEN

Csini-Tini Mazsorett Csoport

Rimóci Vadrózsa Cigány Tánccsoport

Oláh Bettina Golyán Gréta

Bada Melissza

Rimóci Rezesbanda

Miki Niki és a Csinibabák

Rimóci Falunap

Palóc Néptáncegyüttes

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Esélyteremtés a Rimóci Szent István 
Általános Iskolában

Iskolánk 2017 õszétõl részt vesz az EFOP 3.1.7-es kiemelt 
projekt megvalósulásában. Az új tanév kezdetével az esély-
teremtést célul tûzõ szakmai munka is új szakaszába érkezett.

A tavalyi tanévben részletes helyzetelemzés, majd intéz-
ményfejlesztési terv készült. A jelen tanévtõl a terveket meg-
valósító programok, fejlesztések következnek. Ennek kereté-
ben a tantestület egy háromnapos módszertani továbbkép-
zésen vesz részt. Munkánkat továbbra is külsõ szakemberek - 
pszichológus, gyógypedagógus, pályázatíró, mentor - támo-
gatják.

Segítségükkel tovább erõsítjük a hátránykompenzáló, 
tevékenységközpontú, alapkompetenciákat fejlesztõ mun-
kánkat. Kiemelt feladatunk a közösségépítés és a külsõ kom-
munikáció fejlesztése.

Terveink megvalósításában számítunk azokra a partnere-
inkre, akik már eddig is sokban segítették iskolánk tanulóinak 
fejlõdését.

Huszkó Marianna
Pócsik Csilla

PROGRAMAJÁNLÓ

Szeptember 28-án, pénteken
16:30-tól

Godó Anna elõadása a
Közösségi Házban!

Téma: Önfejlesztõ, önismereti elõadás a település 
felnõtt korosztályai számára: „A siker 7 komponense” - 

avagy hogyan lehetünk eredményesebbek, 
hatékonyabbak, boldogabbak

Godó Anna az elõadásról:

A fókuszban az „önmegismerés, az önfejlesztés”, 
bizonyos fogalmak, témakörök megismerése, a bennünk 
lévõ szunnyadó, rejtett erõk mozgósítására való 
motiválás áll: hogyan érhetjük el céljainkat, hogyan 
tehetjük jobbá életünket, hogyan láthatunk rá életünkre, 
mintáira, összefüggéseire. Cél, hogy felhívjam a 
résztvevõk figyelmét arra, hogy mindenki felelõs saját 
maga sorsáért, célom, hogy motiváljak arra, hogy rengete-
get tehetünk önmagunkért, örömtelibb, boldogabb 
életünkért.

A 7 témakör: A siker fogalma; 1.) lelki egyensúly, 2.) 
egészség-energia; 3.) emberi kapcsolatok; 4.) anyagiak - 
pénz; 5.) méltó célok és ideálok; 6.) önismeret-önbecsülés; 
7.) önmegvalósítás.

Minden egyes témakör után lehetõség van önmagunk 
„értékelésére” (önkitöltõs kérdõív formájában), amelyben 
mindenki önmaga számára válaszol.

BVÁ

A program a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával valósul meg 

Bangó Alexandra

Látogatás Csehországban
2018. augusztus 23-tól augusztus 26-ig egy hét fõs rimóci 

küldöttség képviselte településünket a csehországi Rosicében.
Csütörtökön délután érkeztünk meg Rosicébe és az FC 

Slovan Hotelben helyeztek el minket, ami közvetlen a helyi foci 
csapat sportcentruma mellett van. Az egyik oldalon focipálya, a 
másik oldalon jéghoki csarnok helyezkedik el. Este megérke-
zett északról a lettországi Strenci település delegációja is. A 
fogadást követõen közös vacsorán vettünk részt Rosice város 
vezetõivel és a lett vendégekkel.

