Ára: 150,-Ft
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Jótékonysági bál képekben
Szeles László legjobb kapus címet érte el a tornán
Serdülõ csapatunk január 31-én Romhányban
Rákóczi Emléktornán vett részt.
1. Romhány
2. Szécsény
3. Romhány
4. Szécsény
5. Szécsény
6. Rétság

-

Rétság
Rimóc
Rimóc
Rétság
Romhány
Rimóc

XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

6-1
5-1
5-2
4-3
4-2
5-1

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

Böjtmás hava

2009. MÁRCIUS

,,Ha Isten a nõt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám fejébõl vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává, egyenlõ párjává akarta.’’
(Szent Ágoston)

A hetedik nap

Végeredmény
1. Szécsény
2. Romhány
3. Rétság
4. Rimóc

FÜGGETLEN FALUSI LAP

13-6
13-7
8-11
4-15

9
6
3
0

Az idei bál is jó hangulatban telt

Gólkirály: Szabó Gergõ (Romhány)
Legjobb kapus: Szeles László (Rimóc)
Legjobb játékos: Rádi Zoltán (Rétság)
Csapattagok: Szeles László, Beszkid Arthur, Csizmadia Bálint,
Rácz Jenõ, Kormány Richárd, Oláh Krisztián, Oláh Richárd

A BSE Magyar Kupamérkõzéssel készül felnõtt
csapatunk a bajnoki rajtra.
BSE-Rimóc 2-1 (1-1)
Rimóc: Oláh T. Puruczki (Virág), Kuris, Mócsány, Hodúr (Rácz I.),Komár. Árva, Bangó N., Laczkó Zs.,- Vincze B. (Jusztin G.), Bangó R.
Komár G.: Jó színvonalú mérkõzésen, megfelelõ fegyelmezettséggel
és hozzáállással, több nagyszerû teljesítménnyel méltó ellenfelei
voltunk a magasabb osztályú csapatnak.
Gól: Bangó R.
Jók: Komár, Oláh T, Kuris, Jusztin G., Laczkó Zs., Vincze B., Bangó R.

Ságújfalu-Rimóc 3-6 (1-3)
Rimóc: Oláh T.- Virág, Kuris, Jusztin G., Mócsány (Rácz I).,- Jusztin B.
Árva, Bangó N. (Bangó A.).- Márton D., Vincze B. -(Bangó R.)
Komár G.: Sáros talajon, rengeteg hibával, de végig irányítva a játékot
megérdemelten gyõztünk a lelkes hazaiak ellen.
Gól: Márton D. (2), Vincze , Árva, Jusztin B., Rácz I.
Jók: Márton, Jusztin B ., Vincze, Kuris

Egyszer mindenki táncra perdült

Varsány-Rimóc 0-8 (0-6)
Rimóc: Oláh T.- Puruczki, Kuris, Virág (Csernák), Mócsány,- Jusztin
G., Rácz I., Jusztin B., Bangó N. - Márton D. (Bablena). Vincze B.
Komár G.: Kreatív, szép futballal, nagyszerû támadásokat vezetve és
szépségdíjas gólokat lõve nyertünk a gyengébb játékerõt képviselõ
hazaiakkal szemben.
Gól: Vincze (4), Márton (2), Jusztin B., Jusztin G.
Jók: Bangó N., Márton D., Jusztin B.

2009. február 24.

Beszkid János

MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG
ERÕT kértem az Úrtól és Õ nehézséget adott, melyben megedzõdtem.
BÖLCSESSÉGÉRT imádkoztam, és Õ problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
ELÕMENETELT óhajtottam, gondolkodó agyat és tetterõt kaptam, hogy dolgozzam.
BÁTORSÁGOT kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyõztem.
SZERETETRE vágytam és kaptam az Úrtól bajbajutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
KEGYES JÓINDULATA helyett alkalmat kaptam a jóra.

Patak-Rimóc 1-4 (0-2)
Rimóc: Oláh T.- Virág, Kuris, Mócsány (Puruczki), Jusztin G., - Laczkó
Zs., (Lehoczki)., Jusztin B., Árva, Bangó N. (Bangó A),- Márton
(Vincze), Bangó R. (Laczkó T.)
Komár G.: Játékra alkalmatlan talajon megérdemelten nyertünk a
lelkes, de sokszor durván szabálytalankodó Patak ellen.
Gól: Oláh T. (11-es), Bangó A., Árva, illetve öngól
Jók: Bangó R., Árva, Jusztin B., Virág

Szécsi Margit: Március

Azt mondja a parancsolat: ,,hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat. A
hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek pihenõ napja ezért semmiféle munkát
nem szabad végezned…''
A vasárnap megünneplése a keresztények kötelessége, ezt mindenki tudja. Úgy
látszik azonban a XXI. század elején sérelmet szenved a vasárnap megünneplése
iránt való érzék. A vasárnap hétköznapivá válik.
Éppen az öröm és a pihenés, a család együttléte veszik el. XVI. Benedek pápa
nemrég úgy nyilatkozott: ,,A keresztény emberek számára a vasárnap
megünneplése erõforrást jelent, ám a szentmisérõl jövet ezt az erõt tovább kell
sugározni felebarátainknak.’’
De hány keresztény sugároz ma örömet?
Egy alkalommal volt szerencsém pohárköszöntõt mondani egy nevezetes
eseményen. Többek között azt is mondtam, hogy az élet ünnepnapok nélkül olyan,
mint a hosszú út vendégfogadók nélkül. Ami véleményem szerint így is van. Bizony a
mai ,,ilyen-olyan'' világban nagy szüksége lenne valamennyiünknek a közös
ünneplésre, pihenésre, együttlétre.
Nem sokára március 8-a lesz a nõk nemzetközi világnapja. Íme egy ünnep, amely még
ráadásul az idén vasárnapra is esik. Ez a nap egy nagyszerû lehetõség arra, hogy kedves
gesztussal felköszöntsük a körülöttünk élõ nõket, szeretetünket és tiszteletünket fejezzük
ki irántuk. Mennyire szüksége van mindenkinek - nemcsak a nõknek - szeretetre,
tiszteletre, figyelmességre, megbecsülésre különösen akkor, ha ezek szívbõl jönnek.
Tudjunk szeretetet adni, kapni és elfogadni, alkotni az élet minden területén.
Az elmúlt hétvégén ünnepeltük községünkben a ,,szépkorúakat''. Aki részese
lehetett e szép eseménynek, megtapasztalhatta, hogyan telt meg szeretettel a
sportcsarnok az idei farsang vasárnap délutánján.
A jelek azonban azt mutatják, hogy sokan nem tagjai többé a hat napig dolgozó, a
hetedik napon ünneplõ közösségnek. Be kellene látni, hogy a munka és az ünnep
együtt adja a teljes idõt. A hétköznapok és az ünnepnapok váltakozása pedig ritmust
ad a földi életünknek.
Holnap hamvazószerda. Ez alkalomból álljon itt egy imádság (már nem tudom
kitõl kaptam), amit szeretettel küldök mindenkinek.

SEMMIT SEM KAPTAM AMIT KÉRTEM, ÉS
MINDENT MEGKAPTAM, AMIRE SZÜKSÉGEM VOLT!!!
A vacsora elõtt

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
Kiadja Rimóc község képviselõ-testülete
3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010
Állandó munkatársak: Beszkid Andor, Beszkid János, Jusztin Péterné, Kiss Józsefné, Lõrik Sándor,
Vincze Attila, Vincze Barna, Vincze Nikolett, Vinczéné Percze Gizella
Az újság megjelenését támogatja a ,,Rimóc községért’’ Alapítvány.
Nyomtatás: 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 hírdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Március 8. (vasárnap)
NÕNAP
00
Március 12. (csütörtök) 17 Pályázati határidõ a március 15-i
beszéd leadására
00
Március 14. (szombat) 14 A Polgárõrség évi közgyûlése
helye: az iskola melletti kazánház épülete
00
Március 15. (vasárnap) 15 Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról
Március 16-ig (hétfõ)
I. félévi gépjármû és kommunális
adó pótlékmentes befizetése

Téli szellõk fújjatok csak
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengetõ
márciusi szép napon.
Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma
mint a szürke jégvirág.
Március van, március van,
ember s állat érzi már.
Dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.
Jó volna a nagykabátot,
félredobni, s könnyeden
játszadozni, s birkózni a
városvégi zöld gyepen.
Jó volna már munkálkodni,
arra vár a kert, mezõ.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idõ.
Pacsirtának kék magasság,
vetõmagnak tiszta föld,
Jöjj el tavasz, földrõl-égrõl
már a telet eltöröld!

A Rimóci Újság szerkesztõi
a következõ verssel köszöntik kedves
nõi olvasóikat és munkatársaikat
nõnap alkalmából:
Kéri János: Nõnapi
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.

köszöntõ
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ÖNKORMÁNYZATI
Az ülésterembõl
Ez évi második ülését tartotta a képviselõ-testület 2009. február 11én. A szerdán 18 órakor kezdõdõ ülésen jelen voltak Beszkid János,
Golopi Károly, Holeczné Petrovics Irén, Juhász Vincéné, Kiss János,
Pásztor Antalné, Vincze Attila, Vinczéné Percze Gizella, települési
képviselõk, Beszkid Andor polgármester, Dr. Tucsekné Dr. Horváth
Antónia körjegyzõ, Jusztin Istvánné jegyzõkönyvvezetõ. Az ülésrõl
munkahelyi elfoglaltság miatt távol maradt Laczkó Anzelm képviselõ.
Az elsõként tárgyalt napirend az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének tervezete volt. Az írásos elõterjesztést szóbeli
kiegészítés követte, majd kérdések és válaszok. A vitát követõen a
képviselõk egyhangúan elfogadták az elõterjesztést. A második
napirendként az elsõ részét képezõ körjegyzõségi költségvetést fogadta
el a testület. Harmadik napirend keretében az óvodáztatási
támogatásról szóló rendeletet tárgyalták a képviselõk, aminek
keretében meghatározták a természetbeni támogatás lehetõségét.
Negyedikként a köztisztviselõkkel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket határozta meg a testület. Ezen napirendet követõen a
testület a jegyzõ távollétében folytatta a munkáját. Feltételesen állást
foglaltak a képviselõk egy kisüzem létesítése mellett, mely 20-24
dolgozót foglalkoztatna szelektív hulladék feldolgozására, melynek
eredményeként piacképes termék kerül elõállításra. Az aktuális
kérdések között tájékoztatást kaptak a képviselõk a Postapartner

