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Rimóci Újság - Független falusi havilap.
                       Kiadja:  ,,Rimóc Községért’’ Alapítvány (3177 Rimóc, István király u. 15. Tel.: 06 30/687-5502 E-mail: rimociujsag@gmail.com)

                  Állandó munkatársak: Bablena Ferenc, Bablenáné Mócsány Georgina, Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, 
Beszkid Jánosné, Burik-Vincze Ágota, Erdélyi Ferencné, Jusztin Péterné,
Kaluzsa Mónika, Kiss Józsefné, 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.

2015 SZEPTEMBER

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM  FÜGGETLEN FALUSI LAP  Szent Mihály hava 2015 SZEPTEMBER

Ára: 180,-Ft

,,Keresd azoknak a társaságát, akik az öröm óráiban melletted vannak.
Mert az lelkükben nyoma sincs a féltékenységnek vagy irigységnek:

csak boldogok, ha boldognak látnak téged. (Paulo Coelho)
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RIMÓCI SP   RTHÍREK

Aranyosi Ervin:

Mirõl szól az élet?

Gondolkodj el kérlek,
Mir l szól az élet?
Pénz, vagy a családod
tesz boldoggá téged?

Amit pénzért kaphatsz,
mind kacattá válik!
Ilyen kincset gy jtesz,
egészen halálig?

Egész nap dolgozol,
ket ritkán látod.

Besz kül, odavész,
saját kis világod.

Nem látod, gyermeked
lelke hogyan éled.
Kihagyod a csodát!
Más életét éled.

Persze, könny  ezért
másokat okolni,
- miattuk dolgozol,
mert kell a sok holmi.

Arra hivatkozol
- mások is így élnek!
Ám k sem szeretnek,
s parancsszóra félnek!

Te sem tehetsz másképp,
a pénz ma az Isten!
Családra, gyermekre
elég id d nincsen.

Gondolkodj el kérlek,
mir l szól az élet,
ha azt mások által,
betáblázva éled?
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A Szentkútról másképpen…
,,A zarándok nem turista” mondta annak idején Varga András salgótarjáni plébános atya 

néhány elszánt férfiembernek, akik egy álló nap vitték Krisztus keresztjét Szentkútról 
Salgótarjánba zuhogó esõben. Más volt, több volt.

Az idei Nagyboldogasszony-napi rimóci gyalogzarándoklat is más volt, több volt, mint az 
elõzõ években. Hogy mitõl volt  így, nehéz megfogalmazni.

Most is a reggeli harangszó köszöntötte a zarándokokat, akik nagyon sok helyrõl érkeztek, 
hogy a rimóciakkal együtt tegyék meg a közel 26 km-es távolságot Rimóc és a nemzeti 
kegyhely, Mátraverebély-Szentkút között. Jöttek Salgótarjánból, Vácról, Balassagyarmatról, 
Budapestrõl és még ki tudja hány helyrõl. Rimócról 68-an indultunk egy nagylóci testvérünk 
csatlakozott Lócnál és mivel végig velünk volt az Úr, így hetvenen voltunk. Velünk együtt 
gyalogosan indult József Atya is, aki végig lelkipásztora volt a nyájnak. Nem engedte, hogy 
szétszéledjen a nyáj, elbitangoljon bármelyik bárány. 

A nagy meleg ellenére épségben érkeztünk meg a kegyhelyre, ahol már többen várták a 
zarándokokat. Majd a Szûzanya szobrával, a Rezesbanda kíséretével vonultunk be a szentkúti 
bazilikába, ahol Peregrin atya meleg szavakkal, imával köszöntött minket. A meleg ételrõl a 
Szent József Férfiszövetség tagjai gondoskodtak az Almáskertben, ahol az építkezések befejezése 
után újra sátorozhattunk. A szombat esti szentmisén több férfitársunk is szolgálatot vállalt.

A vasárnap hajnalban megszólaló tangóharmónikaszóban benne volt Isten hívó szava, 

,,mindnyájan énhozzám jöjjetek”. A délelõtti szentmise és körmenet után együtt indult hazafelé 

az immár felére csökkent zarándokcsapat. Szállt az ének, mondtuk a rózsafûzért, szedtük a 
lábunkat és jól haladtunk szülõföldünk felé. A zsúnyi kõbányában oda-vissza gondoskodtak a 
megfáradt zarándokok felfrissülésérõl. Amikor messzirõl elõsször pillantottuk meg a rimóci 

templom tornyát még ,,A Rimóci torony de messzirõl ellátszik”  kezdetû nótát is elénekeltük. 
(folytatás 9. oldalon)

Felnõtt csapat
Álló sor: Gyetvai István, Carvalho Adilson, Juhász István,

Szeles László, Mócsány Roland, Kormány Richárd, Rácz Iván, 
Kuris Péter, Jusztin Bertalan, Beszkid Andor

Guggoló sor: Szita Jázmin, Deák Gábor, Rónási Richárd,
Laczkó Zsolt, Csizmadia Bálint, Pásztor Balázs 

Forrás: www.nogradifoci.hu

Ifjúság csapat eredményei
Edzõmérkõzések

Rimóc - Szécsény 8 - 0 
Jó hangulatban indult a mérkõzés, szomszédokhoz méltóan, de egyik 
csapat sem vette félvállról a küzdelmet. Már az elsõ félidõben látszott, 
hogy mindekét csapat próbál fogást találni a másikon, mely 
szerencsére nekünk sikerült elõbb, s a bravúrosan védõ kapusom esélyt 
sem adott a vendégeknek az ünnepeléshez. Az egész mérkõzés 
folyamán látható volt, hogy a hazaiak nagyon bizonytani akartak, s 
ahogy szokták mondani mi élveztük a hazai pálya elõnyét. Szép 
támadások, összeszedett szép játék jellemezte a mérkõzést. Sajnálatos 
módon volt sérülés is egy volt játékosom Szoldatics Milán részérõl, 
mely teljesen vétlen összeakadásból történt. Jobbulást neki és 
mihamarabbi felépülést.

Rimóc - Õrhalom 7 - 2
5-e szerdai vihar utáni csendek kihasználva Õrhalom csapatát láttuk 
vendégül. A nagy sár és a ragadó pálya ellenére elég jó mérkõzést 
sikerült játszanunk. Az elsõ félidõben kiegyenlített volt a játék. 2  2 es 
döntetlennel vonultunk félidõre. A második félidõben már rákapcsolt a 
csapat és elõvette az agresszívebb formáját. A fáradó ellenfelet már 
könnyedébben játszottuk át és sikerült a tõlünk megszokott gyors 
támadásokat góllal befejezni. A csapat még itt is csak kialakulóban volt 
megpróbáltam mindenkit más  más poszton is kipróbálni, melynek 
számomra meg is lett az eredménye.

Rimóc - Lukanénye (Szlovákia) 4 - 3
A tavaszon vendégeskedtünk Lukanényén mely nagyon tetszett 
mindenkinek, s úgy döntött a csapat, hogy illõ õket itthon vendégül 
látni. Oláh Ákos (Nagylóc) szülei vállalták a fõzést. Nagyon finom 
babgulyást készítettek, mellyel vendégül tudtuk látni a csapatot, 
ahogyan az mi is megkaptuk idegenben. Elvárásaim szerint indult a 
játék folyamatos nyomás alatt tartottuk a vendégeket. A jól 
összeszedett ellenfél jól hárította támadásainkat és szintén meg kellett 
izzadni a védõknek, hogy az övékét hárítani tudják. Itt már kialakult a 
kezdõ csapat s már konkrét összeállítással játszottunk. A jó mérkõzést 
követõen az emeleten elfogyasztottuk a gulyást és még a nagy 
csapatnak hála, mérkõzést is láthattak a fiatalok. Szeretném 
megköszönni Holecz Ferencnek és Ákos szüleinek a segítséget.

Egy pillanat az egész
A sok fejtõrés és készülés egy pillanat alatt válik semmisé, hiszen 3 
kezdõjátékos (Csík Rómeó, Oláh Ákos, Csík Dávid) jelentette be a 
bajnokság elõtt 1 héttel a távozását. Nagy meglepetés volt ez nekem 
és egyaránt a csapatnak is. Egy pillanat alatt, amit fölépítettünk 
együtt széthullott és kezdhettünk mindent elõröl, hisz a csapat 
egysége felbomlott. Közösen megbeszéltük nem adjuk föl és ebben 
az évben is megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot, ami 
csak tõlünk telik.

1. forduló: Rimóc - Palotás 1 - 0 (0-0)
Rimóc: Janusek Dániel, Csík Csaba, Percze Kristóf (Laczkó 
Dominik), Kõmûves Tamás, Sporner Adrián, Imre Zoltán (Juhász 
Gergõ), Bada Norbert, Puszta Erik, Oláh Bence (Csuka Zsolt) 
(Jusztin Milán), Balázs Gergõ, Rácz Adrián (Tihanyi Alex)
Gól: Bada Norbert
Jók: Bada Norbert, Csík Csaba
Az elmúlt hetek eseményei kicsit fölkavarta a csapatot, de ennek 
ellenére nagy reményekkel vágtunk neki a bajnokságnak, holott a 
mérkõzés elõtt az utolsó Nagylóci játékosom is bejelentette 
távozását. Már az elsõ félidõben 100% - os helyzetek maradtak ki és 
ez stresszessé tette játékunkat.  A félidõben nyugalomra intettem a 
játékosokat, melynek meg is lett az eredmény, hiszen a 66. percben 
egy megpattanó labdából megszereztük a vezetést. Ezt követõen is 
próbálkoztunk még, de már további gólt nem tudtunk szerezni. 
Örömteli volt számomra, hogy a serdülõbõl 4 játékost is sikerült 
fölhoznom, akik ha komolyan veszik, új színt vihetnek a csapat 
életébe és még, hogy hosszan tartó sérülés után ismét a pályán 
köszönthettük Bencét, aki ha még félve is de újult erõvel tudja 
belülrõl támogatni a csapatot. 

