
RIMÓCI ÚJSÁG16  2010 MÁRCIUS

XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM       FÜGGETLEN FALUSI LAP       Böjtmás hava      2010. MÁRCIUS

Március   5-12. (péntek)
Március   8. (hétfõ)

00Március 12. (péntek) 19
00Március 13. (szombat) 14
30Március 14. (vasárnap) 14
00Március 15. (hétfõ) 15

Március 16-ig
00Március 20. (szombat) 15

Március 23. (kedd)
Március 26. (péntek)

00Március 28. (vasárnap) 15

Kábeltévé elõfizetési díjbeszedés
NÕNAP
Kormorán koncert Alsónémediben
Rimóc Polgárõr Egyesület közgyûlése a sportöltözõben
Bercel-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés
Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról
I. félévi gépjármû és kommunális adó pótlékmentes befizetési határideje
Rimóc-Berkenye bajnoki labdarúgó mérkõzés
LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
,,FLAKONJÁRAT’’ - alumínium, mûanyag és elektromos hulladékgyûjtés
Karancsberény-Rimóc bajnoki labdarúgó mérkõzés

Ára: 150,-Ft

Rimóci Újság - Független falusi lap. Megjelenik havonta.
                       Kiadja:  Rimóc község képviselõ-testülete 3177 Rimóc, Madách tér 1. Tel.: 06 32/598-010 E-mail: rimociujsag@gmail.com

                  Állandó munkatársak:
              Benkó Péter, Beszkid Andor, Beszkid János, Beszkid Jánosné, Erdélyi Ferencné, Juhász Enikõ, Jusztin Péterné,

                 Kaluzsa Mónika, 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!

,,Barkát bontogat és havat oszlat Március; erdõt lány fiúval bujkál, ágy terül ott, ibolyás.
Gólya keres kéményt; csecsemõfejek, édeni bimbók törnek a napra elõ; krumpli fogy; itt a tavasz.’’

Csanádi Imre: Kalendárium - Böjtmás hava

Az alábbi összeállítással szeretnénk
a Nõket köszönteni Nõnap alkalmából:

Mit jelent számomra a Nõ?

A nõi nem, nékem nem más, mint az Isten fénye,
Örökös jóság, szépség, kedvesség.
Hiszen a világ sem létezne a nõi nem nélkül,
mert minden érzés Õrájuk épül.
Anya, Testvér, Gyermek, Szeretõ és Barát,
Õk, akik meghalják örömöm, bánatom szavát!
Õ életünk párja, gyermekeink anyja,
ott vannak jóban-rosszban mellettünk.
Ti Nõk, legyetek hát büszkék arra,
hogy nõként jöttetek a világra!
Mert hiszen nélkületek sem lenne
teljes a teremtés imája.
Mint férfi ezért szeretlek titeket.
Ezért azt mondom, gyarló ember az,
aki felétek nem ad nagy tiszteletet.
Ezt írta egy férfi, ki felétek szeretetét adja, 
mert tõletek a világ szépségét nap,
mint nap megkapja. Sz. János

„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

"És nem hasonlítlak az angyalokhoz:
asszony vagy, nõ vagy, ezért áldalak,
mert úgy szorítsz forrón, sírva, magadhoz,
hogy embernél több leszek általad."

"A férfi gondja, s öröme a nõ,
Mindkettõ egyre csak nõ.
Míg rá nem jön,
A kettõ egyre megy,
Férfi és nõ, ugyanis egy."

Március 8.
A nõk nemzetközi világnapja

,,Az vagy nekem, mint testnek a kenyér,
  Tavaszi zápor fûszere a földnek.''

írja Shakespeare a nõkrõl az egyik szonettjében.
Hogyan is kezdõdött? Ugorjunk vissza az idõben 1857 márciusáig, amikor 

New Yorkban textilipari munkásnõk ezrei vonultak az utcára magasabb 
béreket, jobb munkakörülményeket követelve.

A történet 1889-ben folytatódik. Clara Zetkin német politikus hirdette a nõk 
jogát a munkához, az anyák és a gyerekek védelmét és a nõk széleskörû 
részvételét az országos és nemzetközi eseményeken. 1909-ben az USA-ban 
megtartották február utolsó vasárnapján az elsõ nõnapot. De Európában sem 
tétlenkedtek: Zetkin elõkészítette 1910-ben a koppenhágai kongresszusra a 
nemzetközi nõnap rendszeres megünneplésére vonatkozó javaslatát.

1911-ben pedig Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban a 
világon elõször megtartották a nemzetközi nõnapot.

Talán furcsának fogják találni, de ezt a napot az I. világháború 
véglegesítette. Oroszországban 1917. február 23-án (a Gergely-naptár szerint 
március 8-án) több ezer nõ tüntetett kenyérért és békéért.

Történetünk végállomása nem is lehetne más, mint hazánk a benne élõ 
hölgyekkel.  Nálunk 1914. március 8-án ünnepelték elõször a nemzetközi 
nõnapot. Napjainkban sokunknak március 8-a egy lehetõség arra, hogy kedves 
gesztussal felköszöntsük a körülöttünk élõ nõket, szeretetünket és 
tiszteletünket fejezzük ki irántuk.

Ez az a nap, amely önkéntelenül elindít bennünk egy gondolatsort, virág, 
édesség, apró meglepetések, mosoly, ölelés. Nagy szüksége van ezekre a 
hölgyeknek, fõleg, ha szívbõl jönnek. A nõknek elég egy elismerõ pillantás, egy 
gesztus, hisz tudnak szeretetet adni, kapni és elfogadni.