HÍREK

programról, melynek keretében a postaszolgáltatás a községünkben is
magán vállalkozásba kerülhet. Egyebekben több megoldandó feladat
megbeszélésére került sor, amit zárt ülés követett, ahol négy kérelmet
tárgyalt a testület.
Rendkívüli ülést tartott a képviselõ-testület 2009. február 17-én. A
kedden 18 órakor kezdõdõ ülésen jelen voltak Beszkid János, Golopi
Károly, Holeczné Petrovics Irén, Juhász Vincéné, Kiss János, Pásztor
Antalné, Vincze Attila, Vinczéné Percze Gizella, települési képviselõk,
Beszkid Andor polgármester, Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia
körjegyzõ, Jusztin Istvánné jegyzõkönyvvezetõ. Az ülésrõl
munkahelyi elfoglaltság miatt távol maradt Laczkó Anzelm képviselõ.
Az ülésen egyetlen tervezett napirendként a képviselõk a hunyadi úti
iskola-épület felújítására kiírt közbeszerzési eljárás dokumentumaival
és eredményével ismerkedhettek meg. Három rimóci és két szécsényi
vállalkozás kapott ajánlattételi felhívást, melyre két rimóci és egy
szécsényi adta be jelentkezését. A kiírásban meghatározottak szerint a
legalacsonyabb árat adó ajánlattevõ végezheti el a munkát. A
salgótarjáni irodába leadott ajánlatok közül egy érvénytelen volt. A
legalacsonyabb árat a Diagonál Épker Kft. adta, így jóváhagyta a
testület azt a bizottsági állásfoglalást, hogy ezzel a vállalkozással
kössön kivitelezési szerzõdést önkormányzatunk.
A továbbiakban a vidékfejlesztési program és a határon átnyúló
együttmûködés keretében beadott pályázatok állásáról tájékozódott a
testület.
Beszkid Andor polgármester

Intézményi mûködési bevételek összesen
Helyi adók összesen
Pótlék, bírság
Átengedett egyéb központi adók
Egyéb sajátos bevételek
Sajátos felhalmozási és tõkejellegû bevétel

Ezer Ft-ban

10500

További információ: Beszkid Andor 06/30-749-1437

109750

Munkaadókat terhelõ járulékok

36400

300

Készletbeszerzések összesen

28175

800

Kommunikációs szolgáltatások összesen

Önkormányzat költségvetési támogatása

143296

Mûködésre átvett pénzeszközök összesen

26000

Egyéb folyó kiadások

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

65260

Szociális ellátások összesen

Kamatmentes kölcsön törlesztés

300

Különféle dologi kiadások összesen

Ellátottak pénzbeni juttatása összesen

2212

7600
3000
24000
190

Hitelfelvétel mûködésre

10225

Beruházások összesen

24520

Hitelfelvétel fejlesztésre

15100

Felújítások összesen

56510

Elõzõ évi pénzmaradvány

16000

Mûködésre átadott pénzeszközök összesen

45550

Felhalmozási célú pénzeszközök átadása
Kölcsön nyújtása felhalmozásra (lakosságnak)
Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Bevételek összesen:

377450

Kiadások összesen:

2100
200
4868
377450

Gólyahír:

Rácz Rikárdó Róbert
2009. 02. 01.
Szülõk:
Rácz Alexandra és Pusuma József

Rimóc-Nagylóc Községek Körjegyzõségének költségvetése 2009 évre
2009. évi költségvetési bevétek
Felügyelõ szervtõl kapott támogatás

Ezer Ft-ban
42850

2009. évi költségvetési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

Bevételek összesen:

42850

Országgyûlési fogadóóra
Borenszki Ervin országgyûlési képviselõ úr 2009. február 6-án
községünkben, az önkormányzat hivatalában 9-tõl 10 óráig
fogadóórát tartott. A fogadóórán egyetlen megjelentként vettem
részt. Önkormányzatunkat érintõ kérdésekben cseréltünk
véleményt, információkat. Képviselõ Úr a Rimóci Újság minden
számát postán megkapja, melyet ezen alkalommal is külön
megköszönt, a szerkesztõknek pedig gratulált önzetlen
munkájukhoz.

Kiadások összesen:

Ezer Ft-ban
32870
9980
42850

A beszélgetés során egyetértettünk abban, hogy több és aktuális
információra van szüksége a vállalkozóknak, a civil szervezetek
vezetõinek, a lakosságnak ahhoz, hogy jelen gazdasági helyzetben a
jövõre felkészüljenek. Ennek okán a fogadóóra végén megállapodtunk,
hogy a közeljövõben egy „beszélgetés a képviselõvel” estre fog sor kerülni
községünkben. Ennek az eseménynek az idõpontjáról értesíteni fogjuk
olvasóinkat és a lakókat.
Beszkid Andor
polgármester

Keresztrejtvény

A beszédeket zsûri értékeli és a legjobbakat díjazza.
I. díj 5.000 Ft
II. díj 3.000 Ft
III. díj 2.000 Ft
A legjobb beszédet a mû alkotója a település
megemlékezésén felolvashatja és a
Rimóci Újság is leközli.

21875

Személyi juttatások összesen

6150

2400

Rimóc Község Önkormányzata pályázatot hirdet
a helyi általános iskolások,
és a rimóci lakóhellyel rendelkezõ középiskolások,
fõiskolások és állampolgárok részére
március 15-i beszéd megírására és elmondására.

ÁFA (vásárolt termékek, szolgáltatások)

Ezer Ft-ban

11202

80417

P Á L Y Á Z A T

Egyéb szolgáltatások összesen

2009. évi költségvetési kiadások
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Pályázati kritériumok: a pályamû elmondásának
idõtartama 6-8 perc
Pályázati határidõ:
2009. március 12. csütörtök 1700
Pályázat leadásának helye és módja:
A megírt beszédet jeligével és mellékelve egy zárt,
jeligés borítékot
(mely tartalmazza a pályázó nevét, lakcímét)
A Szociális Boltban elhelyezett
„Március 15.” gyûjtõládába lehet eljuttatni.
Eredményhirdetés és díjazás: 2009. március 15-én,
a Petõfi szobornál a megemlékezésen.

Rimóc Község Önkormányzatának költségvetése 2009 évre
2009. évi költségvetési bevétek

MÁRCIUS

Gondolatok:
Tetemrehívás
Malacunk van, s ez azt jelenti, hogy
szegény röfinek egyáltalán nincs. Pedig
boldogan hitte, hogy szeretetbõl
hizlaljuk. Ám mi leszámoltunk az
illúzióval.
Amint lesújt a tagló, s a disznónk
jobblétre szenderül, máris megkezdõdik
a hóhér súlyos vezekelése: a fagyos
hajnalon zsírban úszva, vérben tocsogva
szétszedni igyekszik az áldozat tetemét,

Vízszintes:
1. réten nõ, 3. õszi munka, 7. tiltószó, 9. folyadékot önt,
12. háziállat, 13. nesze eleje, 14. kitalál, töri a fejét, 15. O,
16. nem kevés, hanem… , 18. doktor rövidítése, 19. betût rajzol.
Függõleges:
1. szõlõtõkérõl szedik, 2. hézag, hiány, 3. õszi gyümölcs,
4. társasjáték (-'), 5. nem akadályoz, 6. TEE, 10. Ennek
tájszólással, 11. ezen évszak három hónapja: december,
január, február, 17. arc része

Akiért a harang szólt...

V

A februári hónapban községünkben
nem volt halálozás.

hogy aztán a háziakkal együtt kicsit másképp
összerakja. Mert minden egyes porcikája
hasznosul, s egy tökéletes és teljes átalakulás
során másik dimenzióba juttatjuk! Elnyeli õt
egy sötét, fekete lyuk! És bizony csak nekünk
vigasz, igaz, nem sovány, hogy õ azért élt, s
fõképp azért halt, hogy mi éljünk vele.
Gyilkos erõszak ölte meg õt? Ugyan, micsoda
sértés! Õ önként falta halálra magát, persze ez
a mi bûnünk. A kezek, amelyek nap, mint nap
táplálták, tulajdonképpen halálra etették.
Mert ugyanezek egyszer csak kezet emelnek
rá, s benne fenyegetõn villán a penge. S jõ a
kegyetlen döfés! Röfi utolsó rémült sikolya
azonban nem a késnek szól, hanem a

felismerésnek, ezek az enni adók már jó ideje
acélt fentek szíve ellen. Vége a
kukoricázásnak! Sonka lábán Kucu néni
fürödni döcög, csakhogy most nem a
pocsolya, hanem a kiszáradt teknõ felé indul.
Tõrbe csalták, hogy aztán vérét ontsák, húsát
vegyék. Várja már végsõ nyughelye: a tepsi.
Mi tagadás, ez igazi disznóvicc! Ráadásul a
poén rajta csattan. A sertést a vályú helyett
most elõször és utoljára asztalhoz szólítják,
mi több, õ lesz a díszvendég. Megbecsülten
távozik. S hogy békében nyugodjon,
locsolgassuk borral bõven. Vére váljon
vérünkké, húsa húsunkká. Ereje legyen
velünk!
Lõrik Sándor
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A hónap kérdése: Hogy érzi magát?

Milyen volt az Idõsek Farsangja?

MÁRCIUS

Az iskolások is köszöntötték az idõseket
Falunkban - farsangkor - a jótékonysági bál másnapján, 2009.
február 22-én, vasárnap tartották az Idõsek napját.
A szépen feldíszített sportcsarnokban a Rezesbanda zenéjére
gyülekeztek a 70 évet betöltött nénik és bácsik.

Holecz János (70)
Rimóc, Virág u. 3.
Az idén júliusban töltöm a hetvenedik
évemet, így most vagyok az Idõsek
Farsangján elõször. Nem tudok mást
mondani mint, hogy nagyon jól érzem
magam ezen a szép vasárnapi délutánon.

Beszkid Jánosné (Kanyó Teréz) (73)
Rimóc, Kiskert u. 15.
Nagyon jó volt az étel az ital, jó a hangulat.
Mindig szivesen jövök a ,,szépkorúak’’
közé. Most már harmadik éve vagyok ezen
a szép rendezvénye.

Árva Ferenc (73)
Rimóc, Varsányi u. 40.
Amióta részt veszek az Idõsek Farsangján,
mindig jól éreztem magam. Jó volt
találkozni olyanokkal is, akikkel évközben
nem nagyon vagy csak ritkán látjuk
egymást. Köszönet a szervezõknek.

Percze Istvánné (Laczkó Mária) (72)
Rimóc, Rákóczi u. 7.
Nagyon szépen köszönjük ezt a vidám
délutánt, amit az idõs embereknek
szerveznek évrõl-évre. Nagyon jól éreztem
magam és ha Isten segít, jövõre is eljövök.

Horváth István (23)
Rimóc, Nagykert u. 2.
Nekem nagyon meghatóak az Idõsek
Farsangjának rendezvényei, amelyeken
mindig szivesen veszek részt. Az idei
különleges volt, mert már hét éves korom
óta táncolok és a ludányi mamám most
látott elõször táncolni.