Ifjúsági csapat: 
Álló sor: Csuka Zsolt Attila, Balázs Gergõ, Puszta Erik Balázs, 

Kõmûves Tamás, Janusek Dániel, Csík Csaba, Imre Zoltán,
Oláh Bence, Percze Kristóf, 

Guggoló sor: Jusztin Milán, Laczkó Dominik, Tihanyi Alex, 
Juhász Gergõ, Rácz Adrián, Bada Norbert, Sporner Adrián,

Csapataink állása a tabellákon

Felnõtt csapat: M GY D V LG KG P
11. Rimóc 2 0 0 2 2 - 5 0

Ifjúsági csapat:
5. Rimóc 1 1 0 0 1 - 0 3

Szeptember   6. (vasárnap) KISASSZONYNAPI BÚCSÚ a fogadalmi kápolnához
30Szeptember   6. (vasárnap) 16 bajnoki labdarúgó mérkõzés
30Szeptember 12. (szombat) 10

30Szeptember 13. (vasárnap) 16 bajnoki labdarúgó mérkõzés
Szeptember 15. (kedd) ADÓFIZETÉSI HATÁRIDÕ

00Szeptember 17. (csütörtök) 19 VIII. SZÜRETI FÕZÕVERSENY nevezési határideje
00Szeptember 17. (csütörtök) 19 XX. RIMÓCI BORVERSENY és

IV. PÁLINKAVERSENY nevezési határideje
00Szeptember 19. (szombat) 14 RIMÓCI SZÜRETI FELVONULÁS, fõzõverseny,  

borverseny és pálinkaverseny eredményhirdetése
00Szeptember 19. (szombat) 16 bajnoki labdarúgó mérkõzés

Szeptember 24. (csütörtök)

00Szeptember 27. (vasárnap) 16 bajnoki labdarúgó mérkõzés
00Szeptember 30. (szerda) 16 ,,Jó tanulók’’ pályázat és iskoláztatási támogatás

 igénylésének benyújtási határideje

00Október        4. (vasárnap) 15 bajnoki labdarúgó mérkõzés

Rimóc-Balassagyarmat 
PETROVICS MÁRIA LÚCIA NÕVÉR
örök fogadalomtétele az esztergomi ferences templomban.

A szentmisét celebrálja: Székely János dr. az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye segédpüspöke.

Rimóc-Érsekvadkert 

Mátranovák-Rimóc 
Lengyel vendégek érkezése

Rimóc-Karancslapujtõ 

Nõtincs-Rimóc 

00Szeptember 26. (szombat) 17

00Október        3. (szombat)14-18  Tradicionális viseletbemutató Szécsényben
         Szent Mihály ünnepének alkalmából (részletek a 4. oldalon) 

00Október        4. (vasárnap)9-14  VÉRADÁS az általános iskola Hunyadi úti épületében

SKSE-Rimóc öregfiúk mérkõzése
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Gólyahír:

VV
Jusztin Jánosné

1925-2015
(Rákóczi út 4.)

Percze Zoé - 2015.08.04.

Szülõk: Rigó Evelin és Percze Gábor

Pikács Alvin - 2015.08.19. Szülõk: Pikács Liliána és Rácz Róbert

Bangó Beatrix - 2015.08.31. Szülõk:  Balázs Gabriella és Bangó Alex

Új edzõvel indult a 
megye egyes õszi szezon 

felnõtt csapatunknál
A Rimóci Sport Egyesület felnõtt csapatánál 
júliustól új edzõ látja el az edzõi feladatokat. 
Hosszas tárgyalásokat követõen a brazil származású, de már tíz 
éve Magyarországon élõ Carvalho Adilson elvállalta a 
felkészítõ edzõi posztot, így azt lehet mondani, hogy brazil 
szellemiséggel kezdõdtek el a nyári tréningek a klubnál.
A brazil szakemberrel kötött megállapodás alapján az 
egyesület vezetõsége az õszi szezon lezárását követõen fogja 
értékelni Carvalho Adilson munkáját, és azt követõen a tavaszi 
idényre - a várakozások alapján - további két-három, fiatal 
tehetséges labdarúgóval tervezik megerõsíteni a keretet.

Rimóci Sport Egyesület felnõtt csapatának 2015/2016-os 
szezoni összeállítása

Egyesületi elnök: Beszkid Andor (1993-tól)
Technikai vezetõ (edzõ):   Carvalho Adilson (2015)
Érkezett: Juhász István, Rónási Richárd, Vereczki Balázs 
(Szécsény). Szeles László, Percze Roland (ifjúsági csapat)
Távozott: Csampa Martin (Szécsény), Ajtai Róbert 
(Mátraterenye), Kiss Péter (Mihálygerge), Vincze Benjámin 
(abba hagyta).
Keret: Molnár Jenõ (kapus),  Kuris Péter, Mócsány Roland, 
Csizmadia Bálint, Várhegyi Gábor, Deák Gábor, Szeles László 
(védõk), Rácz Iván, Laczkó Zsolt, Árva Róbert, Pásztor 
Balázs, Juhász István, Percze Roland, Bangó Norbert 
(középpályások), Vereczki Balázs, Rónási Richárd, Kormány 
Richárd (támadók)

Megyei I. osztályú labdarúgó mérkõzés
1. forduló: Rimóc-Palotás 2-4 (0-3) 

Rimóc: Molnár J. - Csizmadia B., Mócsány R., Kuris P., Szeles 
L. (Vereczki B. 55.) (Deák G. 89.) - Pásztor B., Juhász I., Rácz I., 
Bangó N. (Árva R. 84.)  Rónási R., Laczkó Zs. (Kormány R. 69.)
Felkészítõ edzõ: Carvalho Adilson
Sárga lap: Szeles L., Laczkó Zs., Juhász I. ill. Gieber Gy., 
Vlasics Á., Bocsev B., Lach K., ifj. Kotasz T., Boér Á.
Gól: Bangó N. (61.), Mócsány R. (65.) ill. Gieber Gy. (30.), 
ifj. Kotasz T. (37.), Vitányi L. (44.), Bodor A. (78.) 

2. forduló: SBTC-Rimóc 1-0 (1-0)
Rimóc: Molnár J. - Kuris P., Mócsány R., Szeles L. (Deák G. 
40.), Csizmadia B. - Rácz I., Juhász I., Bangó N., Pásztor B. - 
Kormány R. (Bablena Cs. 84.), Rónási R. 
Vezetõedzõ: Carvalho Adilson. Sárga lap: Dániel Z., Oláh F. 
ill. Bangó N., Rácz I., Pásztor B.                   Gól: Bata G. (10.)

A szezonnyitó mérkõzésen Rimóc csapata is csatlakozott 
ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint a harmadosztályú 
Somos augusztus 2-án lejátszott szezonnyitó mérkõzés kezdõ 
rúgását egy halmozottan sérült gyermek, Szandika végezte el. 
Ennek szellemében a megye egy szezonnyitó hétvégjén 
további négy csapat, a Cered, a Mátranovák, a Karancslapujtõ 
és a Rimóc is követte a somosiak példáját, így csalva örömet a 
találkozó labdáját elõször útjára indító gyermekek arcára. A 
kezdeményezés szervezõje szerint mindegyik helyszínen jól 
sikerült a kezdõrúgás, Rimócon a gerincvelõbõl eredõ 
izomsorvadásban (SMA2) szenvedõ Szita Jázmin édesanyja 
segítségével indította el a futball labdát. Az esemény 
fõszervezõjét, Szikszai Diána szerint: „Ismét bebizonyosodott, 
hogy a sportot össze lehet hozni a beteg gyermekekkel, akiknek 
hatalmas élménnyel kedveskedtek, boldog pillanatokban 
lehetett részük. Kiemelendõ a csapatok nyitottsága, nagyon 
rendesek voltak. Ezúton is meg szeretném köszönni valamennyi 
edzõnek, játékosnak és egyesületnek. Végezetül még annyit 
mondanék, hogy a tervek szerint ennek a sorozatnak lesz még 
folytatása a jövõben!”

XX. BORVERSENY
Ezennel tudtára adatik minden szõlõsgazdának, ki borát 
ízletesnek tartja, hogy saját készítésû nedûjét megmérettetheti. 
Ennek okán a jelent-kezéseket várja a borokat gyûjtõ 
bizottság 2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 
19:00 óráig a Dr. Manga János Közösségi Ház - 
IKSZT-ben. A legfinomabb nedû kihirdetésére a 
szüreti mulatságon kerül sor szeptember 19-én.

VIII. FÕZÕVERSENY
Ki nyeri el idén az Arany Fakanalat?

Várjuk csoportok, civil szervezetek, intézmé-nyek, családok és 
baráti társaságok jelent-kezését! A 8. szüreti fõzõversenyre 
nevezni 2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 19.00 óráig lehet a 
Dr. Manga János Közösségi Ház - IKSZT-ben. 
A versenyre a nevezési díj egy tombola 
felajánlás. Az étkeket ízlésesen, egy tálban 
kell szervírozni szeptember 19-én, a szüreti 
délutánján 16.00 órakor a három fõs zsûrinek. 
Eredményhirdetés a zsûri értékelése után 
következik.

IV. PÁLINKAVERSENY
Folytatva a hagyományt idén is pálinkaverse-
nyen mérkõzhetnek meg azok a fõzõmesterek, 
akik italukat arra érdemesek találják. Várjuk a 
jelentkezéseket 2015. szeptember 17-én 
(csütörtökön) 19:00 óráig a Dr. Manga János 
Közösségi Ház - IKSZT-ben. A legfinomabb 
pálinka és készítõje a szüreti mulatságon, 

                                 szeptember 19-én jutalomban részesül.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot 
hirdet a 2014/2015-ös tanévben jó tanulmányi eredményt elért, 
közép- és felsõfokú tanintézetben nappali tagozaton tanuló diákok 
támogatására.
Pályázati feltételek:
- Középfokú tanintézményben elért 4,2 vagy annál jobb 

tanulmányi eredmény.
- Felsõfokú tanintézményben elért 4,0 vagy annál jobb 

tanulmányi eredmény.
-  Az Emberi Erõforrások Minisztériumának Felelõs Állam-

titkársága által meghirdetett, vagy általa anyagilag, illetve 
szakmailag támogatott országos tanulmányi versenyen elért 
elsõ tíz helyezés valamelyike.

A tanulmányi eredményt a bizonyítvány másolatával kell igazolni.
A nem számmal jelzett (pl. megfelelt, jól megfelelt) tantárgyi 
eredményrõl (érdemjegyrõl) a tanintézmény által kiállított 
számszerû igazolást kell csatolni.
A magatartás és szorgalom érdemjegyek a tanulmányi átlag 
számításakor nem vehetõk figyelembe.
Felsõfokú oktatási intézmény esetében a tanulmányi eredmény 
meghatározásánál nem a kredit átlag a meghatározó. A tanulmányi 
eredmény igazolására csak a felsõfokú oktatási intézmény 
tanulmányi osztálya által hitelesített okirat fogadható el.
Az országos tanulmányi versenyen elért eredményrõl az igazolás 
másolata szükséges.

A pályázatot a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban 
lehet benyújtani 2015. szeptember 30-án 16.00 óráig.

A pályázati határidõn túl hiánypótlásra nincs lehetõség!

Móci,
Nene és Csattogó

Csernák Szabolcs közvetítésével 
felkeresett minket a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület, hogy az idén kikelt 
gólyáknak mi, rimóciak adjunk 
nevet. A múlt havi újságban és a 

facebook-on közzétett felhívásra több javaslat érkezett, ezek közül 
választottunk ki a három nevet.
A gólyák gyûrûjéhez igazítva a gólyák nevei a következõk lettek:
HEY8 gyûrûvel Móci (mint RiMóci), HEY9 gyûrûmegjelöléssel 
Nene, és HEY0 gyûrûmegjelöléssel Csattogó.
A Csattogó névre keresztelt kisgólyánkon jeladó is van, a 
satellitetracking.eu/inds/view/213 oldalon elérhetõ az adatlapja, 
onnan pedig követni lehet, hogy hol van éppen. A rendszerben 
egyelõre még Rimóc néven van fent, és múlt heti adat alapján 
Szudánban jár, Picurral és valószínûleg a két testvérével együtt.