Egy nõ nem attól nõ, hogy mos, fõz, takarít, hanem elsõsorban attól, hogy az 
odafigyelésért, szeretetért, tiszteletért cserébe képes gyengédséget, 
kedvességet, megértést, segítséget nyújtani.

Bizonyára nem hiába emlegetik oly gyakran, hogy minden sikeres FÉRFI 
mögött egy NÕ áll. A nõknek megvan az a csodálatraméltó képességük, hogy 
mosolyukkal, kedvességükkel eloszlatják a problémákat a munkahelyeken, a 
barátok között, a családon belül. Ez a természetükbõl fakadó különleges ajándék.

Álljunk meg tehát egy pillanatra és köszöntsük sok-sok szeretettel a nõket és 
ne feledjük mi lenne velünk nélkülük.

Isten éltessen minden lányt, nõt, asszonyt, édesanyát, nagymamát sokáig 
erõben, egészségben, még számos nõnapot élhessünk meg együtt

Ezen sorokkal köszöntöm a nõket a magam és a Rimóci Újság férfi 
szerkesztõi nevében 2010 március elején.                                         Beszkid János

Komár Gábor: Színvonalas jó iramú mérkõzésen elkerülhetõ 
gólokat kaptunk, melyeket nagy védekezési hibák elõztek meg. 
Ettõl függetlenül a nagyobb tudású csapat megérdemelten nyert.

!

Megyei I. osztály

Felnõtt csapatunk aktívan készül a 

2009/2010-es labdarúgó bajnokság 

tavaszi fordulóira

Edzõi értékelés a felkészülési idõszakról
A felkészülést a tavaszi szezonra január közepén kezdtük meg, ami 
jelenleg is a tervezett ütemben zajlik. Heti három alkalommal 
találkozunk kétszer hétköznap és egy hétvégi napon, melyekre 
edzõmeccseket szervezünk. A felkészülést a kedvezõtlen idõjárás 
nagyban befolyásolja, mert ebben az idõszakban már a füves pályán 
kellene készülnünk. Az átigazolási idõszak lezárult, keretünkben 
„számottevõ” változás nem történt. Egyedül Virág Tamás hagyta el a 
csapatot egyéb elfoglaltságra hivatkozva. Az ifjúsági csapatból a 
„gólerõs” Laczkó Tamás csatlakozott a felnõtt kerethez.

Edzõmérkõzések:
BSE - Rimóc 4-1 (2-0)

Balassagyarmat, mûfüves pálya, 60 nézõ.
Rimóc: Oláh T. - Komár, Kuris, Mócsány, Csernák - Laczkó T. 
(Laczkó Zs.), Árva (Hodur), Kelecsényi, Cserni (Bablena) - Bangó 
R. (Vincze), Márton
Gól: Márton
Jók: Komár, Márton, Laczkó Zs., Kelecsényi, Csernák

Rimóc - Lukanyénye (Szlovákia) 3-1 (1-1)
Balassagyarmat, mûfüves pálya, 50 nézõ, vezette: Doman Gábor
Rimóc: Oláh T. - Rádi, Kelecséyni, Mócsány, Csernák (Puruczki) - 
Bangó A. (Bangó N.), Árva, Lovász (Bablena), Laczkó Zs. 
(Cserni) - Vincze (Bangó R.), Márton (Laczkó T.)
Gól: Márton (2), Bangó R.
Jók: Márton, Kelecsény, Mócsány, Laczkó, Puruszki
Komár Gábor: Jól játszó csapatnak több jó egyéni teljesítménnyel 
nyert a második félidõre elfáradt szlovák csapat ellen.
Lukanyénye a szlovák területi bajnokság V. D ligájában szerepel 
ez a magyar megyei I. osztálynak felel meg jelenleg a tabella 6. 
helyezettje, a 14 csapatos bajnokságban: 13 gyõzelemmel, 3 
döntetlennel és 4 vereséggel, 18-18-as gólaránnyal)

Komár Gábor

Futball-barátok találkozója a sportcsarnokban

2010. február 6-án délután 13:00 órai kezdettel a Farsangi Kupa 
öregfiúk teremlabdarúgó tornát rendeztek a sportcsarnokban. A 
három meghívott csapat remek hangulatú, sportszerû és 
küzdelmes mérkõzéseken sok gólt szerezve döntötték el a torna 
végeredményét. 
A házigazda rimóci öregfiúk csapatának nem volt miért 
szégyenkeznie, hisz mindent megtettek a gyõzelemért, de mindkét 
mérkõzésen a végjátékban kapott gólok miatt csak a harmadik 
helyezést szerezték meg.

Rimóc öregfiúk csapata: Laczkó Tamás, Holecz Ferenc,
Szita Csaba, Kurucz Károly, Szitás Máté

Szekeres István, Géczi Pál, Jusztin Attila, Kormány Zsolt

Eredmények:
Rimóc - Szécsény 2-4 (2-1)

Jó iramú küzdelmes mérkõzésen a szécsényiek az utolsó percben 
szerzett két góllal gyõzték le a hazaiakat.

Szécsény - SKSE 6-6 (4-3)
Két azonos képességû csapat mérkõzésén nem bírtak egymással a 
csapatok, így igazságos eredmény született.

Rimóc - SKSE 6-8 (4-3)
A hazaiak sokáig vezettek, de a második félidõ végére elfáradtak és 
ezt a tarjániak kihasználva a maguk javára fordították a mérkõzés 
állását.