101 fõ hetven éven felüli fogadta el a meghívást
az Idõsek Farsangjára

Tõlük csak a mûsorra felkért 2. és 3. osztályos tanulók - Ocsovai
Ramóna, Beszkid Mátyás, Péter Gabriella, Nagy Dolóresz, Kelemen
Gergõ, Bablena Blanka, Mócsány Patrik, Holecz Zoltán, Ulviczki
Petra, Petrovics Anna, Biácsi Lili - voltak kíváncsibbak, lelkesebbek.
Ezt megelõzõ napokban nagy izgalommal készültek, tanulták,
gyakorolták a Nagymamákról, Nagypapákról szóló verseket, melyeket
nagyon ügyesen adtak elõ.
Jó volt látni, hallani az Idõsek csillogó szemét, tapsát, hálás
köszönetét! A gyerekek szívesen fogadták és fogyasztották az ezt
követõ ebédet, süteményt és üdítõt.
Mindannyiójuknak nagyon jó egészséget kívánunk!
Kuruczné Rados Beatrix

Akinek kis zebrája van, azt simogatni kell!
Azt játszotta, hogy õ zebra. Bekéredzkedett a Kistesó rácsos ágyába,
és mint az állatkertben, dörzsölõdött a rácsokhoz. Idõnként, ha arra
jártunk, meg kellett etetni, vagy ámuldozni, hogy milyen aranyos.
Aztán valahogy elfeledkeztünk róla, hogy ott van. Csendben
játszadozott, mi meg belefeledkeztünk a dolgainkban. Aztán jól
hallhatóan odakiáltotta: ,,Akinek kis zebrája van, azt simogatni kell!”
Már megszokhatták, hogy idõnként megállok egy-egy gyermeki
bölcsességnél, melyet egyenrangúnak tartok az öregek
bölcsességével. A gyerek mindig tudja, mire van szüksége, és
figyelmeztet. Csak tudni kell meghallani a kéréseit. Ha elmegyünk
mellette, és nem szánunk idõt az értelmezésükre, ne csodálkozzunk,
ha egyre hangosabb lesz a ház az ordítozásuktól. Mert ahogy romlik a
szülõ hallása a gyerekek meghallani kívánkozó szavaira, annál
erõsebb lesz a hangjuk. Mert akinek kis zebrája van, azt simogatni
kell. Vagyis most már elég, én is itt vagyok, a kisgyerekkel
foglalkozni kell.
Persze ki ne szokná meg könnyen, ha a gyerek ,,elvan” magának.
Ki ne vágyna arra, hogy egyszer végre be is tudja fejezni a
házimunkát, amit elkezdett. Hazudnék, ha azt mondanám, én nem
tartozom olykor közéjük. De lassan kezdem megtanulni a jelek
értelmezését. Hogy ne legyek a gyerek rabszolgája, de õ sem az
enyém. Játsszon önállóan, de cserébe én is legyek képes abbahagyni
a számomra fontos dolgokat, érte. Hogy a határok hol vannak? Azt Õ
tudja. És szól. Egy jól megfogalmazott mondattal, egy kis
rosszasággal, egy kis hisztivel. A kicsi nyafogása nem mindig az
éhségre, álmosságra utal, hanem a figyelem felkeltésére is. Ha sír,
nem biztos, hogy nyûgös napja van, csak beleúnt, hogy nem tudunk
rá 100%-os figyelmet szentelni. Mert még kicsinek gondoljuk ehhez.
Kistesó, mint második, hamar megszokta, hogy kevesebb figyelem
jut neki, én is nehezen találtam az egyensúlyt a gyerekekkel való
törõdésben. Egy társaságcentrikus 3 éves mellett nehéz is. De melyik
ujjam harapjam meg? Már majdnem megtanultam megfejteni a
jelrendszerüket, így most már könnyebb.
Ne higgyék, hogy okoskodni szeretnék, vagy hibátlan szülõnek mutatni
magam. De olyan jó néha megosztani azokat a gondolatokat, amiket a
gyerekek juttatnak eszünkbe. Ezeket a sorokat bármelyikük papírra
vethette volna, mert nem egyediek… Csak úgy eszembe jutottak…
Kaluzsa Mónika

MÁRCIUS

3

RIMÓCI ÚJSÁG

A polgármester válaszol
Kérdés:
- Az önkormányzati törvény és a helyi Szervezeti és Mûködési
Szabályzat is úgy rendelkezik, hogy a polgármestert akadályoztatása
esetén az alpolgármester helyettesíti. Az elmúlt években
településünkön a képviselõ-testület nem választott alpolgármestert.
Ennek egyik oka többek között, hogy az alpolgármester személyére a
polgármester tehet csak javaslatot. Amíg ez nem történik meg, a
képviselõk nem választhatnak maguk közül alpolgármestert. Több
testületi ülésen elhangzott, hogy a Közigazgatási Hivatal is
felszólította a képviselõ-testületet, hogy a mulasztást orvosolják, és a
polgármester úr erre ígéretet is tett. Mi az oka polgármester úr, hogy
nem tett és tesz javaslatot alpolgármester személyére? Mikorra
várható, hogy javaslatot tesz az alpolgármester személyére? Válaszát
ezúton is köszönjük!
Válasz:
Valóban jól tudja a kérdezõ, a jelenlegi törvényi szabályozás
kötelezõvé teszi az alpolgármester választást
a települési
önkormányzatok képviselõ-testületeinek. Az Ötv. 34. § (1): „A
képviselõ-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára,
titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a
segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat.”
Ezen kötelezettségüknek azonban mint az önkormányzati törvénybõl
fent idézett paragrafusból is kiderül - csak akkor tudnak eleget tenni, ha
a polgármester jelöltet állít. Van egy másik törvényi hely is,
nevezetesen a 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirõl. Ez a jogszabály megengedi, hogy
polgármester a 3000 fõnél kevesebb lélekszámú településen akár
mellékállású, vagy ahogy a törvény írja, tiszteletdíjas is lehet.
Miért idéztem ezeket a jogszabályokat? Nos, véleményem szerint a

törvényalkotó nem konzekvens a jogszabályok megalkotásában. Míg a
néhány száz, vagy száznál kevesebb lakosú településen is elõírja az
alpolgármester választását, sõt 2000 fõ lakos felett a kötelezõ
tiszteletdíjat is, addig a 3000 fõ alatti településeken akár elegendõnek
találja egy társadalmi megbízatású polgármester jelenlétét is.
Ezzel együtt igaz az is, hogy községünk önkormányzatának is volt
már alpolgármestere. Amikor azonban a törvényalkotó kötelezõvé tette
az alpolgármester díjazását, az önkormányzatok nagy többsége,
hasonlóan a miénkhez, mindenek elõtt gazdasági okokat szem elõtt
tartva, nem töltötte be a tisztséget. Ezt észlelve a törvényhozás a
tisztség kötelezõ betöltését írta elõ, megengedve azonban, hogy 2000
fõ alatti településen szabadon döntsön a képviselõ-testület, hogy ad-e
külön díjazást, vagy sem.
Én ezen törvényi változást követõen nem jelöltem alpolgármestert,
aminek a fentieken kívül egyéb okai is voltak. Történetesen az a
képviselõ, aki már 1990-tõl folyamatosan (sõt azt megelõzõ idõtõl is) a
testületben dolgozik, így mások szerint is méltán jelölhetõ lenne a
tisztségre, õ a testvérbátyám. Jelölését, bármennyire is
megindokolható, sokan más okokkal magyaráznák. Jelenleg szükség
esetén a képviseletemet, helyettesítésemet a korelnök látja el, akit a
törvény szintén nevesít ezen feladat elvégzésére.
A január 7-ei balesetem után, talán annak hatására is, egyre inkább
meggyõzõdöm az alpolgármester szükségességérõl. Mily furcsa
azonban a sors fintora! Mára egyre többet hallani, hogy a törvényhozás
- gazdasági szempontokat hangsúlyozva (!) - tervezi eltörölni az
alpolgármester kötelezõ választását, ill. a kötelezõ díjazását.
Hogy a kérdezõ utolsó kérdésére is válaszoljak, a fentebb leírtakkal
összhangban, vagy éppen ellenére, a soron következõ rendes (nem
rendkívüli) ülésen napirenden lesz az alpolgármester választás is.
Beszkid Andor polgármester

Ajánlja fel adója 1%-át a rimóci szervezetek javára!
Elõzõ lapszámunkban már megjelentettük, mely rimóci szervezetek fogadhatnak 1 % felajánlásokat, most az APEH adatai
alapján lássuk a 2008-as érvényes felajánlásokat:
Szervezet neve
Felajánlott összeg
Felajánlók száma
Rimóc Községért Alapítvány
95.708 Ft
48 fõ
Rimóc Polgárõr Egyesület
34.267 Ft
7 fõ
Rimóci Kobak Egyesület
34.975 Ft
8 fõ
Rimóci Mûvészeti Oktatásért Alapítvány
27.854 Ft
7 fõ
Segítõ Kéz Alapítvány
14.843 Ft
20 fõ
Össz: 5 db szervezet
207.647 Ft
90 fõ
Összesítve tehát a 10 civil szervezetbõl 5 tudta fogadni a felajánlásokat, melynek értéke összesen: 207.647 Ft volt.
A rimóci civil szervezetek támogatását 90 fõ helyi és nem helyi adózó állampolgárnak köszönhetjük!
Kérjük, ez évben is lehetõleg minél többen támogassuk adónk 1 %-ával a rimóci szervezeteket, így támogatásával
adójának 1 %-át „juttathatja vissza” településünkre!

40. Magyar Filmszemle
Székely Orsolya filmrendezõ meghívására 2009. január 30-án
Rimócról 18-an utaztunk fel Budapestre, hogy a MOM Park kilenc
termes multiplex mozijában a legmodernebb mozitechnikával vetített
körülmények között nézhessünk meg a Keskeny a barázda… címû,
településünkrõl készült filmet. Orsolyának köszönhetõen a filmet már
Rimócon is vetítettük a közösségi házban a szenioros programok
keretében, majd a Duna Tv is leadta az elmúlt év végén.
A délután 4-kor induló „csapat” a magyargéci önkormányzat buszát
térítésmentesen vehette igénybe a Kobak Egyesület jóvoltából, a
mozijegyeket pedig Székely Orsolya ajánlotta fel számunkra.
A fél 7-kor kezdõdõ vetítés után Orsolya bemutatta a jelenlévõ
filmalkotókat és kiszólította Feri bácsit és Piroska nénit is (Bablena Ferenc
és Bablena Ferencné), akiket szintén tapssal jutalmazott a közönség.
Piroska néni rimóci népviseletét a szünetben többen is megcsodálták és
lefényképezték, igazi élmény volt ez a budapesti „közönségnek”.
Mivel Orsolya tagja a filmszemle bizottságának, az õ filmje nem
Székely Orsolya filmrendezõ és
Bablena Ferencné, Piroska néni a filmvetítés után
indulhatott a filmszemlén, de neki köszönhetõen egy „igazi
versenyfilmet” is megnézhettünk. Este 8 órától Ferenczi Gábor: A barátkozás lehetõségei címû tévéjátékára ajánlott fel nekünk jegyeket.
Mint mára már kiderült a tévéfilmes kategóriában ez a film vitte el a pálmát, hiszen a legjobb tévéfilmnek választották.
Székely Orsolyának ezúton is köszönjük a meghívást, a lehetõséget, hogy részesei lehettünk egy ilyen eseménynek.
Vincze Nikolett
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TÁVOLBÓL... Rimóciak a nagyvilágban
Sorozatunkban az élet által tõlünk távolra sodort rimóci embereket kérdezünk: mi lett velük, hol és hogyan élnek most, mit jelent számukra
a szülõföld és mit éreznek, ha Rimóc nevét hallják? Reméljük olvasóink érdeklõdéssel kísérik figyelemmel rovatunkat és benne a volt
rimóciak történetét.
1957-ben születtem Héhalomban.
Szüleim: Pócsik Sándor és Pócsik
Sándorné született Kiss Klára. Két
testvérem van: Zita és Csilla.
Szüleim 1965-ben kerültek
Rimócra. Édesapám elõször
igazgató, majd tanító, édesanyám
tanító volt a helyi iskolában.
Testvérem, Zita is évekig tanított
Rimócon.
A másik testvérem, Csilla és az õ
Dr. Pócsik Zsuzsanna férje jelenleg is az iskola tanárai.
Második osztályos voltam, amikor Rimócra helyezték a
szüleimet. Az általános iskolát ott végeztem el.
Balassagyarmaton, a Balassi Bálint Gimnáziumban
érettségiztem 1976-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi
diplomát 1982-ben.