Bablena Feri

"Rimóc Község közvilágításának energiatakarékos átalakítása"

A pályázat beadásának nem elhanyagolható indokai közé tartozott az 
energiatakarékosság, hogy a településünk korszerû lámpatestekkel 
gazdagodjon és a jövõben kevesebb költségbe kerüljön a közvilágítás 
finanszírozása. 
A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0067 azonosítószámú projekt még a tavalyi 
évben került benyújtásra, melynek megítélt összegérõl (34.567.300 Ft) 
december 31-én kaptunk értesítést. A támogatás intenzitása 100%. 
A beruházás kezdete és megvalósítása már átcsúszott erre az évre. A 
közbeszerzési eljárás során a kiküldött ajánlati felhívásokra határidõben 
egyetlen árajánlat érkezett vissza, így a projekt kivitelezõje a GREP Green 
Public LightningZrt. lett. Május közepén megkezdték a munkálatokat, 
felmérték az utcákat, az oszlopok állapotát, majd felszerelésre és június 29-
én üzembe helyezésre kerültek a lámpatestek. 32 utcában több mint 300 
LED világítótesttel gazdagodott községünk.
 A megvalósulás után, augusztus 12-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
záró ellenõrzést tartott, mely magában foglalta egyaránt a helyszíni 
szemlét, illetve a dokumentáció átvizsgálását, ígya projekt lezárásra került.
A fényforrások cseréjével az egyik legkorszerûbb világítás-technológia 
valósulhatott meg, mely 
megfelel a mai igények-
nek és elõírásoknak. A 
projekt megvalósulásával 
az elõzetes számítások 
szerint hozzávetõlegesen 
40%-kal csökken a köz-
világítás energiafelhasz-
nálása.

Virág Kitti

"Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen"

A Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt 
felhívásnak köszönhetõen Rimóc Község Önkormányzata 
napelemek telepítésére pályázott. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 29.410.187 Ft összegû támogatásra érdemesnek 
ítélte a projekt kedvezményezettjét, a támogatás intenzitása 
szintén 100%.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok fenntartási 
költsége magas, ennek csökkentése érdekében megújuló energia 
használata szinte elengedhetetlen volt. A kivitelezést a SolarSide 
Kft. 2015. június elején kezdte meg. Napelemek kerültek 
felszerelésre a hivatal tetõzetére (33 db), a Dr. Manga János 
Közösségi Házra (33 db), a Sportcsarnokra (50 db), a Gondozási 
Központra (39 db), valamint a Gyerekház épületének tetejére (10 
db),  így összesen 165 db került leszállításra. A projekt 
kivitelezése július 15-én teljesült, ekkor kezdõdött egy tíznapos 
próbaüzem, amely megfelelõen, a várt teljesítményekkel zárult. 
A megvalósítást követõen a záró pénzügyi elszámolás és az 
áramszolgáltatókkal kötött megállapodások, szerzõdések 
módosításai állnak még elõttünk, így remélhetõleg hamarosan a 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227 azonosítószámú pályázat is a 
lezárt projektek közé sorolható. 
Kiemelkedõen fontos mai világunkban a megújuló energiák 
minél szélesebb körû 
felhasználása, mely-
nek következtében 
tovább csökkenthe-
tõek a kiadások. Az 
önkormányzat eseté-
ben ez jelentõs meg-
takarítást eredmé-
nyez.

Virág Kitti

"Szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése"
Már többször említésre kerülta Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs 
Önkormányzati Társulás munkája, a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 
azonosítószámú pályázat megvalósulása. Az utolsó beszámoló óta történtek: 
az elvi vízjogi engedély tartalmazta a próbaüzem lefolytatását, amely 6 
hónapos intervallumot ölelt fel, majd lezárásra került 2015. Március 19-én. 
Ezen a napon a kivitelezõ készre jelentette a projekt megvalósítási munkáit, 
így április közepén az átadás-átvételi eljárásra is sor kerülhetett. A nyilvános, 
ünnepélyes átadás ugyanakkor csak június végén zajlott, ahol megjelentek a 
sajtó, a Társulásban résztvevõ önkormányzatok képviselõi és a 
megvalósításban közremûködõ cégek, vállalkozók.
Márciusban újabb ellenõrzéstjelentett be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
az elõzõ - novemberi - átvizsgálás óta eltelt idõben végbement fejlõdések és 
események áttekintése volt a cél. Mindent megfelelõnek és jogszerûnek 
találtak, így megjegyzés nélküli ellenõrzést tudhattunk a hátunk mögött. 
2015. május 12-én az ÉRV Zrt. nevében a kivitelezõ megkereste a Fõvárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása 
érdekében, amely nélkül a pályázat elszámolása nem valósulhatott meg. Az 
érintett szakhatóságok hozzájárulásukat megadták, a Társulás augusztus 04-én 
kapta az értesítést az engedélyrõl. Ennek köszönhetõen a projekt elszámolása 
megindítható volt, szeptember 27. napjáig a lezárásnak meg kell történnie.
Hosszú és nehéz munka áll mögöttünk, hiszen az évek alatt egy mûködõ 
szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját kellett végrehajtani. Ugyanakkor 
bátran mondható, hogy beváltotta a beruházás a hozzá fûzött reményeket, a 
mérések már most igazolják 
a ciklikus eleveniszapos 
technológia hatékonyságát. 
Sikerült korszerû megoldást 
találni az agglomerációból 
érkezõ szennyvíz tisztításá-
ra, a környezetvédelmi 
szempontok betartására.

Virág Kitti
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József  atya:  EGYHÁZI HÍREK
Levél a 10 napos táborbólDicsértessék a Jézus Krisztus!

Kétezer éve létezik a világon a kereszténység. Találunk ma 
keresztényeket a világnak csaknem minden országában. Nemcsak 
Európa városaiban, falvaiban hívja a harang vasárnaponként a 
keresztény hívõket istentiszteletre; nemcsak Észak-Amerika, Dél-
Amerika, Ausztrália zsúfolt templomaiban száll az ima Krisztus 
által az Atyaistenhez, hanem ma már Afrika lakosságának 40 %-a is 
keresztény, és számuk évenként több mint tízmillióval gyarapodik, 
Ázsia embertengerében pedig szintén ott találjuk mindenütt a kis 
buzgó keresztény közösségeket.
Az öt világrészen mindenütt vannak keresztények, akik hisznek az 
Isten szeretetében, hálát adnak jóságáért, és igyekeznek úgy élni, 
úgy halni, ahogy Jézus tette, Jézus mondta.
Mind tudja valamennyire, hogy mi a kereszténység. És mégis: újra 
meg újra fel kell tenni a kérdést: mi is a kereszténység lényege? Mit 
jelent az számomra, hogy kereszténynek vallom magamat? 
Mert a kereszténység ugyan olyan egyszerû, hogy egy gyermek is 
megértheti azt, ami benne a legfontosabb, de egyben olyan 
végtelenül mély, hogy a legnagyobb tudósok és szentek sem 
képesek arra, hogy kimerítsék titkát. A kereszténységet minden 
kornak, minden embernek újra fel kell fedeznie a saját maga 
számára. Induljunk hát neki Isten segítségével együtt ennek a 
felfedezõ útnak! Szeretnénk, ha tapasztalatból is megéreznénk, 
hogy milyen jó Istenhez tartozni, Jézust követni, aki életünk 
eszménye és erõforrása. Ennek a megtapasztalásnak egy-két 
lehetõségét szeretnénk ismertetni. Ilyen például a hitoktatás.

Lelkipásztori levél az új tanév kezdetére

Kedves diákok, kedves szülõk!
Szeretettel köszöntelek benneteket és szüleiteket az új iskolai év 
kezdetén! Kívánok jó kezdést, kitartást és eredményes tanulást. 
Isten segítségét és áldását kérem rátok és kedves szüleitekre, 
nevelõitekre!

Kedves szülõk!
Most, amikor elkezdõdik az új tanév, segítséget szeretnék nyújtani 
gyermekeiknek keresztény neveléséhez. Néhány évvel ezelõtt, 
amikor a templomban gyermekeik fejét a keresztvíz alá 
tartották, ígéretet tettek, hogy keresztény módon fogják 
nevelni. Isten és az embertársak szeretetére nevelik, ahogyan 
Krisztus Urunk tanította. Most elérkezett annak az ideje, hogy ezen 
ígéretük teljesítésében az Egyház is segítséget nyújtson.
Az új nemzedéknek jóval nehezebb kereszténnyé válni, mint a 
régieknek. Fiataljainkat ma számtalan álarcban kísérti a féktelen 
önzés, a másokkal nem számoló kényelmesség, a tekintélyt nem 
tûrõ szabadosság.
Ne féljünk gyermekeink nevelésétõl. Igénylik és hálásak a szemé-
lyes törõdésért. Kérjük a kedves szülõket, hogy érdeklõdve és 
értékelve kísérjék figyelemmel a hitoktatás szülõket is segítõ 
munkáját. Amikor gyermekünket neveljük, akkor saját jövõnket is 
alakítjuk. Olyan világban fogunk élni 20-30 év múlva, amilyennek 
õket neveljük.
Még valami! A hitoktatás nemcsak ismeretközlés, hanem inkább 
keresztény emberré nevelés. Sok szülõ a hitoktatást fontosnak 
tartja, de az imaéletet, szentmisére járást már mellékes, felesleges 
dolognak gondolja. Olyan ez az állapot, mint amikor a gyermekük-
nek beszélnek egy távoli, kedves rokonról, de amikor eljön a 
családhoz meglátogatni, akkor elmegyünk otthonról, nehogy 
találkozni kelljen vele.