Végeredmények:
                        1. SKSE        2. Szécsény        3. Rimóc

A következõ találkozó május 1-jén Rimócon, a sportpályán 
kerül megrendezésre.

A 2009/2010-es megyei I. osztályú labdarúgó 

mérkõzés tavaszi fordulóinak sorsolása

16. forduló: március 14. vasárnap 14:30 Bercel - Rimóc
17. forduló: március 20. szombat 15:00 Rimóc - Berkenye
18. forduló: március 28. vasárnap 15:00 Karancsberény - Rimóc
19. forduló: április 3. szombat 15:30 SBTC - Rimóc
20. forduló: április 10. szombat 15:30 Nagybátony - Rimóc
21. forduló: április 17. szombat 16:00 Rimóc - Szurdokpüspöki
22. forduló: április 24. szombat 16:00 Pásztó - Rimóc
23. forduló: május 1. szombat 16:00 Szécsény - Rimóc
24. forduló: május 8. szombat 16:30 Rimóc - Tat
25. forduló: május 16. vasárnap 16:30 Karancslapujtõ - Rimóc
26. forduló: május 22. szombat 17:00 Rimóc - Szügy
27. forduló: május 29. szombat 17:00 Palotás - Rimóc
28. forduló: június 5. szombat 17:00 Rimóc - Mátranovák
29. forduló: június 13. vasárnap 17:00 Héhalom - Rimóc
30. forduló: június 19. szombat 17:00 Rimóc - Romhány
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Gólyahír: Balázs Mercédesz Renáta
2010. 02. 08.

Szülõk: Balázs Gyula és Csemer Mariann

Ak ié r t  a  ha r ang  s zó l t . . .
Bada Árpád
1943-2010V

Gondolatok:
ez nem megy egy csapásra. A mindennapok évtizedes taposómalmából kiszakadva át 
kell alakítani a napi életritmust, mert a nyugdíjállomány nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
takarékra kellene állítani magunkat. Lehet, hogy az erõ már fogytán, de a kedv még 
lehet töretlen. Csak el kellene hinni, hogy az idõ ezen túl is becses ajándék és örömet 

Nyugi, nyugdíj! mindig lelhetünk benne.
Kérdés: A mai fiatalok elmondhatják-e majd magukról ugyanezt? Mert ugye, legtöbb A tanuló ifjúság egy része, akik elõtt még ott az egész élet, két lehetséges pályát lát 
esetben képzésüknek megfelelõ munka alig van, ha meg van, akkor mire eléri a maga elõtt, vagy milliomos szeretne lenni, vagy nyugdíjas. Mert ugye mindkettõhöz 
nyugdíjkorhatárt, nyugodtan nevezheti magát „Hegylakónak”.„nem kell dolgozni”. Aki dolgozni szeretne, az úgy sem tud ebben a rendszerben.

A milliókat meg kell tartani, a nyugdíjat meg kell érni. És persze az sem mindegy, CD ajánló: Bone Gnawer: Feast of flesh
hogyan, mert különben oda a varázsa. Az aktív dolgozói életnek nyugdíj a jutalma. „Röff, röff, orrba sárba döf”- A háztáji állatok dolgos hétköznapjait rímekbe szedõ 
Ha minden jól megy. Olyan a világ, hogy már annak is lehet örülni, ha az ember versike, említett passzusához tökéletes zenei aláfestés a malacröfögéssel indító Bone 
eljut idáig. Az már más kérdés, vajon élvezni tudja-e? A jól megérdemelt nyugdíjas Gnawer. Death metálja. Ez egy all- starr formáció.
évek, szokás mondogatni. De azért van úgy, hogy nem épp ezt érdemli az ember. Kam Kee énekes paktált le rutinos, skandináv rókákkal. A zene fõleg amerikai tradíciókból 
Az sem mindegy, hová születünk, úgy az sem, hol megyünk nyugdíjba. Mint táplálkozik. Ösztönös, állatias énjüket igazoló, Death- ról van szó. Masszív közép tempók, 
ahogy az sem, hogyan. Célzok itt a munkanélküli fiatalokra. Nekik, honnan lesz thrashes begyorsulások, tekintélyt parancsoló sallangok nélküli bugyogással. Erre a 
nyugdíjuk? Így aztán van, akinek nyugdíj van, van akinek nyögdíj. Mert zenére mondhatjuk „nagyon egyben van”. (Csak Death metálosoknak.)
stresszbõl, izgalmakból ezután sincs hiány. Vajon a postás jön-e elõbb, vagy a 
villanyszámlás. Számlák, mint tenger. Nyugalomról tehát csak módjával Könyves polcra való:
beszélhetünk. Sõt, sokan a nyugdíjazást követõen sem tudnak nyugton Robert Merle: Védett férfiak
maradni, hanem nagyon is aktívak. Van, akinek anyagi kényszer, van akinek A legelvetemültebb nõuralmat bemutató utópisztikus regény a múlt század 80-as 
lelki szükséglet. Elveszik a fiataloktól a munkát. De nem csak megélhetési éveiben játszódik. A nõk az élet minden területén átveszik a hatalmat. Robert Merle 
gondok adódhatnak. Például nem mindenki tud felkészülni a nyugalomba könyve boncolgatja a feminizmus aktuális témaköreit: gyerekvállalás, karrier, család, a 
vonulásra. Hogy a megváltozott körülmények közepette is találjon célokat. És nõi orgazmus. Mindezt tipikus férfigondolkodással.                                  Lõrik Sándor