Pénteken kirándulás volt a Moravia kasztba, ahol gyönyörû 
cseppkõbarlangokban barangoltunk, földalatti járatokban csó-
nakkal utazhattunk. A földfelszínen pedig úgynevezett lanovká-
val (hegyi felvonó) közlekedtünk hegyrõl le-fel.

Szombaton délelõtt egy a város külterületén található kápol-
nát és az odavezetõ keresztutat mutatták meg vendéglátóink 
majd ebéd után kezdõdött a városi fesztivál (a mi falunapunk-
hoz hasonló) rendezvénysorozata. Szerepeltek a lett delegáció 
tagjai is. Este fél hattól szentmisén is sikerült részt venni. Vacso-
ra után fél tíztõl tûzijáték, majd szabadtéri zene és tánc vette 
kezdetét.

A lettek már szombaton éjszaka tizenegy órakor indultak 
haza, mert húsz órás út állt elõttük.

Mi vasárnap reggel még részt vettünk, szétnéztünk a helyi 
termékek szokásos vásárán, majd kora délután értünk haza 
Rimócra.

Úgy gondoljuk méltóképpen képviseltük Rimócot ezen a 
találkozón, melyen mind a lett, mind a cseh település kép-
viselõit meghívtuk egy 2019-ben megrendezendõ hasonló 
háromoldalú találkozóra Magyarországra, Rimócra. 

Beszkid János polgármester

A rimóci delegáció
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Ebben az évben augusztus 4-én, szombaton tartottuk A falunapi színpadi programok mellett egyéb 

meg a település legnagyobb rendezvényét a Rimóci kiegészítõ szórakozási lehetõségekkel is vártuk az ide 

Falunapot. A Rendezvénytér beépítése már az elõzõ látogató vendégeket. A Pavilon alatt volt elérhetõ a Palóc 

napokban elkezdõdött, Rimóc Község Önkormányzatá- Út Klaszter Egyesület információs pontja, valamint 

nak közfoglalkoztatottainak köszönhetõen felállításra tombolajegyet is itt vásárolhattak a jelenlévõk. Ebben az 

került a színpad és a Rimóci Sátor. Aznap a településen évben 2358 tombola fogyott el, kb. annyi, mint az 

dolgozó közösségi munkások és az önkormányzatnál elõzõben (2017-ben: 2630 db). A fõdíj egy 100.000 Ft 

diákmunkát végzõ- és önkéntes fiatalok segítségével értékû bútor vásárlási utalvány volt, melyet a balassa-

elkészült a Falunap színpadának háttere, kikerültek a gyarmati Florens bútordiszkontban lehet beváltani, s 

tájékoztató feliratok. A szolgáltatók reggeltõl folyamato- melyet Bada Krisztián Ronaldó és családja nyert meg.

san érkeztek, a színpadi program pedig - mivel többen A Rendezvénytéren a Pollák Vidámpark több játéka 
javasolták a késõbbi kezdést és a szervezõk is egyet- nyújtott szórakozási lehetõséget kicsiknek és nagyoknak 
értettek ezzel - délután 4 órától vette kezdetét a Falunap egyaránt. A sportcsarnok mögött íjászkodni lehetett a 
színpadán. balassagyarmati Triarcumtech Kft. jóvoltából. A „Nap-

A mûsort a településen élõ Golyán Gréta nyitotta meg, Számos-Óra” melletti területen Izolda népi játékait 

aki azokat a rimóci népdalokat énekelte el, melyekkel lehetett kipróbálni, valamint ugyanitt a gyerekeknek 