A rimóci résztvevõk egyik fele a Dobsinai-jégbarlang elõtt a két József atyával

„Kedves Rimóci Egyházközség!
Csodálatos 10 napos táborban vettünk részt az elmúlt napokban. 
Hatos létszámban kedves kisdiákok és két fiatal csatlakozott 
Rimócról a Bercel és környéke diákjaihoz. Nagyon szépen 
összetartó közösséggé alakultunk. Úgy éltünk, mint egy 
nagycsalád. Felváltva csoportokban végeztük az egy jó családban 
szokásos teendõket. Megszerveztük és levezettük a reggeli, esti 
áhítatot és más lelki programokat. Csoportokban végeztük a 
szülõket segítõ teendõket: takarítás, étkezésekhez tálalás, a 
fõzéshez szükséges nyersanyagok elõkészítését és a mosogatást. 
Vidáman, jókedvvel, jót beszélgetve végeztük mindezeket.
Ennek a tábornak a lényege: szép, összetartó családi életre való 
segítés. Közben ismerkedés, beszélgetés egymás között. Szabad 
idõben játék, senki sincs egyedül. Mindenki szívesen társalog, 
játszik, segédkezik. Egyben megtanuljuk a problémák gyors 
lerendezését. Erre segítenek bennünket a napi jelmondatok, 2-3 
naponta az élet dolgairól szóló elõadások és annak csoportokban 
való átbeszélése. Ez is hozzásegít minket örömeink 
megosztásában, problémáink lerendezésében. Tanuljuk a 
„normális” éltet, hogy ne férkõzzék közénk a veszekedés, 
gyûlölködés, haragtartás, hanem Jézus példája szerint a jót segíteni, 
a jót észrevenni, értékelni tudjuk. Megtapasztalni, hogy Isten és 
ember szeretõknek minden a javára válik.
Szép volt, ahogy a nagyobbak elfogadták a piciket, sõt foglalkoztak 
velük, segítve a szülõket, hogy nekik is legyen szabadidejük. De 
nemcsak gyakoroljuk a családi élet kölcsönös szeretetét, hanem 
ismerkedünk hazánk szépséges tájaival, természeti és kulturális 
kincseivel a túrázások közepette. Olyan dolgokat fedeztünk fel, 
amiket jármûvel nem lehet megismerni. Megtanuljuk a túrázás 
tudományát, miközben jót beszélgetünk. Így erõsödik bennük a 
hazaszeretet és a természet szeretete.
Táborozás vége felé egy jeligés levélben foglaltuk össze a 
tapasztalatainkat, élményeinket, sõt vannak, akik újratervezik 
jövõjüket. Mindenki sok élménnyel gazdagodva tér haza. 
Iparkodunk otthon is megtenni, ami a másiknak jó. Így leszünk 
társaink között, otthonainkban éltetõ napsugár, ami színezi a 
virágokat, érleli a gyümölcsöket.
Közöttünk éltek családosok gyermekeikkel együtt. Ez is jó hatással 
volt ránk, hogy hogyan lehet megélni jóra törekvõ, családi életet. 
Voltak köztünk fiatalabb nagyszülõk, akik fõztek, gondoskodtak, 
hogy életben maradjunk. Mintha nagyszüleik lennének, 
megtapasztaltuk - nem parancsolva, hanem megkérve, meggyõzve 
- a jelenlévõk közremûködését.
Szívbõl kívánjuk, hogy életre szóló élménnyé legyen ez a tíz napos 
tábor, ami egyben alakítja, formálja jelen és jövõ életüket.
Jelige: „Élni jó, élni szép!” A következõ hónapban folytatjuk a 10 
napos tábor további leveleivel. 

A szentmisék idõpontja: szombaton este 19 óra,
óraváltás után este 17 óra, vasárnap délelõtt 11 óra.

Tanévnyitó szentmise 2015. szeptember 13-án, vasárnap 11 órától.
A család minden tagját szeretettel várjuk!

ZUMBA
Idén is megrendezésre került az Esti Zumba Party, immár 

második alkalommal, melynek a balassagyarmati Fõ tér adott 
otthont. A rendezvényt Borda Zsolt zumba oktató valósította meg.

Augusztus 15-én 21 órakor kezdõdött a program és mintegy 2 
órán keresztül tartott. Mi rimóciak igen jó hangulatban hatan 
érkeztünk meg. Nagyon sokan gyûltünk össze, mind a 
zumbások mind a nézõk. A bemelegítés után Zsolti 
„tanítványai” is helyet kaptak a színpadon (köztük mi is) és 
együtt táncoltunk a jobbnál jobb zenékre. A levezetés egy igazi 
közös nagy koreográfia volt, melyben mindenki megmutathatta 
magát. Egy hatalmas nagy buli volt, szerintem senki sem bánta 

meg, hogy részt vett ezen az eseményen. Jövõre is ott leszünk.
Jusztin Bianka

Egyébként
… ilyen is van: „A rimóci kiskerekdomb legendája
Egyszer régen, mikor Ali basa szakállas serege megszállta a 

vármegyénket, több faluból is összegyûjtette a kincseket és 
azokat három egyforma domb alá rejtette. Mind a három dombba 
bezáratott egy-egy helyi nemest, név szerint Jumur Janit, Csákó 
bátyót és Okos Totót. Õk örök idõkre a barlangokban ragadtak, és 
ezen barlangok ajtaja minden telihold idején megnyílatik, ahová 
az óvatlan erdõjárók betévedhetnek.

Több emberöltõvel késõbb, valamikor a múlt század elején a 
rimóci Göndör Terka és lánya Juliska gombát szedni indultak a 
kerekdombra, este felé indultak, hogy a nap melege ne bántsa 
gyenge bõrüket. Míg a dolgos édesanya szorgosan szedte a 
gombát, 10 év körüli lánya árvalányhajat gyûjtögetett, és közben 
elkószált. Mikor a telihold megmutatta fényét Lócz felõl a 
kerekdomb aljában lévõ barlang nyílása kitárult. Onnan mohó 
karjával Okos Totó elragadta a kislányt és a barlang mélyén lévõ 
kincsekhez láncolta. A kislányt soha többé nem látták viszont.

Azóta is, a mai napig a kis kerek dombnál teliholdkor hallani 
a keservesen síró kislány hangját. Aki egyszer a kincseket meg-
leli, az a kislányt is kiszabadíthatja börtönébõl.

Ha nem hiszitek, járjatok utána teliholdkor!”
Persze ez nem a hivatalos verzió.                                 Bablena Feri

FELHÍVÁS
Iskoláztatási támogatás

A képviselõ-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc 
községben lakóhellyel rendelkezõ, nappali tagozaton, 
iskolarendszerû középfokú oktatásban, illetve középfokú 
képzésben, valamint nappali iskolarendszerû felsõoktatási 
tanulmányokat folytató diák, a településrõl eljáró általános 
iskolás gyermekek törvényes képviselõje részére egyszeri 
támogatást állapíthat meg.
Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve 
kifizetésének feltétele, 
a) a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át,
b) a tanuló nem évismétlõ és nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az elõzõ tanév 
végi bizonyítvány másolatának tárgyév szeptember 30-ig 
történõ benyújtása.

A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
A kérelemhez nyomtatványt a Hivatalban lehet kérni.

A hónap képei

FELHÍVÁS
A Rimóci Általános Iskola 1975-ben végzett diákjai

2015. október 10-én tartják 40 éves osztálytalálkozójukat.
Minden hajdani osztálytársunkat szeretettel várjuk. 

Érdeklõdj! Jelentkezz! Gyere el!
Beszkid János telefon 06/30 434 5715
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Hírek a Biztos Kezdet
„Napraforgó” Gyerekházból

Augusztus
A nyár utolsó hónapja színes programokkal telt el a 
gyerekházban.
- Augusztusban véget ért a fõzõversenyünk. Az elsõ helyezett 
jutalma egy kenyérsütõgép volt. Gratulálunk a nyertesnek, 
kívánjuk, hogy használja egészséggel még nagyon sokáig.
- A nyári idõszakban óvodás gyermekek is látogatták a 
gyerekházat.
- Az óvodába menõ gyerekekkel és szüleikkel  részt vettünk 
az óvodába csalogató napon. A gyerekek boldogan fedezték 
fel az udvar szebbnél-szebb játékait. Lelkesen mesélték el a 
gyerekházban is új élményeiket.
- Augusztus 26-án elbúcsúztunk az óvodába menõ gyerme-
kektõl. Útravalónak édesség, játék és egy kis ajándék került 
a csomagjukba, melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak. 
Köszönjük a szülõknek, hogy az elmúlt 3 évben elhozták 
gyermekeiket a gyerekházba. Nagyon szépen köszönjük a 
búcsúzó gyermek szüleinek, hogy gondoltak ránk. Gyönyö-
rû virágcsokrokkal köszöntek el a dolgozóktól.  Az együtt 
töltött idõ emlékeit szívünkben õrizzük.

Szitáné Mócsány Zsuzsa

Még voltak csapatbemutatók, seregszemlék, amelyeken tánc- - Minden évben tartottunk nyílt napot. A szülõk igényelték, 
cal, énekkel, verssel szerepeltünk. Nagyon szép idõszak volt, szerették volna látni gyermeküket az iskolai munka közben. 
örömmel csináltuk. Mindig sokan eljöttek. Nagyon élveztük ezeket a napokat.

- Ez nagyon régen történt, akkor, amikor még csak tornaszoba Aztán az alsó tagozatba kerültem. A képesítés nélküliek nem 
volt. Testnevelés óra után mentünk vissza a tanterembe, de taníthattak elsõ osztályban, ezért minden évben más-más 
olyan rendetlenül, hogy zengett belé az egész iskola. Nagyon évfolyamot kaptam. (2.o., 3.o., 4.o.) Ez jó volt, mert minden 
mérges lettem (az ilyen viselkedés nem volt jellemzõ a tananyagba betekintést nyerhettem. A kicsikkel öröm volt 
gyerekeimre), s amíg õk öltöztek, jól leteremtettem õket. Néma dolgozni, mert õk sokszor még az édesanyjuknak is ellent-
csend, egy pisszenés sem volt, táskával a hátukon vigyázz-mondva azt csinálták, amit mi mondtunk nekik. Akkor még 
állásba álltak a pad mellett. Következett volna az elköszönés, mindig az alsósok jártak délután, késõbb vezettük be a 
amikor is én a következõt mondtam: „Osztály vigyázz! váltakozó tanítást. Mindig a gyerekek érdekeit, a munkám 
Egészségetekre!” Elõször döbbent csend, majd válaszoltak: helyeztem elõtérbe, sokszor a saját gyerekeim rovására is. 
„Köszönjük szépen!” Ekkor már én is feleszméltem, hogy mit Gyakran elõfordult, hogy amikor a két kislányom hazajött az 
mondtam, a haragom elszállt, s jót nevettünk mindannyian.óvodából, az iskola lépcsõjén ültek, amíg én nem végeztem.
- Egy osztálybemutatóra mesejátékot tanultunk be. Az Onnantól kezdve, hogy lediplomáztam, már én is taníthattam 1-
osztályban nem minden mozzanatot gyakoroltunk be, többek 4. osztályig. Szerencsés dolog volt, mert négy év alatt jobban 
között azt sem, ami a bajt okozta. Színpadra került a mi mesénk. megismerhettük a gyerekeket, jobban lemérhettük munkánk 
Volt benne egy olyan jelenet, amikor két ajtónállónak egy eredményét. A 40 év alatt volt nagy létszámú (28 fõ), kis 
lepedõben ki kellett vinni a vándorlegényt. Igen ám, de a vándor létszámú (12-15 fõ), nagyon jó és gyengébb képességû, vegyes 
nehezebb volt, mint a két fiú. Nem bírták, ott húzták-vonták a összetételû osztályom. Sõt az utolsó években néhány falusi 
színpadon. Én kétségbeesve álltam a függöny mögött. Nem gyerek mellett a többi roma származású volt. Ez nem okozott 
tudtam, mit tegyek. a közönség is, a szereplõk is már nagyon gondot, nekem csak GYEREK volt. Velük nehezebb volt, de 
nevettek. Amikor láttam, hogy jól sült el a dolog, én is nevettem, igyekeztem a képességeiknek megfelelõ, legjobbat nyújtani 
bementem a színpadra és segítettem nekik kihozni a nehéz terhet.nekik.
Még nagyon sok élmény és emlék van bennem, de tényleg nem Minden osztályomat nagyon szerettem. A tanítás mellett 
szeretném, ha az írásom nagyon hosszú lenne.igyekeztem nevelni is õket. Minden tanév végén egynapos 
Befejezésül néhány gondolat:kirándulásra mentünk Budapestre, a Mátrába, Aggtelekre. Év 
Köszönetet mondok minden igazgatómnak azért, hogy közben elvittem õket a sziráki kastélyba, Benczúrfalvára Szabó 
lehetõvé tették, hogy itt dolgozhassak, hogy tanulhattam tõlük. Pista bácsi mûhelyébe, Balassagyarmatra a Palóc Múzeumba, 
Köszönöm minden kollégámnak, akikkel nagyon jól éreztem meg még számos helyre. Minden 4. osztály végén búcsúzóul 
magam, akik még most is szeretettel fordulnak felém. Kívánok egyhetes nyaralásra mentünk. (Ezekre csak az vetett árnyékot, 
nekik nagyon sok erõt, egészséget, kitartást az egyre nehezebb hogy utoljára voltunk együtt.) Jártunk Egerben, Hajdúböször-
munkájukhoz. Köszönöm a szülõknek, hogy mindig számít-ményben, a Balatonon. Ez mind felejthetetlen élmény, szép 
hattam rájuk, megbecsültek, szerettek. Köszönöm a falu emlék. Ezeken a hosszabb nyaralásokon szülõi segítséget 
lakosságának, akik befogadtak, tiszteltek.kértem és kaptam. Ezúton is köszönöm Virágné Kiss Ilona, 
Most már 2012 óta nyugdíjas vagyok, de az iskola illatát még Petrovics Ferencné, Dósa Györgyné, Kiss Tiborné szülõknek 
mindig az orromban érzem. Nagyon jó érzés, amikor a roma és Kissné Dudok Gabriella kolléganõmnek a segítségüket.
kisfiú utánam kiabál az utcán: „Szia Erzsike néni, de kár hogy Befejezésképpen a legemlékezetesebb pillanatok.
nem jössz már tanítani!”Azt szokták mondani, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem, 
Rimócon soha nem éreztem elveszettnek magam, mert a falu-melyikkel kezdjem? Nekem is van néhány rossz emlékem is, 
közösség és a pedagógus-közösség nem engedte, hogy így legyen.amelyektõl még most is kiráz a hideg. Ezzel kezdem.
Köszönöm a lehetõséget, hogy gondolataimat megoszthattam 