A szakmát a Balassagyarmati Városi Bíróságon tanultam
meg. Késõbb ügyész lettem a Balassagyarmati Városi
Ügyészségen.
1992 szeptemberétõl vagyok közjegyzõ Balassagyarmaton.
Házastársam Császár Ferenc villamosmérnök, a
Balassagyarmati Kábelgyár dolgozója. Három
fiúgyermekünk van. Ferenc utónevû gyermekünk
egyetemista, orvosnak készül. Balázs fiunk sportmûsorokat
vág és hangmérnöki munkát végez televíziós mûsoroknál.
András fiunk pedig a Balassi Bálint Gimnázium tanulója.
Irodámat és az iroda munkáját nagyon sok régi rimóci
ismerõs, barát keresi fel.
Örömmel tölt el, amikor a falumból keres meg valaki.
Ilyenkor kölcsönösen érdeklõdünk egymás családja iránt is.
Hálás szívvel gondolok gyermekkorom színterére és az
ottani emberekre.
Balassagyarmat, 2009. február 22.
Dr. Pócsik Zsuzsanna

Rimóci csárdás, nyitótánc Alsónémedin
Alsónémedi talán sokak által ismert település Rimócon, hiszen onnan
származik a mi szeretett kántorunk Benkó Péter. Péter jó testvéri kapcsolatot
alakított ki a két falu között. Szervezett már Rimócra osztálykirándulásokat,
ott végzõdött az iskolai nyári vándortáborunk, valamint vendégül látták a
Péter által vezetett katolikus énekkarunkat is. A szépemlékezetû, nagy
élményt nyújtó ottlétünket viszonozva mi is meghívtuk rimóci testvéreinket
az énekkarunk fennállásának 80. jubileumi ünnepségére. Ebbe a szép sorba
illeszkedik, hogy január végén újabb „találkozás” történt a két falu között.
Alsónémedin mûködik a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért
Alapítvány, mely - a nevébõl is láthatóan - a katolikus egyházközség
munkáját támogatja, segíti. Az alapítvány minden évben, január utolsó
hétvégéjén rendez egy jótékonysági bált, melynek bevétele adomány, ami a
közösség céljainak megvalósításához járul hozzá.
Ebben az esztendõben január
31-én került megrendezésre
immár 5. alkalommal a bál. A
vacsorát követõen a mulatás
megkezdése rendhagyó
módon történt, hiszen
nyitótáncként rimóci
Percze Piroska és Paluch Norbert
csárdásban gyönyörködhettünk. Köszönjük Percze Piroskának és Paluch Norbertnek ezt az igényes
bemutatót. Magával ragadó, sodró lendületû igazi magyar virtus, ami
megelevenedett a szemünk elõtt, a már sokak által (szintén Péternek
köszönhetõen) ismert rimóci népviseletben. Nekem személy szerint elkezdett
a vér nyargalni az ereimben és hazafias büszkeség töltött el. A némediek elõtt
példaértékû a rimóciak hagyományõrzése, minden találkozásunkkor
meríthetünk belõle. Hálásan köszönjük ezt a mostani bemutatót is! És külön
köszönet illeti Beszkid Józsi bácsit, aki az ötletgazda volt, és aki segített a
megszervezésben. Isten áldja meg õket és mindnyájukat!
Dr. Tóth Éva
a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány elnöke

A fiatalok tánc közben
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A legnagyobb, és az elsõ a templomtetõ: szerkezet, cserép,
és a torony felújítása. Ezt mindenképp el akarjuk végezni.
Reménykedünk a pályázati lehetõségben is, azonban a
közösség összefogása nélkül nem fog megvalósulni. A falunak
vannak büszkeségei, nevezetes épületei, de azt hiszem nem
elfogultság azt mondani, a templom felülmúlhatatlan. Amit
elõdeink felépítettek, ahol bennünket bemutattak Istennek, ahol
Isten elõtt szentségi házasságot kötöttek és teszik ma is. Ahol
élõkért és holtak lelki üdvéért imádkoznak, bemutatják a
legszentebb áldozatát, magasztalják Istent, nem lehet hagyni.
Ahogyan Reményik Sándor írja: „Ne hagyjátok a templomot, a
templomot s az iskolát!” Valamikor a templom volt az iskola és
Isten az életre nevelõnk, tanítónk. Itt kulcsolták imára kezeiket
szüleink, nagyszüleink, õseink. Ide jöttek és fohászkodtak vész
idején, itt, ebben a templomban imádkoztak a magyarok
Istenéhez, és kérték, oltalmazza háború, ínség idején,
fohászkodtak, hogy hazatérjenek, távol a fronton harcoló,
fogságba került szeretteik. És akik hazaértek, akiket
hazasegített az Isten, itt adtak hálát neki. Akiket csapást ért,
ebben a templomban tudták elfogadni Isten akaratát, és
kerestek lelkük számára menedéket, megnyugvást. Amikor a
templom mellett szólok, mellénk sorakoznak, akik elõttünk
jártak, s nekünk követni kell õket. Megvédeni és ápolni
örökségünket, tisztelni emléküket. Biztos mindenki meg tudja
mondani, hol ült az õ édesapja, édesanyja, nagyszülei, barátai.

Látja keze munkáját, felidézi magában személyiségét, áhítatát,
amellyel szerette Istenét és egyházát. „Kicsi fehér
templomotokban, Most minden erõk tömörülnek. Kicsi
fehér templom-padokban, A holtak is mellétek ülnek. A
nagyapáink, nagyanyáink, Szemükbe biztatás vagy vád: Ne
hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”
A templomtetõ-torony felújítását ilyen szellemben, és
összefogásban, közösen meg tudjuk valósítani.
Köszönet a képviselõ-testületnek, a kántornak, a
hitoktatónak, a sekrestyésnek, a „kis zenekarnak”, a fiataloknak,
a közösségi programok szervezõinek, a díszítõknek, a
ministránsoknak a munkájukért, amellyel szolgálják
egyházközségüket. Külön megemlítem, és köszönöm Szent
Miklós napi ünnepség alkalmából adott támogatásaikat,
melyeket önzetlenül és szeretettel adtak.
Megköszönöm a kedves híveknek, hogy egyházközségi
hozzájárulásukkal, anyagi támogatásukkal, munkájukkal,
adományaikkal támogatták, fenntartották 2008. évben
egyházközségünket. Isten áldja és segítse mindennapi
küzdelmeikben! Adja, jutalmazza százsorosan fáradságukat,
áldozatukat, és adakozó, bõkezûségüket! Legyenek áldottak,
leljenek örömet és boldogságot ebben, a földi életben, az örök
hazában is találjanak otthont! Istennek, hazájuknak,
egyházközségüknek legyenek és maradjanak hûséges barátai,
hívei!
Urus Attila plébános

A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY 2009. ÉVI BÚCSÚNAPTÁRA
Kegytemplomunkban az év minden napján teljes búcsú nyerhetõ. A nagybúcsúkat vasárnap és a napjukon is tartjuk, a kisebb búcsúkat
csak a megjelölt napon, általában szombaton. Az ünnepi nagymisék kezdési idõpontja 11 óra. Kérjük, hogy a zarándokcsoportok
legalább két héttel korábban jelezzék érkezésük idõpontját! A bejelentett csoportokat természetesen hétköznap is fogadjuk.
Ferences szeretettel várjuk a kedves zarándokokat!

Február 2. hétfõ. Gyertyaszentelõ BA; Szerzetesek
Zarándoklata (Kocsis Fülöp püspök)
Február 14. szombat. Szûz Mária Lourdes-i megjelenése (A
salgótarjáni esp. ker. zar.)
Március 21. szombat. Gyümölcsoltó BA (Az érsekvadkerti
esperesi ker. zarándoklata)
Április 5. vasárnap. Virágvasárnap (Ünnepélyes körmenet)
Április 9-13. csütörtök-hétfõ. HÚSVÉT
Április 25. szombat. Kispapok zarándoklata (Beer Miklós
püspök)
Május 16. szombat. Szkólák, egyházi énekkarok zarándoklata
(Füzes Ádám atya)
Május 18. hétfõ. A Katolikus Szeretetszolgálat intézményeinek
zarándoklata
Május 23. szombat. Szûz Mária, keresztények segítsége (Görög
katolikusok zar. napja)
Május 26. kedd A Szentkúti Bazilika felszentelésének ünnepe
Máj. 30-31- jún. 1. szombat-hétfõ. PÜNKÖSD (nagybúcsú)
(Udvardy György püspök)
Június 6. szombat. SZLOVÁK-MAGYAR IMANAP
Június 13. szombat. Páduai Szt. Antal; gyermekek megáld.
(Pásztói esperesi ker. zar.)
Június 14. vasárnap. Úrnapja: Krisztus szent teste és vére
Június 19. péntek. Jézus Szent Szíve (A médiában dolgozók
zarándoklata - Kiss-Rigó László püspök)
Június 20. szombat. Szûz Mária Szeplõtelen Szíve; minorita
egyházközségek zarándoklata
Június 27. szombat. Szent László király, Szent Péter és Szent
Pál apostolok
Július 4. szombat. Sarlós BA (Jegyesek, fiatal házasok,
gyermeket várók zarándoklata - Bíró L. püspök)
Július 19. vasárnap. Kármel-hegyi Boldogasszony