Vincze Béláné
1930-2010

Balázs Sándor
1937-2010

VÁrva Antal
1931-2010

Az ülésterembõl

A képviselõ-testület február 11-én, csütörtökön este, 6 órakor 
tartotta ez évi második ülését, a következõ napirendi 
tervezettel:
1. Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó költségvetésének 

megbeszélése, rendeletalkotás
2. Rimóc Község Önkormányzatának 2010. évi közfoglal-

koztatási tervének tárgyalása, elfogadása
3. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
4. A képviselõ-testület 2010. évi munkatervének elfogadása
5. Egyebek
6. Egyéni kérelmek elbírálása zárt ülés keretében
Az ülés vezetésére megkértem Juhász Vincénét, mert bár az ülés 
helyszínén, a polgármesteri hivatalban voltam, egy pályázati 
hiánypótláson dolgoztunk Percze Renátával, a hivatal 
munkatársával. Az elsõ napirendet a képviselõk elnapolták, 
aminek oka mindenek elõtt az volt, hogy nem került még 
kiírásra az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került 
önkormányzatok támogatására szóló pályázat. A jelentõs állami 
forráselvonás miatt - a takarékos gazdálkodás mellett - feltétlen 
találni kell külsõ forrásokat az intézmények  jelenlegi mûködési 
színvonalának megõrzése érdekében.
A második napirend keretében elfogadták a képviselõk az ez évi 
közfoglalkoztatási tervet. Errõl részletesebben a következõ 
lapszámban olvashatnak. A képviselõ-testület 2010. évi 
munkatervét több módosítást követõen fogadta el. (A 
munkatervbõl kivonatot a 3. oldalon olvashatnak.)
2010-ben ismét választunk. Ezzel kapcsolatban a testület 
kötelezettsége, hogy megválassza a Helyi Választási 
Bizottságot (HVB) és a szavazatszámláló bizottságok tagjait.
A testület a következõ döntést hozta:

HVB tagjai:
Jusztin Józsefné elnök
Bablena Péterné
Szabó Ferenc
Percze Tiborné póttag
Percze Piroska póttag

A szavazatszámláló bizottságok tagjai:

I. Szavazókörzet
Molnár Lászlóné elnök
Rigó Jánosné
Kiss Istvánné
Percze Barnáné póttag
Jusztin Béláné póttag

II. Szavazókörzet
Kiss Istvánné  elnök
Szuhányi Jánosné
Pásztorné Percze Gyöngyi
Péterné Kiss Zsuzsanna
Kõmíves Edina
Virág Vince Attiláné  póttag
Mócsány Istvánné      póttag

III. Szavazókörzet
Virág Vincéné              elnök
Kissné Dudok Gabriella
Golyánné Juhász Edina
Benkó Jánosné
Vincze Tiborné

2010. évi elsõ pályázatok…

„Rimóc Községért” Alapítvány 2009. december 1-jétõl az Észak-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központ támogatásával, 
Szoldaticsné Tállai Tímeát és jómagamat alkalmazásba vette. A 
munkaügyi központ 100% bér és járulék támogatást ad 6 
hónapon keresztül, alkalmazásunk határozott idõre, 2010. május 
31-éig szól, addig a Dr. Manga János Közösségi Házban 
kialakított irodában, pályázatíró-projektmenedzser munka-
körben dolgozunk. 
Decemberben az óvoda infrastrukturális fejlesztésére kiírt 
pályázaton dolgoztunk, idõközben kiderült, hogy a beadási 
határidõt kitolták, így március 1-je lett az új határidõ. Az Észak -
Magyarországi Operativ Program keretében kiírt ,,Közoktatás 
térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális 
fejlesztése’’ címû kiírásban az oktatási intézmények férõhelyének 
bõvítésére, 

Február 9-én nyújtottuk be az a pályázatot, melyre a Szent István 
Általános Iskola Óvoda és Könyvtár pályázott. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által, a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében kiírt „Pedagógusképzések (a pedagógiai 
kultúra korszerûsítése, pedagógusok új szerepben)” címû 
pályázatban két pedagógus továbbképzésére pályáztunk. A 
pedagógusok két hiányszak (környezet és ének-zene) 
elvégzésére vállalkoznak. A továbbképzés teljes költségére 
(tandíj, utazási költség, szállásdíj, helyettesítési díj), 6.074.608 Ft-
ra pályáztunk.

Február 15-én adtuk be Rimóc Község Önkormányzatának az 
önkormányzati miniszter által kiírt „a bölcsõdék és a közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi 
buszok beszerzéséhez kapcsolódó,  központosí tot t  
elõirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirõl szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet értelmében a 
„Gyermekeink jövõjének biztosítása!” Infrastrukturális fejlesztés 
és korszerûsítés a rimóci általános iskolában címû pályázatot. A 
pályázat keretében 14.229.715 Ft támogatásra pályázunk, 
melyhez 3.557.428 Ft önerõt kell biztosítanunk. A pályázat az 
általános iskola Szécsényi úti épületének nyílászáró cseréjére, 
vizesblokkjának és világításának korszerûsítésére és a 
padlózatának felújítására irányul. 

Február 25-e volt a határideje a Nemzeti Civil Alapprogram által 
kiírt civil szervezetek mûködési támogatására irányuló pályázat 
beadásának. A pályázatról levélben értesítettük a községben 
mûködõ civil szervezeteket, melyek közül (a Rimóci Ifjúsági 
Egyesület „fiatalsága” miatt még ebben az évben nem 
pályázhatott) a Rimóc Polgárõr Egyesület és a Rimóci Sport 
Egyesület vezetõi megkerestek minket, hogy segítséget 
nyújtsunk a pályázat megírásában. A pályázat keretében az 
egyesületek az elõzõ évi költségvetésük alapján igényelhetnek 
támogatást, amelyet mûködési kiadásaikra lehet fordítani.