- Hajdúböszörménybe menet az egyik pályaudvarról át kellett 
az olvasókkal.               Jusztin Józsefné

mennünk a másikra. Egy késõbbi vonattal terveztük a 
továbbutazást, de úgy értünk oda, hogy még bent állt az elõbb 
induló vonat. Ott voltak még a kísérõ szülõk is, s úgy döntöttünk, 
menjünk el ezzel, így elõbb odaérünk. Föl is szállt az elsõ kisfiú, 
de közben elindult a vonat. Nagyon megijedtünk, pillanatnyi 
dermedtség, majd mondtuk a gyereknek, hogy ugorjon le. 
Szerencsére még lassan ment a vonat, így le tudott ugrani.
- Állatkertben voltunk. Megbeszéltük, hogy együtt maradunk, 
de ha mégis valaki elmaradna tõlünk, a kijárathoz menjen. 
Elérkezett az indulás ideje, számoljuk a gyerekeket, nekem egy 
hiányzik. Nagy ijedtség, visszamentünk, bejártuk újra az egész 
állatkertet. Mikor már a hangosbemondóhoz igyekeztünk, a 
kijárattól nem messze megtaláltuk az „elveszett” kisfiút.
Most jöjjenek a jó élmények. A lelkemet nagyon megmelen-
gette a következõ eset.
- Egerbe mentünk többnapos kirándulásra. Úgy terveztük, hogy 
az odautazáskor és a hazautazáskor a szülõk is jönnek a busszal, 
s együtt töltjük ezt a két napot. Elmentünk a strandra, a szülõk 
ott maradtak a gyerekekkel, én meg elmentem az étkezést 
intézni. amikor végeztem, én is mentem hozzájuk. Mikor a 
gyerekek megláttak, mind szaladtak hozzám nagy örömmel. 
„Tanító néni, de jó, hogy jött.” Erre megjegyzi az egyik szülõ: 
„Nyugodtan mehetünk haza. A gyerekek jó kezekben vannak.” 
Nagyon jó érzés volt ezt hallani.

Osztálykép

Anyák napi ünnepségen

FELHÍVÁS
Szent Mihály-i asszonyok, férfiak,

Szent Mihály-i családok, Szent Mihály-i ifjak
tradicionális viselet bemutató

a Kubinyi Ferenc Múzeumban, Szécsényben,
2015. október 3.-án, szombaton 14-18 óra között.
A Szent Mihály ünnepén a Kárpát-medence bármely
etnikuma által bármely településen hagyományosan

hordott viseletek bemutatására
az alábbi kategóriákban teszünk fölhívást:

1./ asszony kategória 30-60 éves korig
2./ idõs asszony kategória a 60 fölöttiek számára

3./ férfi kategória 35-60 éves korig
4./ idõs férfi kategória 60 év fölött

5./ leány kategória körülbelül 30 éves korig.
6./ legény kategória 35 éves korig

7./ család kategória
(szülõk, gyermekek és/vagy unokák, dédunokák együtt)

Jelentkezni vagy kérdést intézni
a kubinyimuzeum@gmail.com címen vagy

a 06/20 969 6305 és a 06/32 370 143 telefonszámon lehet. Levélcím: Kubinyi Ferenc M. 3170 Szécsény Ady u. 7.
Kapcsolódó rendezvények:

- Terménybemutató, kézmûves termékbemutató, kirakodó vásár a Múzeum parkjában   - Fény és sötét. Szellemtörténeti vetített képes elõadás 
az évkörrõl, Szent Mihály térségi és egyetemes kultuszáról            - „Vendégség” - települési búcsúünnep Szent Mihálykor. Hagyományos 

templomozás, viseletek, ételek, mulatság.          Várjuk a jelentkezéseket! dr. Limbacher Gábor múzeumigazgató

Szent Mihály fõoltár 
róm. kat. templom Varsány

Máriás  lányok és legények a Szent Mihály
ünnepi búcsús körmenetben Varsány, 1990

Augusztus 1. 
Az Anyatejes Táplálás Világnapja 

Augusztus hónapban tartjuk immáron 23. éve az Anyatejes Táplálás 
Világnapját. 

A világ egyik legtermészetesebb és legszebb élménye a szoptatás. Ez 
a kijelentés még akkor is nehezen kérdõjelezhetõ meg, ha nagyon sok 
nõ számára a szoptatás - ha ösztönös is - nem megy olyan könnyedén, 
mint azt szeretnék. Az elsõ pillanat, amikor születendõ gyermeked 
kézbe veheted és a számára az életet biztosító anyatejet kínálod neki, 
minden anya életében meghatározó, felejthetetlen élmény. Az anyatej a 
legoptimálisabb táplálék a csecsemõ számára, összetétele és mennyisé-
ge folyamatosan alkalmazkodik a baba igényeihez. 

Mindannyian tudjuk, hogy az anyatejjel a legfontosabb, legjobb 
dolgot adjuk gyermekünknek, de emelett a tudás a foglalkozás, a 
törõdés is elengedhetetlen ahhoz, hogy egy egészséges, kiegyensúlyo-
zott felnõtt ember váljon belõle. Én a magam nevében:  Kovács Sándor  
Útravaló címû versével szeretnék minden édesanyát és leendõ 
édesanyát is köszönteni az Anyatejes Világnap alkalmából, és kívánok 
mind az anyukáknak, mind az apukáknak nagyon sok örömöt, 
boldogságot gyermekeikben.         Perczéné Mócsány Gyöngyi védõnõ

Mikor ezt olvasod, simogasd gyermeked.
Addig a tiéd õ, amíg ott van veled.

Öleld át kisfiad, mond azt, hogy szereted,
Addig tedd meg ezt, ameddig teheted.

Ha a kicsi lányod kebledre öleled,
Érezni fogja õ, hogy nagyon szereted.

Ne mondd, hogy nincs idõd.
Azt se, hogy fáradt vagy.

Nem jön vissza soha
Egy elmúlt pillanat.

Csengjen a fülében anyja szelíd hangja,
Pajzsként oltalmazza apja erõs karja.

És, amikor késõbb útjára engeded,
Legyen útravaló a családszeretet.

Az idõ múlását te észre sem veszed.
Mint madár fészkébõl,

Kirepül gyermeked.
Várja õt az élet, tátong a messzeség,

Megoldandó dolog vár rá éppen elég.
Ha göröngyös útra téved a szekere,
Mindig legyen vele a fészek melege.
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PEDAGÓGUSAINK VII. - Jusztin Józsefné munkássága
A „Pedagógusaink” címû rovatunk célja, hogy minél több, Rimócon tanító pedagógus szemével láthassuk, milyen is volt 
korábban községünkben tanítani. Sorozatunk hetedik részében Jusztin Józsefné pedagógus eleveníti fel nekünk emlékeit, 
aki 18 éves korától tanított Rimócon és 40 év közszolgálat után vonult nyugdíjba 2012-ben.                                Vincze Nikolett

Nehéz így sokadiknak írni, 
mert sok emléket az elõttem 
írók már felidéztek. Ám a 
velem történt dolgokat én 
éltem meg, azok az én kedves 
emlékeim. Ezeket szeretném 
megosztani az olvasókkal.
A kezdetekrõl: A 8. osztály 
elvégzése után a salgótarjáni 
Madách Imre Gimnázium és 
Szakközépiskola egészség-
ügyi tagozatán folytattam 
tanulmányaimat. Kicsi ko-
romtól kezdve két álmom 
volt; az egészségügy, a bete-

Elnézést, hogy ilyen sokat írtam magamról, de ha emlékeket kell gek ápolása és a gyerekekkel 
felidézni, olyanok is elõjönnek, amikrõl már úgy gondoljuk, hogy való foglalkozás. Érettségi 
el is felejtettük.

után döntenem kellett. A gyerekeket választottam. Felvételiztem az 
A továbbiakban a kollégákról és a szülõkrõl szeretnék írni.esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolára, de sajnos nem vettek fel. 
Valamennyi igazgatómról csak felsõfokban tudok írni (5 volt). Ekkor már nagyon erõs volt az elhatározásom, hogy mindenáron 
Szakmai tudásuk, emberségük, a dolgozókkal való bánásmódjuk, pedagógus leszek. Ennek érdekében levelet írtam a szécsényi, 
törõdésük, segítõkészségük példaértékû volt. Én minden salgótarjáni és pásztói járásba, hogy szeretnék képesítés nélküli 
kollégámat elfogadtam, tiszteltem, becsültem. Mindenkivel jó volt pedagógusként elhelyezkedni. A szécsényi járásból kedvezõ 
a kapcsolatom, mindig segítettünk egymásnak a munkában, s a választ kaptam. Így kerültem Rimócra 1972. szeptember 15-én.
magánéletben is. Nagyon jó szívvel emlékszem vissza a 