kiemelt arany minõsítést szerzett a „Tiszán innen, Dunán lehetõségük volt arcfestés és csillámtetoválás készítteté-
túl” országos népdaléneklõ versenyen. Grétit a Palóc sére is. A sportcsarnok elõtt, a Trianoni Emlékmû mögött, 
Néptáncegyüttes bemutatója követe, akik több blokkal is a népszerû küzdõsport, a Sumo játék várta a bátor és erõs 
felléptek a Rimóci Falunapon. A programok között szere- jelentkezõket, mely a vicces jelmezben igazán jó 
pelt a Rimóci Vadrózsa Cigány Tánccsoport elõadása is, szórakozást nyújtott. Ezen kívül a falunapi forgatagban 
akik a hagyományos cigány tánc mellett énekekkel is büfé üzemelt a sörsátorban, vásárosok kínálták portékái-
szórakoztatták a jelenlévõket. Õket követõen léptek a kat, kézmûves termékeket, játékokat vásárolhattak a 
színpadra a Mihálygergérõl érkezõ Csini-Tini Mazsorett résztvevõk.
Csoport tagjai, akik szintén több mûsorszámot, különféle A Rimóci Falunapon a délutáni órákban még keve-
táncokat mutattak be. A táncos mûsort a szintén helyi sebb volt az érdeklõdõ, mely betudható volt a meleg, 
fellépõ, Bangó Alexandra éneke színesítette, aki a napos idõjárásnak, azonban az esti órákra a szép számú 
Hooligans: Legyen valami címû slágerét énekelte a kö- résztvevõ közönséggel megtelt a tér. A Palóc Út Egyesület 
zönségnek. A falunapi program második részét a község Facebook oldalán élõben jelentkezett a Falunap hely-
polgármestere, Beszkid János köszöntõje indította, aki színérõl, 19:17-tõl körülbelül 20 percben, majd 21:42-tõl 
kiemelte, hogy milyen jó, hogy ilyenkor a településrõl több, mint 11 percben.
elszármazottak hazatérnek, valamint mindenkit bizta-

A Falunapot a Rimóc Polgárõr Egyesület tagjai biztosí-
tott, hogy ne csak Falunapkor, hanem minél gyakrabban 

tották, irányították a parkolást, foglalták a parkolót a 
látogassanak haza, szülõfalujukba a rimóci kötõdésû 

fellépõk számára. Éjféltõl a Szabadtéri Parti idejére 
emberek. A polgármester urat Miki-Niki és a Csinibabák 

Szécsénybõl érkeztek polgárõrök, akik hajnalig biztosí-
egy órás fergeteges retro Rock n’ Roll show-ja követte, 

tották a helyszínt, valamint a rendezvény idején a Szécsé-
majd este 7-tõl a fõszerep a Rimóci Rezesbandáé és a 

nyi Rendõrkapitányság munkatársai is meglátogattak 
Rimóci Hagyományõrzõ Együttesé volt. 8 órától vette 

minket. Itt szeretném megköszönni a résztvevõknek, 
kezdetét a tombolasorsolás, melyet követõen a balassa-

hogy verekedés, rendbontás nélkül zajlott le a Falunap és gyarmati Hangszedõk zenekar élõ koncertjét láthatták és 
a Party! Minimális rongálás történt a sportcsarnokban, hallhatták a jelenlévõk. A koncert után egy igazán szép 
valamint a téren eldobált szemét hagyott némi kívánni-tûzijátékban gyönyörködhettek mindazok, akik még 
valót maga után, de úgy gondolom, összességében mégis bírták az éjszakázást, s utána, 11 órától a 2018-as Rimóci 
pozitívan zárult a rendezvény. Igaz, a környéken történt Falunap színpadi programját a mulatós zene képviselõi, 
egy-két atrocitás ez idõ alatt, de az nem befolyásolta a Matyi és a Hegedûs nagyon jó hangulatú koncertje zárta. 
Falunap menetét. A rendezvényt 300.000 Ft-tal támogatta A „kötött” programok után a sörsátorban Szabadtéri 
a Palóc Út Egyesület, melyet ezúton is köszönünk, Party veszi kezdetét, két helyi DJ: Ben Nyler és Dän Von 
valamint támogatását várunk még az Ipoly-menti Fice, valamint meghívott lemezlovasok: Tailor B és Persik 
Palócok Térségfejlesztõ Egyesületétõl is, ahol még nem Szabi közremûködésével. A jó hangulatú buli egészen 
született döntés ez ügyben.reggelig tartott.