Februárban az utolsó határidõ 26-a, amikor a Földmûvelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, - az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretén belül - „Vidéki rendezvények, 
falunapok szervezésére 2010. évben” címû pályázat beadási 
határideje volt. A pályázat keretében 500.000 Ft vissza nem 
térítendõ támogatás nyerhetõ el, melyet a falunap 
megszervezésére és megrendezésére fordíthatunk.

Vincze Ágota

infrastrukturális fejlesztésére lehet támogatást 
igényelni.

Markó Noémi - 2010. 02. 24.
Szülõk: Markó Norbert és Molnár Irén

Február 2. kedd Július 10. szombat
Gyertyaszentelõ Boldogasszony; Szerzetesek Zarándoklata Cigány zarándoklat (Székely János és Beer Miklós püspök)
Február 6. szombat Július 18. vasárnap
Szûz Mária Lourdes-i megjelenése (Varga András esperes) Kármel-hegyi Boldogasszony (Hován Ágoston OFM)
Március 13. szombat Július 24-25. SZENT ANNA nagybúcsú
Országos Kispap Zarándoklat (16.00 szentmise) (vasárnap: Jakubinyi György érsek)

Augusztus 3. keddMárcius 20. szombat
Idõsek, betegek, szociális otthonban lakók búcsúja  betegek szentségének Gyümölcsoltó Boldogasszony (Kálmán József plébános)

Március 28. Vasárnap kiszolgáltatása (Márfi Gyula érsek)
Virágvasárnap (Ünnepélyes körmenet) Augusztus 14-15. szombat-vasárnap

 Nagyhét NAGYBOLDOGASSZONYÁprilis 1-5.
HÚSVÉT (Lelkigyakorlat a szent három nap idején) -szombaton: Majnek Antal OFM püspök

-vasárnap: Beer Miklós megyéspüspökÁprilis 10. szombat
Püspöki mise a régi-római rítus szerint (Varga Lajos püspök) Augusztus 19. csütörtök

Posztós Erik OFM és Zarándy Kleofás OFM újmiséje (17.00)Április 18. vasárnap
A basilica minor titulus kihirdetésének 40. évfordulója Augusztus 20. péntek

Szent István király; Ferences Ifjúsági ZarándoklatMájus 22-23-24. PÜNKÖSD nagybúcsú
Augusztus 28.(vasárnap: Seregély István érsek)
Szent Mónika Keresztény Édesanyák Közösségének zarándoklataMájus 26. szerda

A Szentkúti Bazilika felszentelésének ünnepe, újságírók zarándoklata Szeptember 4-5. szombat-vasárnap
(Ternyák Csaba érsek) KISBOLDOGASSZONY nagybúcsú
Május 29. szombat -vasárnap: Erdõ Péter bíboros-prímás
Görög katolikusok zarándoknapja (Kocsis Fülöp püspök) Szeptember 12. vasárnap Szûz Mária Szent Neve
Június 11. péntek Szeptember 25. szombat Katolikus Iskolák zarándoklata
Jézus Szent Szíve; a Szeretetszolgálat intézményeinek zarándoklata  (Veres András püspök)
betegek szentségének felvétele (Paskai László OFM bíboros) Szeptember 26. vasárnap Egyetemisták zarándoklata
Június 13. vasárnap (Pákozdi István egyetemi lelkész)
Páduai Szent Antal; Jászok zarándoklata  gyermekek megáldása Október 3. vasárnap
(Magyar Gergely OFM tartományfõnök) 11.00 Lovagrendek zarándoklata, (Mayer Mihály püspök)
Június 19. szombat 17.00. Szent Ferenc atyánk ünnepe  Ferences öregdiákok zarándoklata
Minorita egyházközségek zarándoklata (Kalna Zsolt OFM Conv. tartományfõnök) Október 8-10. péntek-vasárnap
Június 26. szombat Magyarok Nagyasszonya nagybúcsú
SZLOVÁK-MAGYAR IMANAP  szentmise: 12:00-kor (Erdõ Péter bíboros  -vasárnap: Várszegi Asztrik OSB fõapát
František Tondra szepesi püspök) November 1. hétfõ Mindenszentek; búcsú halottainkért
Június 27. vasárnap December 4. szombat Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatása
Szent László király, Szent Péter és Szent Pál apostolok (Fejes Antal OFM) SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY
Július 4. vasárnap 3077 Mátraverebély  Szentkút 14. Tel.: 06 (32) 471-559
Sarlós Boldogasszony; Jegyesek, fiatal házasok, gyermeket és gyermekre E-mail cím: szentkut@ofm.hu
várók zarándoklata (Bíró László és Székely János püspök) Honlap: http://www.szentkut.hu

A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY 2010. ÉVI BÚCSÚNAPTÁRA
(Az idõpontok nem változnak, a búcsúsprogramok azonban még bõvülhetnek) Az ünnepi nagymisék kezdési idõpontja 11 óra.
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2010. február 18-án csütörtökön, két rendezvény is eredményeit és tapasztalatait foglalta össze az irodavezetõk 
volt Rimócon a Dr. Manga János Közösségi Házban. számára.