Elõször kicsit megijedtem, mert addig csak annyit hallottam 
jótékonysági bálokra való felkészülésekre, az úttörõévekre, a 

Rimócról, hogy „pislog, mint a rimóci nyúl”. Szécsényben 
fõzésekre, a kosárlabda csatákra. Mind jobban összekovácsolta a 

kérdezõsködnöm kellett, hogy melyik buszra szálljak, amivel 
közösséget. Nemcsak munkatársak voltunk, barátok is. Minden 

eljutok célomhoz. A rimóciak már a buszon kérdezték, ki vagyok, 
kollégámról írhatnék valami kedves emléket, de nem szeretnék 

honnan jöttem, miért jöttem. (Ez volt az elsõ pozitív élményem a még véletlenül sem senkit kihagyni, meg az sem lenne jó, ha a 
faluról, az emberek érdeklõdése, kedvessége.) Többen is útba Rimóci Újságot csak az én írásom töltené meg.
igazítottak, így nem volt nehéz megtalálnom az iskolát. (Ekkor még 

Két kolléganõmet mégsem hagyhatom ki, hogy név szerint 
csak a fenti volt meg.) Nagyon nagy izgalommal és várakozással 

megemlítsem; Virágné Marikát és Mócsányné Rozikát. Õk 
léptem be az ajtón. De nem azt gondoltam, hogy „ki itt belépsz, voltak azok, akik tapasztalataikkal, tanácsaikkal, egész lényükkel 
hagyj fel minden reménnyel”, hanem azt, hogy hamarosan révbe átsegítettek életem nehéz szakaszain. Közhellyel élve „anyám 
érek, kezdõdik az ÉLETEM. Szorongásomat az akkori igazgató, helyett, anyám” voltak. (Édesanyám 16 éves koromban meghalt.) S 
Pócsik Sándor, s a tanáriban tartózkodó kollégák egy pillanat alatt ez így van a mai napig. Nagyon köszönöm nekik, soha nem tudom 
feloldották. Olyan kedvesen fogadtak, mintha már évek óta együtt meghálálni jóságukat.
dolgoznánk. Én a 18 éves kislány, a még nem pedagógus, csókolo- A szülõkrõl: a tanítványaim szüleivel, sõt a nagyszüleivel is máig 
mot köszöntem a harmincegynéhány éves tanítónõknek, akik azt nagyon jó a viszonyunk. A kezdetektõl fogva elfogadtak (pedig 
mondták az elsõ találkozáskor: „Ne hülyéskedj, tegezzél minket sokkal fiatalabb, tapasztalatlan voltam a gyereknevelésben), 
nyugodtan.” Ilyen fogadtatás után nem mentem, hanem repültem tanácsot kértek, mindent meg tudtunk beszélni. Bármit kértem, az 
hazafelé Karancslapujtõre. elsõ szóra jöttek, legyen az bábkészítés, az osztály bemutatókhoz 
A következõ hétfõn kezdõdött a munkám. Rögtön bedobtak a díszletkészítés, osztály-dekoráció, bármi! Mindvégig közösen 
mélyvízbe, a felsõ tagozaton tanítottam magyart, fizikát, éneket és munkálkodtunk a gyerekek érdekében. Még mindig felemlegetik a 
a 6. osztály osztályfõnöke lettem. Nem volt könnyû, de nagyon sok közös kirándulásokat, a jó hangulatú szülõi értekezleteket, 
segítséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Még a gyerekek is fogadóórákat, a megható anyák napi, karácsonyi mûsorokat. 
sokat segítettek azzal, hogy elfogadtak „vezetõjüknek.” (Pedig a Sokszor a szülõi értekezletek olyannyira elhúzódtak, hogy már a 
nyolcadikosok csak 4 évvel voltak idõsebbek nálam.) Ez az állapot férjem ezzel jött: „nem akarsz még hazajönni, a gyerekek már 
fél évig tartott, mert utána lekerültem az alsó tagozatba. Nagyon álmosak”. Hát ilyenek voltunk mi: a szülõk és én. Nagyon 
örültem neki, mert a kisgyerekekkel való foglalkozás közelebb állt köszönöm nekik a tiszteletet, megbecsülést, szeretetet.
a szívemhez. Ja, közben újra felvételiztem a fõiskolára, ahová már Végül, de nagyon nem utolsó sorban a gyerekekrõl. Nagyon jó 
felvettek. Nagyon boldog voltam, mert már ilyen rövid idõ után szívvel emlékszem vissza azokra a felsõs tanulókra, akikhez 
tudtam, hogy ez lesz a hivatásom. Hát így telt el az elsõ tanév. elõször léptem be az osztályterembe. Én jobban izgultam, mint õk, 
Elérkezett azonban június vége, amikor az igazgató a kezembe adta de mint már írtam, átsegítettek a kezdeti nehézségeken. Nagyon 
a lejárt szerzõdésemet, mondván, ha szükség lesz rám, majd értesít. furcsa volt, hogy 18 évesen „néni” lettem, de azután megszoktam. 
Nagyon elszomorodtam, mert már annyira megszerettem a falut, a Soha nem tudtam úgy a fizikát, mint akkor, mert ahhoz, hogy 
kollégákat, a gyerekeket, hogy nem akartam innen elmenni. taníthassam, elõbb meg kellett tanulnom. A hatodikosaimmal 
Szerencsére augusztus közepén jött a levél, hogy szeretettel várnak, nagyon közel kerültünk egymáshoz. Nem volt elég az iskolai 
jöjjek. Ez így ment a határozatlan idõre való kinevezésemig. A együttlét, délutánonként eljöttek hozzám és beszélgettünk, 
nyaraim nem voltak felhõtlenek a bizonytalanság miatt. Közben énekelgettünk, játszottunk, sokat kirándultunk, klubdélutánokat 
elvégeztem a fõiskolát, férjhez mentem, két gyermekem született. tartottunk. Akkor még ünnepeltük a november 7.-ét, április 4.-ét, 
Ide kötött minden, már sokkal jobban éreztem magam itt, mint a május 1-jét. Ezekre mindig mûsorral készültünk, amiben nagy 
szülõfalumban. Rimóci lettem. lelkesedéssel vettek részt.

A tantestület 2008-ban

Idõsek és betegek búcsúja
a Szentkúton

2015. július 31-én reggel 7:30-kor a hûvös, borongós idõ ellenére mégis 
100 fõ várakozott a szentkúti busz indulására.
A felújított szentkúti parkolóba örömünkre egyidõbe érkeztünk meg a 
„Mi” József Atyánk kíséretében lévõ ifjú zarándokokkal, s együtt vo-
nulhattunk be a Kegyhelyre.
A bejáratnál Kálmán Peregrin rendfõnök fogadott és köszöntött bennünket: 

„Jó látni benneteket, ahogy elõl jönnek az idõsek, akik a tapasztalataikat, 
bölcsességeiket átadják az ifjúságnak, s mögöttük jönnek a fiatalok, akik 
szeretettel, gondoskodással óvják és védelmezik az idõs embereket.”
Bevonulás után együtt énekelve köszöntöttük a Szûzanyát, majd ki-ki 
szentgyónással, miseíratással, csendes imádsággal töltötte el a 11 
órakor kezdõdõ miséig az idõt.
A szentmisét Tímár József gyulafehérvári segédpüspök celebrálta. Mise 
közben a betegek szentségét is kiszolgáltatták, szomorú volt látni, hogy 
évrõl-évre egyre többen járulnak e szentséghez. Mise végén a segéd-
püspök atya megköszönte a gondozóknak áldozatos munkájukat, 
valamint türelemre intette a betegeket és gondozóikat is. Késõbb a 
litániára és a keresztúti ájtatosságra is sor került. Volt idõnk forrásvízzel is 
megtölteni az üvegeinket, valamint egy kis szentkúti emlék vásárlására is.
Mindezek után búcsút vettünk a szentkúti Szûzanyától, kissé fáradtan 
de feltöltõdve késõ délután érkeztünk haza.                      

Pásztor Antalné

A bevonulás pillanata József atyával

Sok rimóci idõs állt sorban a betegek szentségére várva

Az idõsek egy csoportja a szentkúti lépcsõn hazaindulás elõtt

Egy perc bölcsesség…
Egy professzor felmutat egy 10.000 Ft-os bankjegyet az osztálynak, majd megkérdi a 
tanulókat: „Ki szeretné ezt a bankjegyet?”

Minden gyerek felemeli a kezét. Összegyûri a kezében a pénzt, majd újból felteszi a 
kérdést az osztálynak: „Továbbra is szeretnétek?”

A kezek ismét az égbe emelkednek. Majd eldobja a gyûrött bankjegyet, ráugrik és 
eltapossa. Ezután újból megkérdi: „Még mindig akarjátok a pénzt?”

A gyerekek újból jelentkeznek egytõl egyig. A professzor ekkor így szól:

„Kedves barátaim, ma tanultatok egy nagyon fontos leckét az élettõl. Habár ezt a 10.000 
forintot összegyûrtem, rátapostam és eldobtam, ti továbbra is szeretnétek, ha a tiétek 
lenne, mert a bankjegy értéke nem változott, még most is 10.000 forintot ér! Sokszor az 
életben ellenkeznek veletek, emberek visszadobnak és elutasítanak titeket. Azt érzitek, 
hogy már nem ér semmit a létetek, de a ti értéketek nem változik soha azoknak az 
embereknek, akik valóban szeretnek titeket. Még akkor sem, amikor a legrosszabb passzban vagytok, az emberi ÉRTÉKEITEK, 
TOVÁBBRA IS UGYANANNYIT ÉRNEK.”
SOHA NE KÉTELKEDJETEK magatokban, mindig ugyanannyit értek, sõt többet, de SOHA KEVESEBBET!                (Forrás: internet)
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N Y U L A C S K A  H Í R E K

Büszkén viselték a Pinokkió álarcot

A fellépõ gyerekek bátran vették birtokukba a színpadot

A gyurmázásnak mindig nagy sikere van

„Olyan ez az óvoda,
mint egy mese-palota…”

(Gazdag Erzsi: Vers az óvodáról)

A 2015/2016-os nevelési évet rendhagyó módon 

az „Óvodába csalogató nap” megrendezésével 

indítjuk a Nyulacska Óvodában. 

Ezen esemény minden tevékenysége céltudato-
san arra irányul, hogy a szülõk és kiscsoportos korú 
gyermekeik egyaránt megismerjék az óvodát, saját 
csoportjukat, leendõ óvó nénijüket, dadusukat. 

Fontosnak tartjuk, hogy bizalmukat megnyerjük 
és kedvet ébresszünk szülõben-gyermekben egya-
ránt az óvodába járás iránt, valamint azt is, hogy ne 
idegenként jöjjenek az elsõ óvodai napra a gyerekek. 