Július 25. szombat. SZENT ANNA (nagybúcsú) DebrecenNyíregyházi Egyházmegye zarándoklata (Bosák N. p.)
Július 26. vasárnap. SZENT ANNA (nagybúcsú) (Bábel
Balázs érsek)
Augusztus 2. vasárnap. Porciunkula
Augusztus 4. kedd. Idõsek, betegek búcsúja (szociális otthonok
lakóinak zarándoklata)
Augusztus 8. szombat. Havas Boldogasszony
Augusztus 15-16. szombat-vasárnap.
NAGYBOLDOGASSZONY (fõbúcsú) (Spányi Antal püspök)
Augusztus 20. csütörtök. Szent István király; Ferences Ifjúsági
Zarándoklata (Lendvai Zalán ofm)
Augusztus 22. szombat. Szûz Mária Királynõ
Augusztus 26. szerda. Országos Papi Zarándoklat
Szeptember 5-6. szombat-vasárnap.
KISBOLDOGASSZONY (nagybúcsú) (Pápai Lajos püspök)
Szeptember 12. szombat. Szûz Mária Szent Neve
Szeptember 19. szombat. Fájdalmas Szûzanya; Cserkészek
zarándoklata (Beer Miklós püspök)
Szeptember 20. vasárnap. Egyetemisták zarándoklata (Pákozdi
István atya)
Szeptember 26. szombat. Lovagrendek zarándoklata (Paskai
László ofm bíboros)
Október 3. szombat. Assisi Szent Ferenc ünnepe (18.00)
Október 10-11 szombat-vasárnap. Magyarok Nagyassz.,
Rózsafüzér Kir. (Juliusz Janusz nunc.)
November 1. vasárnap. Mindenszentek, búcsú halottainkért
December 5. szombat. Szûz Mária Szepl. Fogant. (Ferences
család közösségeinek zarándoklata)
SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY
3077 Mátraverebély Szentkút 14.
Tel.: 06 (32) 471-559; Fax: 06 (32) 471-553
E-mail cím: szentkut@ofm.hu
Honlap: http://www.szentkut.hu
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Év végi beszámoló 2008 - Események az egyházközségünk életében
9 keresztelés: 5 fiú, 4 lány
- egyházi házasságból származó 6 fõ.
Szentségi házasság: 3,
Elsõáldozók: Elhunytak: 25 fõ: 18 férfi és 7 nõ,
- a betegek szentségével ellátva 17 fõ volt,
A betegek világnapján 80 személy vette fel a betegek kenetét.
Szentáldozások: 2000 körül
Szentmisén való részvétel:
- szombat-vasárnap 150-200 fõ,
- ünnepeken: Karácsony, Húsvét 400 fõ
Hitoktatáson résztvevõk száma: 100 fõ
Mindenki másképp, a maga módján tekint vissza, értékeli az
elmúlt esztendõt. Mint lelkipásztor, az mondhatom, hogyha a
templomba járók, rendszeresen szentmisén résztvevõket
nézem, 7. éve, mindenkit ismerek. Bár mindenkivel
személyesen nem tudtam beszélni, megismerni személyiségét,
életét, problémáját. Mégis egy összeszokott, itt megjelenõ
vasárnapról-vasárnapra, ünneprõl-ünnepre eljövõ, imádkozó,
szentmisén résztvevõ, szentségekhez járuló hívõ emberek
találkoznak Jézus Krisztussal és egymással. A szentségi-, lelki
életét természetesen mindenki saját belátása és tetszés szerint
alakítja. Mégis, mint az egyházközség katolikus-keresztény
híveinek, püspök atya által felszentelt és megbízott apostoli
küldötte, felelõsséggel tartozok a rám bízottakért.
A szentségi élet nem azonos a világival, vagy a hívõ
keresztény státusz, az istengyermekség nem azonos, és nem is
úgy kell kezelni, mint bármilyen más elkötelezettséget. Mert
mindentõl és mindenkitõl függetleníthetjük magunkat.
Mondhatjuk, „engem ez nem érdekel, mi közöm hozzá, minek
menjek templomba, jól megvagyok”. A szabad választás-döntés
lehetõsége fennáll, és ezzel belátásom szerint cselekedhetek.
Ami azonban kikerülhetetlen, ahová nem is akarok menni, ahol
nem is akarok megjelenni, ami már nem rajtam fog múlni, és ott
kell lennem: megjelennem, Isten elé állnom. Akár vallom, akár
nem, tudomást veszek róla vagy sem, szemtõl szembe kerülök
vele. Egyszer egy pillanatra. Mit fogok mondani: soha semmi
bûnt nem követtem el, mindenkivel békében éltem? És velem?
Téged sem bántottalak Uram! Ez nagyon jó, De csak ennyire
szerettél? Ennyire akartál velem találkozni, velem lenni? Vetted
az ember Fia testét és ittad az Õ vérét? Megadtad Istennek, ami
az Istené? Megszenteld a vasárnapot, az Úr napját, a dicsõség,
a feltámadás napját? Szakítottál - megváltoztattad eddigi
életmódodat? A bûnbánat szentségében kiengesztelõdtél
Istennel? A megtérés, az újjászületés útját választottad?
Nem lelkizés, de van egyfajta tendencia, sokan úgy vannak a
szentségekkel, mintha bemennének egy üzletbe, és ami tetszik,
abból választanak maguknak, majd megveszik. Megnézik mi a
kínálat, vagy elmondják, leadják megrendelésüket, és várják a
pontos szállítást. Majd távoznak, késõbb érdeklõdünk, hogy
mikor jöhetünk. A mi világunkban ez így mûködik, Isten
világában egyáltalán nem.
„Ha szerettek tartsátok meg parancsaimat.” (Jn 14,15)
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
fel keresztjét és úgy kövessen engem.” (Mt 24-25)
„Ki elsõ akar lenni, az legyen a legutolsó, és mindenki
szolgája.” (Mk 9,35).
Szolgálni, engedelmes lenni, lemondani akaratunkról,
önmegtagadóan Jézus Krisztusra figyelve élni. Ehhez nem akar
hozzászokni az emberiség.
Tudom, elvárják és beismerem joggal, hogy a pap, mint alter
Krisztus, Krisztus „mása”, Isten küldötte, képviselõje legyen
mindig, minden körülmények között, viselkedjen paphoz
méltóan. Bármilyen élethelyzetben és körülmények között.
Én úgy gondolom, aki Krisztus jegyét viseli, legalább oly
mértékben kötelezett arra, hogy Jézus iránti szeretetbõl, úgy
viselkedjen, mint aki már elérte a Krisztusi nagykorúságot,
elhagyva a gyerekkor szokásait, kinõve annak gyengeségeit,
rendellenességeit, Krisztus erényeibe öltözködve felnõttként,
érett emberként viselkedik és viszonyul az elõtte álló
eseményekhez, emberekhez.

Hitélet tekintetében, ami a szentségeket (keresztség,
elsõáldozás, bérmálkozást) illeti: A minimum az már sok.
Természetesen azokat szeretném megemlíteni, akik jó példával
járnak elõl. És tényleg õket Krisztus érdekli, a szentségi
találkozás. Amolyan iskolai szinten mozogni, hogy jó van egy
héten egyszer hittan óra, ha elmarad az még jobb, vagy egy
szentmise és akkor már teljesítettem, ott voltam, elértem,
megkaptam az elégséges osztályzatot. Kész átmentem. Ez
nagyon kevés. Miért nem elég? Van általános iskola,
gimnázium, fõiskola, egyetem. Így rangsorolják. És aki többet
akar, a teljességre törekedni az nem áll meg. Istennél
természetesen nem a végzettségünk számít, az érettségünk, a
lelkületünk. És ebben sem lehetünk minimalisták: tudok
keresztet vetni, vagy köszönni…
Atya mikor ér rá, keresztelje meg a gyermeket. Ön mikor és
hogyan ér, rá hogy keresztény módon éljen és nevelje
gyermekét? Ugyan nem az oktatás, de a beszélgetés, a
találkozás, a hívõkkel együtt imádkozás, a közös ünneplés
elengedhetetlen. Örülök annak, ha elhozzák a gyermekeket,
kérik a szentségeket. De ez ne legyen múlt idõ. Hozzák és
jöjjenek, amikor tehetik, hogy ne csak lássák, ismerjék és
érezzék meg mit jelent, milyen Isten családjához tartozni. Akik
egy nevet viselünk, Krisztusban egyek vagyunk, mutassuk és
éljük is meg ezt az egybetartozást.
Munkálatok: Vannak, akikben él, és ki is mutatják ezt az
összetartozást. Ennek szép eredménye abban is
megmutatkozik, hogy a templom és környéke rendezett. Csak
arról tudok beszélni, amit eddig 7 év alatt sikerült közösen,
együtt összefogva megvalósítani az egyházközségünkért. Mit
értünk el?! Tudjuk jól, hogy 2001. évben, amikor átvettem ezt a
plébániát abban az évben volt a templom kifestése, a harang
elektromos vezérlésének kialakítása, melyek teljesen
kimerítették az egyházközség anyagi fedezetét, (egy-két
százezer forint maradt). Innét indultunk. A következõ években
elkezdtünk gyûjtögetni, félretenni, spórolni. Elkészült
folyamatosan: a hunyadi út felõli kõfal, a templom mögötti kõfal,
új kerítést kapott a templom körüli rész, a beton járda helyébe új
viakolor modern járda. Padokat, szõnyegeket vásároltunk, a
betörés után ki lett építve a biztonsági rendszer, ebben az évben
új miseruhák lettek vásárolva, új orgona ékesíti templomunkat.
Felújítottuk a plébániát, új nyílászárók vannak, lebetonoztuk,
laminált parkettát tettünk a padló helyett, kifestve a felújított
helyiségek: iroda, tanácsterem, vendégszoba, az irodába új
bútorzatot vettünk, függönyök, függönytartók cseréje. A volt
kántorlakrész átalakítása felújítása szintén megtörtént.
Ismét be van telepítve a kert facsemetével, ezt rendszeresen
gondozzák. A templom körül az önkormányzat nyírta a füvet.
Köszönjük nekik. Ettõl az évtõl kezdve elvégezzük. Van ehhez
gépezetünk: egy benzines fûnyíró, illetve tervezünk vásárolni
egy damilos fûkaszát.
Ahol tudunk, takarékoskodunk, téli tûzifát szedünk, hogy
minél kevesebb gázt használjunk a fûtésre. Jönnek, segítenek
az emberek, és itt meg szeretném köszönni a testületi tagoknak
és a hollókõi polgármester úrnak, az ottani híveknek, az erdész
úrnak a segítségét.
Ahol tudunk, takarékoskodunk. Azon vagyunk, hogy az
egyházközség pénzét, amit a kedves hívek adnak, jól beosszuk,
jusson és maradjon is.
Anyagi helyzet: Az egyházi hozzájárulások mértéke, 1%, a
Püspöki Kar rendelkezése szerint. A püspökatyához, Dr. Beer
Miklóshoz azzal a kéréssel fordultunk, hogy maradhat-e, az
egyházközség gazdasági tanácsa szerinti összeg.
Indoklásként, hogy az egyházközség hívõ népe
adakozásával, munkájával mindig kész arra, hogy segítse az
egyházközséget. Így az egyházi hozzájárulások mértéke 2009.
évben 2.500 Ft a jövedelemmel rendelkezõk esetében. Az elsõ
vasárnapi gyûjtéseket továbbra is a templom-plébánia
felújítására, munkálataira szánjuk.
Ebben az évben 2009. a kórus padlózatának felújítása,
szobrok, fõoltárkép restaurálása szerepel munkálatokként.
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NYULACSKA HÍREK
Farsang farka a legkisebbek napja!
Bízunk abban, hogy lassan hagyománnyá és
emlékezetessé válik az óvodások farsangja is.
Idén immáron 8. alkalommal rendeztük meg a kicsik
mulatságát.
„Kicsi nekünk ez a ház, kirúgom az oldalát…” mondtuk
tavaly elõtt, hiszen az óvoda már kicsinek bizonyult. Az
elmúlt évben a Közösségi Házban farsangoltunk, de még az
sem volt elég tágas a népes közönség számára. Így
történt, hogy ez évben elsõ alkalommal a Sportcsarnok
adott helyet a mi rendezvényünknek is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Polgármester Úr
nyitotta meg a bált, és sokan elfogadták meghívásunkat.
Mûsorunk 3 különbözõ zenés-táncos részbõl tevõdött
össze. A nap fénypontja a nagy, fehér nyuszi volt, akinek
ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy megörvendeztette
mind a gyermekeket, mind a közönséget. A jelmez
elkészítése sok munkával járt, ami az óvónénik és a dajkák
közös ötlete alapján született meg.
Köszönjük a Szülõknek az elõkészületekben és a
farsangi bálon nyújtott segítségüket, támogatásukat.