10 órától „Határon átnyúló kapcsolatok és A konferenciát a finom ebéd zárta, amelyet az Idõsek Klubja 
programok” címmel vidékfejlesztési konferencia dolgozói készítettek, és amely szinte mind elfogyott.
zajlott az Észak-magyarországi Helyi Vidék- Délután az irodavezetõk február havi regionális értekezlete 
fejlesztési Irodavezetõk számára. A régió minden következett, amelyet a regionális koordinátor azzal kezdett, 

kistérségébõl érkezõ vendégeket Bablena Piroska és Baranyi hogy mint szécsényi irodavezetõt elbúcsúztatott a kollégák elõtt 
Edina fogadta rimóci népviseletben. A lányok nemcsak a és megköszönte a közel 3 éves munkámat, ugyanis február 22-
népviseletükkel, hanem a településrõl szóló kiadványokkal és tõl már máshol dolgozom. A köszöntõ és az „utódom”, 
rimóci malomkaláccsal is kedveskedtek a meghívottaknak. Haralambeasz Zsuzsanna bemutatása után az aktuális 
Ezúton is köszönöm nekik, hogy segítségükkel egy kicsit jobban pályázatokról, feladatokról és a jövõbeni teendõkrõl volt szó.
bemutathattuk településünk értékeit a vendégeknek. A rendezvény zökkenõmentessé tételében segédkeztek: 

A rendezvényt Dr. Madarász György regionális koordinátor Jusztin Tibor és Szép István településõrök, valamint Péter Zsolt 
nyitotta meg, majd ezt követõen Borenszki Ervin országgyûlési és Laczkó Tamás polgárõrök. Az óvoda dolgozói is kitettek 
képviselõ, a mezõgazdasági bizottság tagja és Beszkid Andor a magukért, akik délelõtt tepertõs pogácsával, délután túrós 
település polgármestere is köszöntötte a jelenlévõket. lepénnyel készültek a rendezvényre. A rimóci malomkalácsot, 

Az elõadásokat községünk polgármestere kezdte a település amely oly nagy sikert aratott Vanyáné Erdélyi Márta sütötte. 
bemutatásával, majd a megvalósult magyar-szlovák határ- Köszönöm mindenkinek a munkáját!
menti együttmûködés tapasztalatait osztotta meg az Külön köszönöm Virág Péternek, volt fõnökömnek, hogy 
irodavezetõkkel. A kérdések megválaszolása után Koruhely lehetõvé tette, hogy a rendezvény a szécsényi kistérségben 
Tamás a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft., ügyvezetõ igazgatója valósulhatott meg. Köszönet Beszkid Andor polgármester 
mutatta be a Novohrad-Nógrád Geoparkot, mint határon úrnak, hogy felkérésünkre helyet adott a rendezvénynek, 
átnyúló együttmûködést, majd Ott Éva, a Határ-menti Régió bemutatta településünket, és elõadásával színesítette a 
Fejlesztéséért Alapítvány, Határon Átnyúló Program vezetõje konferenciát. És végül, de nem utolsó sorban köszönet azoknak 
ismertetett két pályázati lehetõséget, amely segítséget nyújthat a is, akik még részt vettek a megvalósításban: Virág László és a 
településeknek a testvér-települési kapcsolatok kialakításában közmunka program dolgozói, Szoldaticsné Tállai Tímea, Vincze 
és fenntartásában. Konkrét testvér-települési kapcsolat Ágota, Vincze Zsolt, Beszkid Jánosné, Jusztin Péterné.
kialakítását és az együttmûködés hogyanját mutatta be Dr. Madarász György koordinátor a rendezvényen külön 
Mészáros Sándorné, Cserháthaláp község és ing. Nagy József, megköszönte, hogy Rimóc adott otthont a rendezvénynek, mert 
Inám község (Szlovákia) polgármestere. Az elõadásokat Ogár megtapasztalhatták, hogy van még település, amely gazdag 
Zoltán zárta, aki a zempléni határ-menti kapcsolatok kulturális kincseire méltán lehet büszke.                Vincze Nikolett

Rimócon tanácskoztak az Észak-magyarországi Helyi Vidékfejlesztési Irodavezetõk

Volt, aki még a malomkalács receptjét is tudni akarta Beszkid Andor polgármester elõadása nagy sikert aratott

A közösségért érdemes közpénzt áldozni a sport-Beszkid Andor sportelnök összefoglalója
infrastruktúrára. Meggyõzõdésem, hogy kifizetõdõ befektetés. 

A községben a sport mindig jelentõs A bajnokság végi helyezést illetõen kicsit módosítunk eredetileg 
szerepet töltött be az emberek életében. Az kitûzött célunkon…
egyesületen belül jelenleg egyetlen Reményeink szerint az 5.-8. helyek valamelyikén, vagy ettõl 
szakosztály mûködik, a labdarúgás. Ez elõkelõbb helyen végzünk.
csapatjáték. Annak, hogy a 2009-2010-es Továbbra is komoly figyelmet kívánunk fordítani az 
bajnokság kezdésekor kitûzött célt (7.-10. utánpótlás nevelésre. További tervünk, hogy a pályavilágítást a 
hely) az õszi szezon végére várakozáson teljes játéktéren kiépítjük és új szertárt, ill. kiszolgáló épületet 
felül teljesítettük, annak véleményem építünk a régi öltözõ helyén. Mindezt összefogással az 

szerint több oka is van. Mindenek elõtt kell említeni, hogy a önkormányzattal és labdarúgást szeretõ támogatóinkkal.
csapatunk igazi csapattá kovácsolódott, csapat a pályán és a Végül  köszönetet  mondok mindazoknak,  akik 
pályán kívül is. Az aktívan látogatott edzések és mérkõzések munkájukkal, anyagiakkal, vagy csupán szimpátiájuk 
után nem szaladnak el játékosaink, hanem együtt maradnak a kifejezésével segítették és a jövõben is segítik egyesületünket, 
vezetõkkel és segítõkkel,  sokszor kiegészülve szurkolókkal is. csapatainkat!                                                                Beszkid Andor