A nyílt napot augusztus 28-án délelõtt tartottuk 
óvodánk játszóudvarán, ahová nagy szeretettel 
vártuk az újonnan hozzánk érkezõ kiscsoportosokat 
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt egy kis játékra. Az 
ovicsalogató program keretében lehetõség nyílt az 
óvodai életbe való betekintésre, ahol vidám gyurmá-
zásban, közös homokvár építésben, biciklizésben 
vehettek rész, de kipróbálhatták az óvoda trambulin-
ját is egy kis hancúrozásra. 

Nagyon örülünk annak, hogy szinte minden 
óvodába kerülõ kisgyermek ellátogatott hozzánk, a 
nap végén apró meglepetéssel is kedveskedtünk 
nekik.

Augusztus 20

Augusztus 20-án 20. éve került megrendezésre a 
rimóci falunap, ahol a Nyulacska óvoda nagy-
csoportosai már rendszeresen színpadra lépnek. 

Ezt a napot, - akárcsak az óvodás farsangi bált és 
ballagást - nagyon nagy izgalommal várják a 
gyerekek és a szülõk is, hiszen ekkor állunk ki együtt, 
ilyen nagy létszámú nézõközönség elé.  Egy egy ilyen 
alkalomra való felkészülés sok idõt és energiát 
igényel a gyermekektõl, pedagógustól egyaránt, 
hogy megfelelõ rutinnal tudjunk a színpadra állni. 
Idei elõadásunk, - a megszokottól kissé eltérõ módon 
- Pinokkió mesefigura ihlette, közösen betanult 
táncos koreográfia volt. Minden ilyen nagyobb 
rendezvény-re magunkra öltjük a nyulacska 
emblémás egyen-pólónkat, hogy ezzel is erõsítsük 
gyermekeinkben az összetartozás érzését. 

Reméljük, hogy a mûsorunk elnyerte a közönség 
tetszését, hiszen a gyerekek nagy lelkesedéssel 
szerepeltek. 

Jusztin Tímea

Képek a 2015 augusztus 20-i rendezvényekrõl
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mûvésznõ jól érezte magát nálunk, de fontosabb, hogy olyan 
mûsort adott, ami elismerésre méltó, tekintve, hogy élõben 
énekelt nekünk, még az Õsszel érik babám címû énekbõl is Falunap hallhattunk egy részletet.

Utána következtek a helyi óvodások, majd a Kazári 
2015. augusztus 20. Igen, idén kicsit másképp alakult a Asszonykórus. A Rimrom együttes (Csemer Károlyné 

falunap, mint szokott, mivel nem augusztus elsõ hétvégéjén, csoportja) némi hangosítási készülõdés után zenélt és táncolt 
hanem államalapításunk ünnepén tartottuk. Mondhatnánk a a közönségnek, õk a cigányhimnusszal kezdték mûsorukat. 
20. alkalommal 20-án. Az elsõ falunapok egyébként még Utánuk Golyán Gréta következett, aki népdalokat énekelt 
augusztus 20-án voltak, késõbb alakult ki a másik idõpont nekünk, majd a Rimóci Hagyományõrzõ Együttes fellépését 
szerinti szokás. A 20. falunap volt ez tehát, és ugyan nem tekinthettük meg, õk idén az általános iskolások mûsorával 
ezért, de több dologban is eltért a korábbiaktól, bár egyik bõvítették repertoárjukat. Idén is halhattunk két éneket 
falunap sem hasonlított a korábbiakra. Vincze Brigitta elõadásában, akit az Aysel Hastánccsoport 

Idén is sörsátort állítottak a sportcsarnok mellé, és a fellépése követett. A Palóc Néptáncegyüttes idén is meg-
szokásos színpadot a szokásos sátorral, és a tavaly beszerzett örvendeztetett minket tánctudásával, a zumbás csoport 
székekkel berendezett nézõteret is megszokhatjuk lassan. pedig megmutatta, mitõl fáradnak ki hétrõl hétre.
Délelõtt alvég-felvég focimeccs volt a pályán, amit az alvég A sportcsarnok túloldalán felállított szalmabáláknál ki 
nyert meg. Délután kettõtõl pedig a színpadon is elkezdõ- lehetett próbálni a baranta fogásokat, és íjászkoni is lehetett, 
dött a rendezvény. Elõtte még délelõtt a szorgos segítõk a zumbások után azonban a Szondy György Baranta 
elkészítették a színpad hátterét, a hangosításnak és Egyesület a színpad mögötti területen komolyabb bemutatót 
kamerának helyet adó napernyõt felállították, kihelyeztek tartott. Közben a színpadon felkészült a Salgótarjáni Ifjúsági 
feliratokat a rendezvénytéren, hogy aki akar, informálód- Fúvószenekar, akik közel egy órás koncertet adtak.
hasson. A rimóci sátrat is felállították, oda rimóci pizzával és Idõben kicsit megcsúszva kezdõdött a tombolasorsolás, 
egyéb helyi termékekkel telepedtek be. A sátor mellett de a fõdíj kihúzásakor már sikerült lefaragni a hátrányból. A 
"fejbedugós táblát" találhattak az arra járók, különleges fõdíjat, ami egyébként egy kerti bútor készlet volt, szécsényi-
emléket készíthettek így maguknak, akik beálltak a tábla ek nyerték meg, akik nagyon örültek neki. Kilenc óra után 
mögé. Izolda népi játékai és a Karancs Modellezõ Szabadidõ pár perccel kezdõdött a tûzijáték, majd a barantások tûz-
Egyesület RC-modellautói már a korábbi évekbõl ismerõsök zsonglõrködése mellett meggyújtották a tábortüzet.
lehetnek, a vidámparkosok azonban a dátum miatt nem a A Capuccino és az AnimalCannibals koncertjét különö-
megszokott felszereléssel rendelkezõ csapat volt. Így is sebben nem kell részletezem, aki ott volt, jól szórakozhatott.
akadt azért körhinta, kisvasút és légvár a gyerekeknek. A A nap alakulásához még hozzá kell fûzni, hogy egy árus 
pavilon alatt árulták a tombolát, a polgárõr iroda mellett sem jött el, akikkel megállapodtunk, sem cukorkás, sem 
pedig a fagyit. kürtõskalácsos, senki, ráadásul nem is jelezték, hogy távol 

Délután kettõkor szentmisét mondott József atya, a misét maradnak, gondoljuk a korábbi napok rossz ideje tántorította 
a harmonikás kiszenekar és a rezesbanda zenéje kísérte, az el õket. Volt, akinek ez jól jött, a rimóci pizzák ugyanis így 
áldás és a himnuszok után pedig a megszentelt kenyeret mind elfogytak, fagylaltos kocsiból pedig három is kiürült.
lányok és kislányok osztották szét a közönségnek. Az éjszakai bulin nagyon sokan szórakoztak, a DJ-k 

A mise után a polgármester úr megtartotta köszöntõjét, kitettek magukért. Az éjszaka eseményei és a buli idõelõtti 
amiben kitért az isteni áldásra, miszerint az esõs napok után befejezése már külön történet, talán olvashatnak arról is 
ritka szép napos idõ lett 20-án. Ezután Szabó Mónikával valahol. Az egyik nagyon fontos információ, hogy amit 
kihirdették a legszebb kiskertek versenyének eredményeit. elloptak meglett, aki elvitte szintén, a biztonsági kamerák 

A falunapi bemondó idén Vizoviczki Lolita volt, aki az elvégezték a dolgukat.
eredményhirdetések után neki is látott a munkának, és sorra Az újság hasábjain keresztül is szeretném a szervezõk 
konferálta fel a fellépõket. Elsõként a Rimóci Rezesbandát, nevében megköszönni mindenkinek, aki segítette a rendez-
akik a színpad mellõl voltak kénytelenek fújni, mivel Kovács vény létrejöttét és szebbé, jobbá, tartalmasabbá tételét.
Kati mûvésznõnek már készülõdnie kellett a színpadon. A Találkozzunk a 21. Falunapon!                           Bablena Feri

Nyugdíjba vonulás alkalmából

„Minden útnak valahol vége van.
S emberi tulajdonság,

hogy az út végén visszafordulunk,Elkezdõdött a tanév
s eltûnõdünk életünk értelmén.a Rimóci Szent István Általános Iskolában Addig nem, de akkor igen.

Addig csak megyünk ösztönösen s néha vakon is,„A tanévnyitó egy iskola életében mindig fontos esemény, hiszen 
egy nyom, egy cél, egy gondolat után.jelzi, elröppent a nyári szünet, kezdõdik az iskola. Az új tanév új 

Hogy miért, azon majd töprengünk a végén,kihívásokat állít elénk és ezeknek a kihívásoknak meg kell felelnünk. 
ha kifut az út lábaink alól, s lábainkból kifogy az erõ.A tudást azonban nem lehet ajándékba kapni! Meg kell érte 

Talán én is rájövök egyszer,dolgozni, küzdeni és áldozatot hozni. A tudás megszerzéséhez a diákok 
hogy céltalan kapkodás volt az egész,és a pedagógusok csapata mellett a szülõk csapata is nélkülözhetetlen, 

s legjobb lett volna semmit sem csinálni.csak együtt tevékenykedve érhetjük el célunkat” - ezekkel a 
De addig még sok idõ van.”gondolatokkal kezdtem ünnepi beszédemet, miután engem ért az a 

(Wass Albert)megtisztelõ feladat, hogy a Rimóci Szent István Általános Iskolát 
megbízott vezetõként irányítsam azután, hogy Kiss Józsefné igazgató A Rimóci Újság hasábjain keresztül is szeretném röviden 
néni nyugdíjazását kérte. feleleveníteni és megköszönni azt a munkát, amelyet az elmúlt 

A 2015/16-os tanévindító ünnepségen a felsõbb évfolyamos csaknem 30 évben a rimóci iskoláért és egyben a településért végzett 
tanulók köszöntötték a 21 elsõ osztályos kisdiákot, akik verses Kiss Józsefné, a Rimóci Szent István Általános Iskola igazgatója:
mûsorukkal indították el iskolai életüket. Ezt követõen az õ és a 4 Kiss Józsefné 1976 és 1979 között végezte tanulmányait a 
újonnan érkezett pedagógus tett esküt arra, hogy az iskola szellemi- kecskeméti Felsõfokú Óvónõképzõ Intézetben. Az óvónõi diploma 
ségét, értékeit elfogadja, megtartja, illetve ennek megfelelõen tanul- megszerzése után 1976-tól a ságújfalusi óvodában, majd a 1980-tól a 
nak, dolgoznak. Az ünnepség keretében Piroska igazgató nénit a nógrádsipeki óvodában dolgozott. 1986-ban jelentkezett az egriHoShi 
Szécsényi Tankerület igazgatója, Mohácsi László köszöntötte és adta Min Tanárképzõ Fõiskola magyar nyelv és irodalom tanári szakára, 
át részére Balogh Zoltán, az Emberi Erõforrások Minisztériumának melyet 1988-ban sikeresen fejezett be.
minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem A Rimóci Szent István Általános Iskolában 1986 óta dolgozik. 
elismerést megköszönve a rimóci iskoláért, a rimóci gyerekekért és Elõbb felsõs munkaközösség-vezetõ, majd 2000-tõl igazgató 
Rimócért hosszú éveken át kifejtett áldozatos munkáját. helyettes, 2007-tõl pedig az intézmény vezetõje. A gyermekek 