A körtánc is nagy sikert aratott

Nyuszi tánc közben

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a Polgárõröknek
a bálon nyújtott segítõkész hozzáállásukért és az anyagi
felajánlásukért. Rajtuk kívül nagyobb összeggel
támogatta még a bálunkat a KOBAK Egyesület és a
Tantestület is.
Reméljük, hogy jövõre is hasonló keretek között
tudjuk megrendezni a legkisebbek napját farsang idején.

A jelmezes gyerekek bevonulása után

Mindenki egyesével mutatta meg jelmezét

,,Boszorkánytánc’’
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ISKOLAI HÍREK
Továbbtanulási mutatók
Mint minden tanévben, most is sor került a 8. osztályos
tanulók jelentkezési lapjának továbbítására. A 16 fõ 8.
osztályos tanuló az alábbi intézményekbe nyújtotta be
jelentkezését:
> Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola
Balassagyarmat
> Táncsics Mihály Közgazdasági Ügyviteli Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Salgótarján
> Stromfeld Aurél Gépipari Építõipari és Informatikai
Szakközépiskola Salgótarján
> Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium
Szécsény
> Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola
Balassagyarmat
> II. Rákóczi Ferenc Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény
> Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola
Balassagyarmat
> Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Itt kell megemlíteni - mint ahogy elõzõleg hírt adtunk róla -,
hogy az Út a középiskolába pályázat nyertes 8. osztályos
tanulója: Csemer Kitti folyamatosan teljesíti a pályázati
feltételeket, mentorálása eredményes, érettségit adó
középiskolába nyújtotta be jelentkezését.
A szintén nyertes 7. o. Bangó Barbaráról ugyanezt lehet
elmondani, a mentorálás hozzájárult a sok javulást mutató
félévi eredményéhez. Így mindketten felvehették az
idõarányos pályázati támogatást.
A harmadik nyertes - mivel nem teljesítette a
szerzõdésben vállaltakat - szerzõdése megszûnt.
A következõ tanévben azonban neki is és másoknak is újra
lehetõsége nyílik - amennyiben teljesítik a szerzõdésben
foglaltakat - a támogatás elnyerésére.

Palócország - Meseország
Palóc mesemondó verseny
A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ,
a szalóci „Gombaszög fejlesztéséért” Alapítvány és a Palóc
Társaság VII. alkalommal hirdette meg a „PalócországMeseország” mesemondó versenyt, ahová a palóc tájnyelv
dialektikus területéhez kötõdõ népmesével lehet nevezni
több életkor szerinti kategóriában. A versenyt meghirdetõk
célja: újra felfedezni és megismertetni a hagyományos
mesemondó stílust, megmutatni a palóc kiejtésbeli
sajátosságok szépségét, sokszínûségét; éppen ezért is élvez
prioritást, elsõbbséget a palóc tájnyelv és a népviselet
használata a mesemondón.
Iskolánk 3 korcsoportban nevezett versenyzõt:
2. kategóriában (1-3. osztályos tanulók)
3. kategóriában (4-6. évfolyamos tanulók) és a
6. - felnõtt-kategóriában.
A versenyre 2009. március 21-én kerül sor az ilínyi
Mûvelõdési Házban.
Drukkolunk értük!

Ebédlõvel gazdagodott iskolánk
Az elmúlt években diákjaink ebédeltetése két helyszínen
zajlott: míg az 1., 2. osztályos gyerekek az óvoda melletti volt
szolgálati lakásban étkeztek, addig a 3., 4. osztályos - illetve
a felsõsök megosztva - az Idõsek Klubjában tehették
ugyanezt. Bizony sokszor esõben, sárban, hóban, fagyban,
vagy tûzõ napsütésben kellett megtenniük az oda vezetõ utat,
a helyek adottsága miatt csak szûkösen tudtak megebédelni.

Az új ebédlõben
2009. február 2-tõl azonban önkormányzatunk nyertes
pályázata révén egy tágas, egyszerre két osztályt is
befogadni tudó, az iskola épületében kialakított ebédlõben
fogyaszthatják el kisdiákjaink az ebédjüket. A felújítási
munkák között szerepelt egy tanterem átalakítása, ahol két
kézmosó felszerelése tette lehetõvé, hogy folyóvízzel
tudnak kezet mosni a gyerekek az étkezések elõtt.
Kihasználtsága nem csupán az ebédeltetésre
korlátozódik, hiszen a délelõtti és délutáni idõszakban is
fejlesztõ órák, kiscsoportos foglalkozások zajlanak benne.
Tanulóink örömmel vették birtokba az ebédlõt!
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IDÕSEK FARSANGJA
Köszönetnyilvánítás a rimóci öregek napjáért
Ezen szép nap megünnepléséhez az embernek az élethez való
szerencséje és a jó Isten áldása a szükséges. Az ember a küzdelmes
évek lepergése után megöregszik, és egyre jobban az emlékeibe
merül el. Meghányja-veti a sikereket, de megbékül a kudarcokkal
is, mert a hosszú évek során kijutott az emberiségnek a sors
üldözöttségébõl is. Az élet göröngyös útját végigjárva,
elkövetkezett az ember életében a szépkor, amikor az élet
gyümölcseit kell élveznünk. Ezen szépkor megszépítéséhez járult
hozzá a rimóci önkormányzat és a polgármester az idõsek
köszöntésével, a szép gyermekmûsor a nagymamák és nagypapák
örömkönnyeinek a kicsalásával és szívbõl jövõ jókívánalmaival.
Továbbá meg kell nyilvánuljak, ha már rimóci vagyok, a rimóci
hagyományokat õrzõ együttes mûsoráról és a rimóci táncokat
bemutató csoportról. A szóló énekesek igazi falusi énekek
elõadásával, az asszonykórus a népiénekléssel, a férfiak pedig az
érces, szép hangjukkal tették színvonalasabbá a „szép” életkort
elérõ idõseknek összeállított szórakoztató mûsort. A mûsor sikerét
nagyon elõsegítette a Rimóci Rezesbanda, aminek a hallatára a
rimóci emberben megpezsdül a vér és a szív megduplázza az
ütemet, elszáll a fáradtság, a gond és a fájdalom is csitul. Táncra
perdíti az ifjakat és a véneket is. Az ifjak táncát magas színvonalon
mutatta be Horváth István és Benedek Mónika. Feri bácsi idõs kora
ellenére is a szép citerajátékával szórakoztatta a közönséget. A
kiszolgálás nagyon szívélyes volt. Bõséges és választékos
italféleségek. A szakácsnõk fõzõtudományát dicsérte az ebéd. Az

ebéd elõtt feltálalt (herõke) sütemény minden jó bor- és sörszeretõ
embernek az ízlését megnyerte, mert jó csúszott rá a híres nedû.
A polgármester köszöntésében volt egy kis észrevétel, hogy õ
sajnos lát üres székeket is. Igen ez így van… Az ember az élet
lépcsõjén haladva egyszercsak felér és elfogy a lépcsõ, a szék
megüresedik. Sajnos azt senki sem tudja, hogy mikor jön el a vég,
de addig is, én sok erõt, egészséget, békés együttlétet kívánok
polgármesterünknek, a képviselõknek és az önkormányzat minden
ágazatában dolgozó jó embernek.
Tisztelettel: Mócsány Béla

A nap szervezõi, az Idõsek Klubja dolgozói

Tervezzünk együtt!
Településünk iskolája 2008-ban vette fel Szent István
nevét. Szent István szellemi hagyatéka mutatja az irányt az
iskola tanulóinak nevelésében; Szent István, mint
honalapítónk útját járva szeretnénk iskolánkat megtartani az
itt lakó fiatal és öreg, gyerek és felnõtt emberek, a település
épülésére és szépülésére. Mindezt egy címerrel, emblémával,
logóval is tükrözni kívánjuk!
Tervezzünk mindannyian! Mindenki pályázatát örömmel
fogadjuk! A gyõztest díjazzuk! Az iskolát 3 tagú zsûri segíti a
legkifejezõbb logó kiválasztásában.
A terveket az iskola igazgatójánál lehet leadni 2009.
március 16 ig.
Kiss Józsefné igazgató

Ebéd elõtt

Koccintás közben

Á L L Á S H I R D E T É S
A Szent István Általános Iskola igazgatója
hat órás iskolatitkári állást hirdet!
A jelentkezés feltétele: - érettségi bizonyítvány
- számítógépes felhasználói ismeretek (WORD, EXCEL)
Elõny: iskolában hasonló munkakörben töltött
minimum 2 éves szakmai gyakorlat.
Jelentkezési határidõ:
2009. március 6. (péntek) 1200
Az állás betölthetõ:
2009. március 7. (szombat)
Jelentkezés: A Szent István Általános Iskola igazgatójánál személyesen.

A Rimóci Hagyományõrzõ Együttes

A Rimóci Rezesbanda
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A hagyományokhoz híven farsang szombatján este 7 órakor
kezdõdött a jótékonysági bál. Ebben az évben február 21-ére esett
ez a nap. Hagyománnyá lett az is, hogy valamelyik helyi civil
szervezet szervezi, rendezi a bált, aminek bevételével szabadon
gazdálkodhat. Ebben az évben a Rimóci Sport Egyesület volt a
házigazda. Kedves gesztus volt a szervezõk részérõl, hogy két
csinos, fiatal lány, Koczka Anett és Bartos Barbara a csapat mezét
magára öltve „Rimóci Sportszelettel” kedveskedett az érkezõ
vendégeknek. A sportcsarnokot az idén is a Virág László által
vezetett munkásbrigád rendezte be és a pedagógusok díszítették fel
Balázsné Szõke Anikó irányításával.
A bál a Beszkid Angelika által felkért sportelnök-polgármester
köszöntõjével kezdõdött, amit Répássy Lászlónak, a Nógrád
Megyei Sportági Szakszövetségek Titkárának a rimóci sportot
elismerõ szavai követtek. Ezek után Angelika bejelentette a mûsort
adó fellépõket. Elsõként Beszkid Zsuzsanna tanítványai - akik
Nógrádmegyerbõl érkeztek - szalontáncát láthatták a jelenlévõk,
majd a helyi általános iskola 8. osztályos tanulói humoros játékát
élvezhették. Õket követték Szigeti Eszter, Bárány Dávid és
Horváth István, akik a tõlük megszokott színvonalon bemutatott
néptánccal örvendeztették meg a vendégeket. Az elsõ mûsoros
blokkot Oláh Bettina, Csernák Adél, Nagy Enikõ finoman,

TÁMOGATÓK:
,,MANCSO’’ Tojás Kft. (Mátranovák)
Árva István (Rimóc, Szécsényi u.)
Balog Gábor
Banett Bt. (Szécsény)
Beszkid Andor (Rimóc)
Beszkid Jánosné (Rimóc)
Borenszki Ervin (Balassagyarmat)
Ifj. Beszkid József (Rimóc)
Centrál - Trans Bt.
Cseri Tibor - Vadász Büfé (Rimóc)
Dudás Ferenc 23-as pince
(Gyöngyös - Farkasmályi)
ÉRV Zrt. (Kazincbarcika)
Faerker Bt. (Rimóc)
Filkor Nándorné (Szécsény)
Fodor Viktor üzletkötõ
Földi László vállalkozó
Horváth István (Szécsény)