Mire való az ajánlószelvény?
Jelöltet ajánlani nem kötelezõ, de ha a választópolgár élni kíván 
ajánlási jogával, akkor azt az ajánlószelvény kitöltésével Négyévente módunk nyílik arra, hogy alkotmányos jogainkat 
megteheti. Az ajánlószelvényt a választópolgár saját kezûleg gyakorolva szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek 
hitelesíti (aláírja), majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, bennünket az Országgyûlésben. Hazánkban 2010. április 11. 
vagy megbízottjának. Amennyiben a választópolgár csak a napján kerül sor az országgyûlési képviselõ-választás elsõ 
második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával nem fordulójára, 2010. április 25. napján pedig a második fordulóra.
élhet. Az ajánlószelvények gyûjtése 2010. március 19. napjáig Február hónapban kerül sor a névjegyzékbe történõ felvételrõl 
történhet. Nagyon fontos, az ajánlás nem vonható vissza!! Egy szóló értesítõk, valamint a képviselõjelölt ajánláshoz szükséges 
választópolgár egy jelöltet ajánlhat.       Dr. Hegedûs István jegyzõajánlószelvények kihordására.

Választási aktualitások /február-március/

Terjedelmi korlátok miatt jelen lapszámunkban kivonatot - nappali ellátást biztosító Gondozási Központ bõvítése, felújítása,
közlünk az elfogadott dokumentumból, amely tartalmazza a - járda felújítása,
programot és a március hónapra ütemezett képviselõ-testületi - a hiányzó fedett buszmegállók kiépítése,
ülés napirend-tervezetét. Az ülés idõpontjáról érdeklõdni lehet - tovább kell vizsgálni az intézményeinknél az ésszerûsítési, 
a jegyzõnél és a polgármesternél. költségtakarékossági lehetõségeket,
Program: - keresni a lehetõséget új munkahelyek teremtésére,
Munkaprogramunkat és az ülésterv összeállítását az alapellátások - a kötelezõ feladatokon túl vállalt kötelezettségeket és 
mûködtetésének biztosítása, a következõ önkormányzati feladatok támogatásokat folyamatosan vizsgálni kell. Az önkormányzat csak 
ellátása, befejezett beruházások megvalósítására felvett hitelek a legszükségesebb feladatokat, több lakót érintõ közösségi célokat, 
törlesztése, továbbá az ütemezhetõ fejlesztési célkitûzések igényeket támogassa.
határozzák meg. Figyelembe vettük költségvetési pénzügyi Az ütemezhetõ fejlesztések tervezését és megvalósítását a 
lehetõségeinket, a pályázatok útján elnyerhetõ támogatásokat, pályázati lehetõségek, a lakosság teherbíró képessége, az állami 
valamint polgáraink községfejlesztéshez hozzájáruló társadalmi támogatások mértéke, pénzügyi lehetõségeinek határozzák meg.
tevékenységében rejlõ lehetõségeit. - Továbbra is törekednünk kell a közhasznú és közcélú munkaerõ 
Önkormányzatunk számít az önállóan mûködõ egyesületek, célszerû, hatékony foglalkoztatására, be kell kapcsolódni a 
hagyományõrzõ, mûvelõdési, kulturális, sport és egyéb területen közmunkaprogramba.
megvalósuló hasznos tevékenységére. - Terület és helyiség biztosításával, illetve egyéb módon támogatni 
1. Az önkormányzat kötelezõ feladatai a település-ellátás és kell  elsõsorban a helyi  munkahelyteremtõ vállalkozásokat, 
intézményi mûködtetés területén: befektetõket.
Gondoskodunk Ülésterv - 2010. március:
- az egészséges ivóvízellátásról, 1. Tájékoztató a község közrendjének és közbiztonságának 
- az óvodai nevelésrõl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrõl, helyzetérõl
a gyermekek védelmérõl, Elõterjesztõ: Szécsény Városi Rendõrkapitányság Vezetõje
- az egészségügyi és szociális alapellátásról, 2. Tájékoztató a Rimóc Polgárõr Egyesület, illetve a településõrök 
- a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetõk fenntartásáról, 2009. évi tevékenységérõl
- biztosítjuk az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését, a Elõterjesztõ: Péter Zsolt, a Rimóc Polgárõr Egyesület elnöke
Cigány Kisebbségi Önkormányzat közremûködésével, 3. A falugyûlés/II. Nyilvánosság Napja (2010.05.16) elõkészítése 
- a település közbiztonságának megteremtésérõl és védelmérõl. Elõterjesztõ: polgármester
2. Kötelezettségvállalások a fejlesztések területén: 4. Az önkormányzat intézményeinél folyó étkezések nyersanyag-
- a felvett hitelek és kamatai folyamatos törlesztése, normái és térítési díjairól szóló 16/1997. (XII.29.) számú 
adósságállomány teljesítése. rendeletének módosítása
3. Pályázati és egyéb lehetõségek függvényében ütemezhetõ Elõterjesztõ: jegyzõ
fejlesztések, korszerûsítések: 5. Önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok hasznosítási 
- a templom melletti Erzsébet Tér kialakítása, koncepciója
- Petõfi út felújítása, Elõterjesztõ: polgármester
- az általános iskola Hunyadi úti épületének felújítása, 6. Rimóc Község Önkormányzata Gyermekvédelmi rendelet-
- az általános iskola óvoda épületének akadály-mentesítése, tervezetének tárgyalása, rendeletalkotás
- belvíz és csapadékvíz elvezetõk, átereszek kiépítése, a meglévõk Elõterjesztõ: jegyzõ
karbantartása, 7. Közbeszerzési terv
- kiállító terem kialakítása, Elõterjesztõ: polgármester