Ezután az elõttünk álló tanév kapcsán szükséges információkról nevelését, sokoldalú fejlesztését, osztályfõnöki, munkaközösség-
adtam tájékoztatást: vezetõi, vezetõi munkáját lelkiismeretesen, következetesen, magas 

Személyi változások: szakmai színvonalon végezte. Nagy hangsúlyt fektetett a tanulók 
tehetség-gondozására, az esélyegyenlõség biztosítására a tanórákon és A nyár folyamán Kuruczné Rados Beatrix és Kissné Dudok 
azon kívül is. Az elmúlt csaknem 30 év alatt járási, megyei, régiós, Gabriella tanító nénik másik iskolába távoztak, Kárász Nóra tanító 
országos versenyeken szerepeltette diákjait, szerzett elmerést, néni kisbabát vár, az új tanévet ezért nem kezdi el. 
öregbítve ezzel iskolánk jó hírnevét. Sokat tett iskolánkban a kultúrált Kiss Józsefné igazgató néni nyugdíjas lett. 
viselkedés és kommunikáció elsajátíttatásáért. Rimócra érkezése óta A távozó kollégák helyére sikerült új, elhivatott pedagógusokat találni.
lelkiismeretesen szervezte és készítette fel tanítványait az iskolai és a Õk a következõk:
települési ünnepségekre, táborokat, kirándulásokat szervezett. - Rácz Albin, az alsó tagozat 4 osztályában testnevelést, plusz az

Nemcsak az iskolai élet tevékeny résztvevõje volt, hanem a     1. osztályban egyéb tantárgyakat is tanít
település életében is aktívan vett részt. Jó kapcsolatokat épített ki és - Józsa Alexandra, az alsó és a felsõ tagozaton kapott feladatot
ápolt a helyi intézményekkel, szervezetekkel, illetve a járás iskoláival.- Versegi Zoltánné, osztálytanítói feladatokat lát el

Fontosnak tartotta iskolánkban a hagyományõrzést és nagyon - Nagyné Mákos Izolda, osztálytanítói feladatokat lát el
sokat tett ennek érdekében. Szívügyének tekintette a rimóci népviselet, 

Kívánok nekik erõt és kitartást, hogy munkájukat örömmel és sikerrel 
szokások, táncok  hagyományok átörökítését; létrehozta az iskolai 

végezhessék!
„Kukorgós” néptánccsoportot; a „Kecele” citera együttest. A kézi-

Az osztályfõnökök az új tanévben a következõ beosztásban látják 
munka szakkör indításával célul tûzte a jellegzetes rimóci népviselet-

el feladataikat:
készítésének, szín és hímzésvilágának átörökítését. Nevéhez fûzõdik 

1. osztály: Vinczéné Percze Gizella
sok más program mellett a hagyománnyá vált közel 25 év óta minden 

2. osztály: Versegi Zoltánné
évben megrendezett Irodalmi õsz programsorozat, a 11 éven keresztül 

3. osztály: Nagyné Mákos Izolda
szervezett iskolai jótékonysági bál. Munkája során több pályázat 

4. osztály: Kuris Rudolfné
benyújtásával járult hozzá iskolánk eszköztárának gazdagításához, 

5. osztály: Huszkó Marianna
illetve ahhoz, hogy iskolánk szebb és otthonosabb legyen.

6. osztály: Bárány Árpád
Humánus, demokratikus vezetõ volt, akinek sokat jelentett a kollé-

7. osztály: Bakos László
gákkal, beosztottakkal való jó kapcsolat. Mindent megtett az iskola 

8. osztály: Golyánné Juhász Edina
közösségéért. 

További változás még, hogy az igazgató helyettesi feladatokat 
Köszönjük az együtt töltött  éveket és hogy mindig számíthattunk 

megbízottként ebben a tanévben Bárány Árpád  kollégám látja el.
rá! Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli Végezetül az elõttünk álló tanévhez kívánok mindannyiunknak jó 
nyugdíjas éveket!                                               egészséget, sok örömet, eredményes és sikeres munkát! Varga Bálint  megbízott igazgató

ISKOLAI HÍREK



RIMÓCI ÚJSÁG8 RIMÓCI ÚJSÁG 92015 SZEPTEMBER2015 SZEPTEMBER

10 napos tábor
Az idei nyaram jól sikeredett, azért mert mozgalmas 

volt, meg azért is, mert 10 napos táborban voltam,  amit 
József atya szervezett a berceliekkel  Aggtelekre. Rimócról 
Bablena Dorottya, Erdélyi Szabolcs, Bablena Bálint, 
Bablena Piroska, Jusztin Marika és én, Balázs Dorka 
mentünk a táborba.

    Bár én nem voltam mind a tíz napon ott, hanem csak a 
tábor harmadik napján mentem. Egyébként nagyon jó volt 
ott lenni, fõleg annak, aki szeret túrázni, mert minden 
második nap túráztunk. Az érkezésünk napján két csepp-
kõbarlangot is megnéztünk. Este csoportokba lettünk be-
osztva házimunkákra. Nekem a kedvenc házi munkám a 
mosogatás volt, mert zenére táncoltunk és mosogattunk.  
Tálalni is jó volt, viszont az elõkészítõ csoportnak elég 
nehéz volt a dolguk, mert ha nem kellett semmit elõ-
készíteni, akkor mindenbe segíteniük kellett. Volt 
liturgikus csoport is, õk az esti imákat és énekeket állították 
össze. Sok szép és különleges helyen voltunk a domicai 
barlangban meg a dobsinai jégbarlangba is, Szlovákiában. 
Sok vicces dolog is történt velünk, amit sokáig emleget-
tünk. Az egyik túrán 4 csapat volt. Mi elõször értünk 
vissza,  aztán jött még egy  csapat. Pont beértünk egy fedett 
ravatalozó alá az esõ elõl. De egyszer csak a tetõ elkezdett 
beázni. Amíg mi a ravatalozó alatt áztunk, addig a 
harmadik csapat egy barlangba menekült. Az utolsó csapat 
az erdõben ázott, meg jégesõbe keveredett és még el is 
tévedtek! De szerencsére mindenki épségben  hazaért. A 
péntek esti tábortûznél sokat emlegettük, utólag már 
vicces volt… A szombati túránk volt a legérdekesebb. Hat 
órás túra volt a kisebb, a nagyobb meg 8. Voltak kisebb 
akadályok és nagyobbak is, például 10 méteres létrák, amik 
a hegyoldalba voltak. Ijesztõnek és meredeknek tûntek, de 
mindenki ügyesen felmászott. Egymást biztattuk és még 
meg is tapsoltuk. Volt egy függõhíd is és sok kisebb fahíd, 
amik árkok felett vittek át! Nagyon izgalmas és emlékeze-
tes túra volt.

Sok barátot szereztem nagyon családias volt a hangu-
lat. Jövõre másokat is hívok majd magammal. Én biztos 
ott leszek.                                                            Balázs Dorka

A Szlovák Paradicsomban a túrázók két csoportja
a romkolostornál találkozott

Egri kirándulás József atyával
Augusztus 19-én József atya egy kirándulással lepett meg 

minket. A kiránduláson azok vettek részt, akik sokat segítettek 
a templomi dolgokba, a helyi táborokba, segítõk voltak vagy 
ministráltak. Reggel a Széchenyi úti iskola elõl indultunk a 
kisbusszal. Az út másfél óra volt Bélapátfalváig, ahol 
megnéztük a ciszterci kolostort és egy 20 perces kis filmet. 
Aztán indultunk Egerbe. Sajnos egész nap esett az esõ, így az 
eredetileg Szilvásváradra tervezett túránk elmaradt. E helyett 
Egerbe indultunk, ahol ellátogattunk a Város a város alatt 
nevet viselõ bemutatóra, egy pincerendszerbe. Egy 
idegenvezetõ segítségével jártuk be az egészet. Utána 
megnéztük a Dobó teret, majd a várba mentünk, ahol egy 
bácsi bemutatta nekünk a várat. A végén egy 3D-s filmet is 
megnézhettünk. A bazilika megtekintése után beszálltunk a 
buszba és indultunk az egri termálfürdõbe, ahol vidám két órát 
töltöttünk. Hazafele még megálltunk fagyizni. Mire 
megérkeztünk fáradtak voltunk, de nagyon jól éreztük ma-
gunkat Egerbe. K sz nj k J sef aty nak s az egyh z-
k zs gnek ezt a             Pásztor Andrea, Balázs Dorka

ö ö ü óz á é á
ö é kirándulást.

A kirándulók az egri bazilika elõtt

Érsekkertbõl már a strandra vezetett az út, amit mindenki nagyon várt

Bélapátfalván a monostorban

(Folytatás az 1 oldalról)

Fáradtan, de boldogan értünk haza 
együtt örvendezve a ránk váró rimóci 
emberekkel. A lassan sötétbe forduló 
estében felemelõ érzés volt együtt 
dicsérni a Szûzanyát a Rezesbandával és 
a Harmónikásokkal. Az egymásba karoló 
emberek látványa megerõsítette azt, hogy 
mi rimóciak keresztények és magyarok 
vagyunk. Összetartozunk.

Mire a kedves olvasó a végére ért az 
olvasásnak, talán megérzett egy kicsit 
abból, hogy az idei búcsú mitõl is lehetett 
más, mitõl lehetett több. 

Jövõre újra együtt! Úgy adja a jó Isten!                   
Szeretettel Beszkid János

Aki zarándokol nem turista!
,,Aki zarándokol, nem rohan

Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik

Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál

Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idõ szorítja,

Aki zarándokol, azt az idõ tágítja.
Aki menekül, önmaga elõl fut,

Aki zarándokol, önmaga felé fart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,

Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,

Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik.

Aki zarándokol, bekapcsolódik,
Aki sétál, nézelõdik,

Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik céltalan,

Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.

Aki zarándokol, jó úton jár.''

Szeptember havi áldás:

,,Legyen mindig munkád,

kezeid ne legyenek tétlenek.

Erszényedben mindig rejtõzzön

néhány pénzdarab.

A napsugár találja meg

mindig ablakodat!

Légy biztos abban,

hogy minden esõ után kiderül az ég,

és szivárvány köszönt majd téged.

Legyen közel hozzád

mindig egy jó barát keze.

És Isten töltse be szívedet

derûvel és örömmel!"

Máriás lányok a körmenetben

A szolgálatot vállaló SZJFSZ tagjai A lányok váltják egymást

A gyalogzarándokok hazafelé Márkháza után és a ,,nagy hegy’’ elõtt
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