ízlésesen bemutatott hastánc produkciója zárta. A vacsorát ebben az
évben is az óvoda konyháján készítették, amihez a desszertet, a
somlói galuskát Percze Nándorné sütötte és állította össze. A
vacsora után az egyesület legfiatalabb csapatának játékosai Pásztor
Balázs és Kormány Richárd adtak ízelítõt játéktudásukból, majd
Beszkid Márk zongorázott, amit fõleg a fiatalok hallgattak élvezettel.
Ezt követõen Beszkid József profikhoz illõen improvizált énekkel és
zongorajátékkal örvendeztette a nagyérdemût, majd a megyeri lány
elõadók csoportos énekkel zárták a mûsort.
A talpalávalót az est hátralévõ részében Holecz Attila
egyszemélyes zenekara biztosította. A büfében Vanyáné Erdélyi
Márta, Beszkid Jánosné és Percze Tamás szorgoskodott és
szolgálta ki a vendégsereget. A tombolahúzásra éjfél után került
sor, aminek fõdíját, egy motoros relaxációs bõrfotelt, a Sinia Kft
ajánlotta fel. A bál szervezésében és lebonyolításában nyújtott
segítségért minden segítõnek és közremûködõnek ezúton is
köszönetet szeretnénk mondani, hiszen közel 600.000 Ft
eredménnyel zárhatta egyesületünk az ez évi farsangi jótékonysági
bált. Külön szeretném megköszönni a munkáját Jusztin Péterné,
Hédikének és Vincze Barnának, Barna bacsinak, akik áldozatos
munkája nélkül ebben az évben is elképzelhetetlen lett volna ez a
rendezvény.
Beszkid Andor

Józsa Dezsõ (Szécsény)
Juhász Vincéné (Rimóc)
Jusztin Bertalan (Rimóc, Bem apó út)
Jusztin Bertalan (Rimóc, Kölcsey Ferenc út)
Kabda István (Rimóc)
Karancs - Épker Kft. (Szécsény)
Kiss Attila (Szécsény)
Laura Masszázs Stúdió (Szécsény)
Liget FC. (Szécsény)
Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség
(Salgótarján)
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség
(Salgótarján)
Nyulacska Óvoda (Rimóc)
Oláh Zsolt vállalkozó (Szécsény)
Percze Bertalan (Rimóc)
Percze Lajosné - Dodo Büfé (Rimóc)
Percze Tamás (Rimóc, Bem apó út)
Percze Vencel - Pusztavár Kft. (Rimóc)
Rigó Tibor (Varsány)
Rimóc Község Önkormányzata

Rimóci Egyházközség
Rimóci KOBAK Egyesület
Rimóc Polgárõr Egyesület
Sinia Bútorgyár (Salgótarján)
Syscon Kft. - Vaskor János (Szécsény)
Szabó János (Szécsény)
Szabó Vilmos (Rimóc)
Szita Csaba (Varsány)
Szociális Bolt (Rimóc)
Tarjáni Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft.
(Salgótarján)
Tiszttartó Róbert (Szécsény)
Valkó Béla vállalkozó (Rimóc)
Varga László (Szécsény)
Végh Ferenc (Szécsény)
Vincze Barna (Rimóc)
Vincze István és fia Bt. (Szécsény)
Vincze Sándorné (Rimóc, Jókai út)
Virág Tibor (Rimóc)
Vizoviczki Lászlóné (Rimóc)
Zsédely Lajos (Szécsény)

MÁRCIUS

7

RIMÓCI ÚJSÁG

Hagyományõrzés az iskolában
Rimóc felbecsülhetetlen és egyedülálló értéke az
évszázadokon át kialakult hagyományok fennmaradása.
Örvendetes, hogy felnõtt emberek szabadidejüket nem
sajnálva dolgoznak azon, hogy örökségként továbbvigyék, majd
õk is örökül hagyják utódaikra ezeket az értékeket. Nemes és
nagyon fontos feladata ez a település minden lakójának.
Iskolánk is csatlakozni szeretett volna ezen nemes
célhoz, ezért hirdette meg az elmúlt 2 évben a
hagyományõrzõ szakkört; sajnos azonban teljes
érdektelenség övezte kezdeményezésünket, hiszen egyetlen
jelentkezõ sem akadt.

A fellépésért 4 db gyönyörû, ízletes torta volt a díj és mivel
zsûri is volt, annak volt a tiszte, hogy megállapítsa, hogy a
fellépõk közül elsõként ki választhasson a díjból.
Nehéz volt a döntés, mert szinte csak 1-1 pont volt a
különbség a produkciók elbírálásában. Végül is a 8.
osztályosok mûsora került az elsõ helyre a „Hófehérke és a 7
törpe” mese elõadásával. Minden fellépõ osztály sok tapsot
kapott a közönségtõl.
Néhány szó a mûsorról: Az 5. és 6. osztályosok a tv
paródiákkal arattak sikert, a „Hal a tortán”-nal és a
„Vacsoracsatá”-val, ami a jól eljátszott „étel-mérgezést”
eredményezte. A 7. és 8. osztályosok a mesék világába
mentek vissza nem ám olyannak, amilyennek azt kiskorukban
hallgatták, hanem ahogyan napjainkban figurázzák ki a
„Piroska és a farkas”, vagy a „Hófehérke és a 7 törpe”
meséjét tini-nyelven és tini-módon, humorosan. Nagyon jó
volt!
A sikeres farsangi délutánhoz sok-sok szervezõ munkával,
jegyárusítással, finom falatokkal járultak hozzá a szülõk,
amit az iskolavezetés köszönettel fogad.
A mûsor után következett a tánc, a farsang zárása, ami
mindenkiben jó emlékeket hagyott.
Virág Vincéné

A néptáncot tanuló gyerekek
2009 januárjában azonban sikerült egy apró lépést
tennünk afelé, hogy elültessük tanulóink lelkében a
hagyományõrzés fontosságának magját. Ugyanis a Grund
Klubhálózat versenyt hirdetett többek között néptánc
kategóriában is. Ezen felhívásra iskolánk tanulóiból
kiválasztva a vihetõ maximális létszámot megalakítottunk
egy csoportot - mely mindkét felnõtt együttestõl független -,
akik képviselnek bennünket ezen a versenyen. Felkérésünkre
Paluch Norbert táncpedagógus vállalta kis csapatunk
felkészítését. Az idõ nagyon szûkös ugyan, ám a lelkes kis
társaság minden tõle telhetõt megtesz a színvonalas
bemutatkozás érdekében.
Bízunk bennük és reméljük, a hagyományõrzés
szívügyükké válik, az elültetett mag kicsírázik, és teljes
pompájában tovább ékesíti, öregbíti Rimóc hírnevét.
Kérem a kedves szülõket, támogassák gyermekük
részvételét ezen a versenyen!
Kiss Józsefné igazgató

A gyõztes 8. osztály jelenete

Hírek a farsangról ….

Vincze Gergõ, Percze Gábor, Laczkó Péter, Burik László

Vonatozás közben

A farsangi mulatságok sorát idén az általános iskola felsõ
tagozatos tanulói nyitották meg február 13-án. A Dr. Manga
János Közösségi Ház széksorai délután 3 órára megteltek.
Eljöttek szülõk, rokonok, hogy eltöltsenek 1-2 vidám órát,
megnézzék a gyermekek farsangi mûsorát, amelyre már több
napon át készültek, - gondolom nagyon nagy örömmel - hisz a
mindennapi tanórák mellett ez igazi lazításnak számított.
A szereplõket segítették a „jó Fej” tanáraik, akik
betanították a szerepeket, jelmezeket ötlöttek ki, vagy akik
nem átallottak színpadra is lépni, vagy jelmezt ölteni, amit a
közönség nagy tapssal jutalmazott.

Szintén a gyõztes csapat tagjai
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Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
2. rész - A Gyöngyösbokréta-mozgalom általános története
A Tánctudományi Tanulmányok 1970-ben megjelent számában
Pálfi Csaba tollából jelent meg egy nagyon tartalmas tanulmány „A
GYÖNGYÖSBOKRÉTA TÖRTÉNETE” címmel. Jelen írásom
tartalmi vázát ez a tanulmány adja, több helyen meghagyva az
eredeti szöveget.
A „Gyöngyösbokréta” elnevezés alatt egy hatalmas néptömegeket
mozgósító, a hagyományõrzés szempontjából is nagyon fontos
kulturális mozgalmat értünk általában. Nagyon fontos, hogy a
„hatalmas néptömegek” a parasztság körébõl kerültek ki.
Maga a „Gyöngyösbokréta” elnevezés Paulini Bélától
a
Gyöngyösbokréta „atyjától” származik, aki egyszer egy táncot látva
így kiáltott fel: - ez olyan szép, mint valami gyöngyös bokréta! Aztán
ez az elnevezés maradt e jelenség neve, valószínûleg azért is, mivel
ez a név egyszerûen lefordítható volt a használt idegen nyelvekre is.
A mozgalom történetének bemutatását kicsit korábbról kell
kezdenünk. Az 1848/49-ben bekövetkezett forradalom és
szabadságharcban, majd az ezt követõ idõkben Magyarország
nemzeti érzéseit csorbítani próbálják, amennyire csak lehet. A
kiegyezést (1867) követõen az I.
világháborúig a megbántott
nemzeti önérzet
a gazdasági
fejlõdés hatására is ismét magára
talál és újból „saját értékeink” felé
fordul. Ez az érdeklõdés és
önérzet csúcsosodik ki az 1896-os
budapesti Millenniumi Kiállításon.
A nagyszabású jubileumi
rendezvényeken már részt vettek
falusi csoportok is. Az I.
világháború elvesztése és a
gyalázatos békeszerzõdés
következtében az emberek
igyekeznek a magyarsággal
kapcsolatos dolgokban felejteni
bánatukat. Megindult az „igaz
magyar dolgok” keresése. Ebben
az idõszakban a falusi
kántortanítók úgynevezett
népszínmûveket tanítottak be, s
emellett vidéken egy-egy
ünnepség alkalmával néha már
néptáncokat, szokásokat is
bemutatnak. (1930-ban például
Balassagyarmaton „ruhabemutatót, kosztümversenyt” tartottak. Azt nem tudjuk, rimóciak
szerepeltek-e ezen az eseményen.) Az 1930-as években a
gazdasági világválság egyre nagyobb méreteket öltött, s a
valutaszerzés lehetõsége csaknem az idegenforgalomra
korlátozódott. Ez a tény is segítette a mozgalom kibontakozását,
amelyet nagyon sok külföldi látogatott.
Az elsõ „Gyöngyösbokréta” bemutató 1931. augusztusában volt,
Budapest székesfõváros anyagi támogatásával. Paulini Béla
rendezésében néhány parasztcsoport eredeti néptáncokat táncolt a
Városi Színházban, amely Budapest legnagyobb színháza volt.
Ettõl az idõponttól kezdve beszélünk Gyöngyösbokréta
bemutatókról, bokrétás falvakról, csoportokról. A vidékrõl érkezett
csoportokat Paulini szervezte meg. Tanácsot kért a Néprajzi
Múzeum „hivatásos” néprajzos szakembereitõl, hogy mely
falvakban élnek még elevenen a népi hagyományok. Az elsõ
rendezvény minden téren sikert aratott. A sajtóvisszhangja is
nagyon kedvezõ volt: „a külföldi vendégek lelkesednek az õszinte
báj megnyilatkozásán”, valamint a magyar kultúra egyik megváltóját
látták a Gyöngyösbokrétában a cikkszerzõk.
A bemutatóknak az egész országban nagy volt a visszhangja. Az
újabb szerepléseknél az a falu jöhetett elsõsorban számításba,
amelyik élõ és színes népviselettel rendelkezett. Paulini minden
csoportot így a rimócit is - személyesen keresett fel, megnézte a
táncokat, szokásokat, s amelyet alkalmasnak talált a budapesti
bemutatóra, megszervezte a fellépés, utazás körülményeit. Többek
között minden bokrétás vezetõt személyesen ismert. De lapot is
szerkesztett és magas rangú pártfogókat szervezett a mozgalom
támogatására.