Összességében elmondható, hogy a 23. Rimóci 
Falunap jó hangulatban, változatos, több stílust fel-
vonultató színpadi programokkal és egyéb kísérõ szolgál-
tatásokkal biztosított a helyiek és az ide látogató vendégek 
számára tartalmas szórakozási és kikapcsolódási lehetõ-
séget. Köszönöm mindenkinek, aki segített a Falunap 
megvalósításban! Nagyságrendileg 150 fõ volt az, aki 
valamivel közremûködött a lebonyolításban aznap, s még 
azok, akik elõzõleg nyújtottak segítséget. Ebbõl is látszik, 
hogy nagy összefogás szükséges, hogy évrõl-évre meg-
valósuljon a Rimóci Falunap. Köszönet jár Virág 
Lászlónak és a közfoglalkoztatottaknak a tereprendezé-
sért és a megfelelõ elõkészítésért. A rimóci és szécsényi 
polgárõrségnek a biztosításért, a Közösségi Háznál és az 
Önkormányzatnál lévõ diák- és közösségi munkásoknak, 
az iskola dolgozóinak, a tombola árusítóknak, Oláh 
Bettinánk, aki elvállalta a konferáló szerepét, Percze 
Zoltánnak a fotózásért, Doman Gábornak a videózásért, 
hangosítóknak, a fellépõknek, Oláh Bencének és Vincze 
Zsoltnak az esti buli leszervezéséért. Köszönjük az önkén-
tes segítõknek, a tombola felajánlóknak, a Szoci dogozói-
nak a gyûjtést, a kiegészítõ programot nyújtóknak a rugal-
mas és korrekt együttmûködésért és mindenkinek, aki 
azon dolgozott, hogy jól sikerüljön a nap. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönjük az Önkormányzatnak, hogy 
anyagiakban támogatta 23. Rimóci Falunapot! 

BVÁ

Balázs Bertalanné -  Kiskert út

Beszkid Angelika

Beszkid János

Burik-Vincze Ágota

Carvalho Brazil Labdarúgó Akadémia 

Egyesület

Florens Bútordiszkont – Balassagyarmat

Golyán László

Hajni Vegyesbolt

Izolda Népi Játékai

Jusztin Bertalan – Kölcsey út

Jusztin Péterné

Kanyó Boldizsár – Varsány

Kiss Józsefné

LVM Family Kft.

Palóc Tabak Bt. - Dohánybolt

Péter Gábor – Nagylóc

Péterné Kiss Zsuzsanna

Pusztavár Kft. - Percze Vencel

Crista Szalon - Rigó Krisztina

Rimóc Község Önkormányzata

Rimóc Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület 

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

Rimóci Ifjúsági Egyesület

Rimóci Kobak Egyesület

Rimóci Nyulacska Óvoda

Rimóci Pékség

Rimóci Sport Egyesület

Rimóci Újság

RKÖ Közfoglalkoztatottai

Szabó Vilmos

Szent István Általános Iskola

Szent József Katolikus Férfiszövetség 

Szociális Bolt

Virág Tamásné

Szociális Bolt beszállítói:

Aztraker Bt. - Karancslapujtõ

Finni Plus Kft. – Balassagyarmat

Ke-Jo Candy Kft - Ludányhalászi

Linea-Dolce Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft- Budapest

Mancso Tojás Kft.

P.O.P. Kft – Budapest

Rómatabak Kft - Budaörs

V.R.T Battery Kft. - Borsodivánka

Köszönjük, hogy tombola felajánlással 
támogatták a Rimóci Falunapot:

A Rimóci Falunap sztárvendége: Matyi és a Hegedûs

D n von Fice, Tailor B., Persik Szabi, Ben Nyler DJ-kä
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