A bemutatásra megfelelõ
táncokat egy, esetleg két
próbán egyengette a Városi
Színházban színpadhoz,
valóban alig számottevõ
változtatásokkal. Paulini tehát
felhasználta a rendelkezésre
álló összes lehetõséget,
mozgósította a falusi tanítókat
és jegyzõket is. Így a harmadik
augusztus 20-án már több, mint
harminc csoport tartott
bemutatót Szent István hetében
minden este. Az elõadásokat
úgy osztották be, hogy kéthárom napon keresztül nyolc-tíz csoport lépett fel, majd ezeket
másik nyolc-tíz követte. A fõváros fedezte az anyagi kiadásokat: az
utazást, szállást, ellátást, a színházbért és a közönségszervezést.
1933-ban a Vallás- és Közoktatásügyi- (VKM), Belügy- és
Kereskedelemügyi Minisztériumok segítségével létrejött a Magyar

Bokréta Szövetség, Paulini Béla elnökletével. Az alapszabályban
olvashatjuk a szövetség célját: „A magyar népmûvészet minden
megnyilvánulásának, népdalnak, népitáncnak, népviseletnek,
szokásnak, mûvészi értelmû népiparnak stb. összefoglalóan és
országosan való ápolása és gyakorlása. A Szövetség országszerte
feléleszti a hagyományokat, amivel a magyar öntudatot erõsíti. Az
értelmiséget, népet egymással fokozott mértékben megszeretteti,
megbecsülteti, tehát a magyarság lelki egybeolvadását szolgálja. A
mûvészi értékû népipart a tárgyak értékesítése útján jutalmazza. A
mûvészet tükrében a magyar népet az idegenek elõtt is kedves
keretben igyekszik megismertetni. Mûködésével a nem népi
mûvészeket is a gyökeres magyarság megmutatására buzdítja.”
A Szövetség megalakítását egy másik, újabb szempont is sürgette.
Vidéken igen sok csoport Gyöngyösbokréta néven szerepelt
anélkül, hogy valami köze lett volna az eredeti mozgalomhoz. A
további lépések a Bokréta Szövetség pozícióinak megszilárdítását
eredményezték. Paulini bizalmat kap és mindig a legmegfelelõbb
helyrõl. 1934. november 15-én a Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium rendeletet adott ki, hogy „népi csoportot” csak a
Bokréta Szövetség „elvei és munkatervei szerint” lehet
megszervezni. Támogatta a szövetséget a Kereskedelemügyi
Minisztérium, a Rádió, valamint a Néprajzi Társaság is. Többek
között a csoportot vezetõ tanítóknak szabadságot, napidíjat
biztosítottak mindennemû bokrétás ügy elintézésének idejére.

MÁRCIUS

RIMÓCI ÚJSÁG

Sajnos „sok helyen a néprajzilag
iskolázatlan vidéki betanítók és
rendezõk „belejavítottak” a népi
hagyományokba. Némely
helyen már csak töredékeit
találták az õsi népszokásoknak,
ezeket tehát saját fantáziájuk
szerint „kiegészítették”. Nem
elégedtek meg a hagyományos
egyszólamú népdalokkal,
ezeket több szólammal
tanították be. A táncokból pedig
ütemes tornagyakorlatokat
csináltak, noha napról-napra
láthatták falun, hogy a magyar
nép egyazon nótára sem táncol
egyformán, hanem ki-ki
egyénisége, temperamentuma
szerint másképp járja. Baj volt a
kosztümökkel is. Sok helyen
kiveszett már az õsi viselet, s a
nép a szüreti mulatságok népies
jelmezében jelent meg, vagy a
magyaros jelleg nélküli ruháját nemzeti színû pántlikákkal rakta
meg, hogy „magyar ruha”., legyen belõle.” írta Györffy István, a
Néprajzi Múzeum munkatársa. Ezen csorbák kiküszöbölésére a
VKM az 1936-os Gyöngyösbokréta bemutató után a magyar
Néprajzi Társaság ellenõrzése alá helyezi a továbbiakban
színpadra kerülõ számokat. Az ellenõrzés azonban gyakorlatilag
nem történik meg, pedig még parlamenti felszólalás is történik a
Bokréta védelmében. Egyébként a bemutatóknak a kezdetektõl
rangos pártfogói voltak. A néprajzosok közül Györffy István, Viski
Károly, Lajtha László, Seemayer Vilmos, Szendrey Zsigmond,
Szendrey Ákos, Gönyey Sándor, Bátki Zsigmond és Madarassy
László, de támogatta a mozgalmat Kodály Zoltán is, aki késõbb a
Bokréta Szövetség mûvészeti tanácsadója lett. Zenei, irodalmi,
képzõ- és iparmûvészeti körökbõl Volly István, Kerényi György,
Karácsony Sándor, Glatz Oszkár, Tüdõs Klára, Holló Valéria és Iser
Márta is csatlakoztak a támogatókhoz.
A Gyöngyösbokréta bemutatóin a zenei kíséretet legtöbb esetben
Rácz Zsiga és 2530 tagra kiegészített cigányzenekara adta minden
csoport kíséretét. A csoportok legtöbbször kottázott dallamokat
hoztak a próbára. Elõadás elõtt egy vagy két próbalehetõség volt.
Ez a körülmény a zenében is alkalmat hagyott az olykor nem
kívánatos rögtönzésre, de a nézõben kétségtelenül a spontán
zenélés benyomását keltette. Már a próbákon felfokozott
hangulatban táncoltak s a zene vivõerejétõl önmagukat felülmúló
produkcióra voltak képesek. Az ilyen próbákat követõ bemutatók
mindig sokat megõriztek az improvizáció hatásából, s a táncosok a
spontán, õszinte rögtönzés hangulatát az egész elõadáson
keresztül tartani tudták. A tagok az egyes bemutatókon valóban
ünnepi hangulatban érezhették magukat. Megszabadulván otthoni
gondjaiktól, egy olyan közösségben és légkörben mentek
színpadra, amelyben önkéntelenül megpróbálták képességük
legjavát adni. A mozgalommal annak résztvevõi olyan lehetõséghez
jutottak és olyan élményben gazdagodtak, amilyenre egyéni
helyzetük alapján semmiképpen sem lett volna módjuk. Az
élményben sokan osztoztak. Ha száz bokrétás csoportot veszünk
alapul és mindegyik csoport kezdõ létszámát átlag 1416 fõben
jelöljük meg, akkor is tekintélyes létszámú volt ez a mozgalom. Az
évek során azonban majdnem mindegyik bokréta tagsága legalább
egyszer kicserélõdött. Ezért elmondhatjuk, hogy Magyarországon
ez a falusi kulturális mozgalom addig nem látott méretekben
mozgatott meg tömegeket. A Bokréta Szövetségnek a tizenöt év
folyamán mintegy 3500-4000 tagja lehetett. A bemutatókon való
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részvétel igen mély nyomot hagyott bennük. Csak az élmény
nagyságának tulajdoníthatjuk, hogy a volt bokrétások
visszaemlékezései a hajdan történtekre mindig nosztalgikus és
eleven volt. 1942-ben és 1943-ban már csak három napig tartott a
rendezvénysorozat és 1944-ben a „Gyöngyösbokrétát” már nem
tartották meg Szent István hetében. 1948-ban rendeletileg
kimondták feloszlatását.
Nógrád megyét Bocsárlapujtõ, Buják, Diósjenõ, Hollókõ, Kazár,
Nagylóc, Õrhalom és nem utolsósorban Rimóc bokrétás csoportjai
képviselték a budapesti bemutatókon. Az alábbi táblázatban láthatjuk,
hogy az említett csoportok mely esztendõkben szerepeltek a Városi
Színházban. Külön említést érdemel Diósjenõ, amely csoport ugyan
egyszer sem lépett fel Budapesten, de a Néprajzi Múzeum
szakemberei „minõsítették”, mint bokrétás csoportot.
A rimóciak a szomszédos
települések bokrétásait jól
ismerték, hiszen gyakran együtt
szerepeltek, többek között
Bujákon, Balassagyarmaton, és
természetesen Budapesten.
Sipeki Bözsi, a híres õrhalmi
bokrétás egy interjúban említi,
hogy ismerték a rimóci
bokrétásokat.
Végezetül pár szóban a
Gyöngyösbokréta „atyját”, Paulini Bélát szeretném bemutatni:
1881-ben született Csákváron, az Eszterházy Móric birtokán élõ
gazdatiszt szülõktõl. Székesfehérváron gimnazista, 1900-ban
gépészmérnöknek iratkozott, saját bevallása szerint nyolc évig járt a
mûegyetemre. Közben riportereskedett. 1912 körül a „Fidibusz” c.
élclap szerkesztõje, Czabán Samuval is együtt dolgozik.
Münchenbe utazott és ott végzett képzõmûvészeti tanulmányokat.
1915-ben a háború alatt visszajött és az orosz fronton
katonáskodott. A háború után az Esti Újság, Magyarország, Pesti
Napló állandó külsõ munkatársa volt. „Pesti Pista” címmel
gyerekmeséket írt, és próbálkozott színdarabírással is. Külsõ
munkatársként dolgozott a Színházi Élet, Délibáb, Kis Újság, Tolnai
Világlap-nál. 1914-ben már emlékiratot adott ki saját életébõl. 1925ben másodszor nõsült. 1926. és 1930. között három mesekönyve
jelent meg Tolomvár, Gombóc Kelemen és Madárkocsi címmel.
Közben a rádióban is rendezett hangjátékot. (Innen adódik, hogy
késõbb a bokrétások részére sok helyszíni közvetítést tudott
szervezni.) 1926-ben Harsányi Zsolttal együtt megírták és kiadták
Garay: „Háry János”-ának színpadi feldolgozását a Kodály Zoltán
gyûjtötte népdalokkal. Ezeket maga Kodály válogatta a szöveg
közé. 1929-ben a mûkedvelõ csákvári
parasztcsoport Paulini rendezésében
bemutatta Csákváron a „Háry”-t. Utána a
csoportot felhozták Budapestre és a darabot
a Magyar Színházban is elõadták. Innen már
egyenes út vezetett a Gyöngyösbokréta
megszervezéséig. 1931-tõl foglalkozott a
Gyöngyösbokrétával. Neve teljesen
azonosult e mozgalommal. 1944 márciusában a dunántúli Bajra ment, ahol egy kis
présháza volt. Szinte állandóan ott
tartózkodott és 1945. január 1-jén öngyilkos
lett.