Megalkotta és elfogadta 2010. évi programját és munkatervét a képviselõ-testület

Változtak a buszjegy árak

2010. február 1-jétõl a következõ buszmenetjegy árakkal utazhatunk:
km teljesárú 50%-os 90%-os 

Szécsény, autóbusz-állomás - Szécsény, rimóci elágazó 1,1 km 155 Ft   80 Ft 15 Ft
Szécsény, autóbusz-állomás - Szécsény, Rimóci út 40. 1,7 km 155 Ft   80 Ft 15 Ft
Szécsény, autóbusz-állomás - Rimóc, újtelep (felsõ) 4,8 km 155 Ft   80 Ft 15 Ft
Szécsény, autóbusz-állomás - Rimóc, f.szöv. (középsõ) 5,5 km 245 Ft 125 Ft 25 Ft
Szécsény, autóbusz-állomás - Rimóc, ford. (alsó) 5,9 km 245 Ft 125 Ft 25 Ft 

Dolgozó havi bérlet: Tanuló havi bérlet:
0,1 - 5, 0 km-ig 5.940 Ft 0,1 - 5, 0 km-ig 595 Ft 
5,1 - 10,0 km-ig 9.380 Ft 5,1 - 10,0 km-ig 940 Ft                Vincze Nikolett
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N Y U L A C S K A  H Í R E K
Köszönjük a résztvevõknek a támogatásokat, mellyel „Szóljon zene síppal, dobbal

hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét Fusson a tél vándorbottal.”
meg tudjuk valósítani a kijelölt céljainkat. 

Az idei farsangi bál bevétele 115.200 Ft, melybõl a szülõk 2010. február 15-én 15 órakor rendeztük meg a farsangi 
szavazatai alapján kirándulni visszük a gyerekeket, ill. bálunkat a Sportcsarnokban. 
kismotorokkal bõvítjük az udvari játékkészletünket.Nagyszámú vendégsereggel búcsúztattuk a telet vidám, 

Óvónõktáncos kis mûsorral. 

A jelmezesek táncra várva Verset mondtunk, énekeltünk

Szitakötõtánc ,,Megy a kis vonat’’

Indiántánc a tûz körül A bál végén ,,nyuszi-táncot’’ jártunk

Megkezdõdött, a cigányzene húzta… Felhajtotta. Nem akármilyen bor Nagyon szép ez a leírás, teljesen 
Pistának odaadták a bort a kezébe, lehetett. Õ kóstolta meg. Még akkor megelevenedik elõttünk az elõadás, s 
hogy köszöntse fel. A pohár bor a messze álltunk a karéjba. Oszt onnan annak hangulata…
kezébe volt. Felköszöntötte a bort. Õ néztük. Behajtotta a bort, akkor aztán 1937-ben, valamint 1938-ban a 
ott a színpadon, a zenészek elõtt. A húzatta a bandával a nótát. Nekem csalogató mellett a „népi játékok” is 
bort kellett megfenegetni: mán ott a lábam mozgott, mert tudtam említésre kerültek. 

a szerepet,  A különbözõ játékok részletes 
hogy a tánc leírását nem ismerjük, de egy 
jön. megkapó írást olvashatunk az egyik 
Hát oszt intett, korabeli újságban, amelyik szintén a 
hogy menjek. balassagyarmati „Palóc Nap”-ról 
Jó messze, jól tudósított:
elvoltunk egy- „[…] Utánuk a rimóciak következtek 
mástól, hát én pogányul szép csoportjukkal s 
oszt mentem.

eljátszották vasárnapi játékaikat. A 
Zsebkendõ a 

pompás, kedélytõl csattanó, mégis 
k e z e m b e n ,  

szinte csipkefinom hídjárást, amely g y ö n g y ö s  
úgy megy, hogy legények-leányok nagyféketõ a 
hídformába fogják össze a kezüket s fejembe.  Én 
ezen a hídon egy gyöngyös pártás úgy mentem 
leány, a legszebb leány végigsétál. oda táncolva. 
Oly szép volt ez a jelenet, hogy De én tudtam, 
sohase lehet elfelejteni. Van benne hogy mi lesz a 
valami halk, tiszta legényáhítat a k ö v e t k e z õ ,  

hogy én oda- leányi szépség elõtt. Minden játékuk 
érek, sietek a csupa báj, csupa nemes szépség, 
vállára tenni a c s u p a  c s u r r a n ó  k e d é l y.  A  
kezemet, hogy borköszöntõ, a kapuzás, a körtánc és 
elvisz táncolni, a  j á t ékosságában  megkapó  
õ meg elfordul, csalogató.” 
hogy nem visz (Új Magyarság 1935. július 9.)
el. Én meg jól 

Az említett népi játékokat, táncokat a 
m e g n é z e m ,  

XX. század hetvenes éveiben alakult megfordulok, - Tudod-e, hogy az este mit csináltál hagyományõrzõ csoport, valamint a visszatáncolva a helyemre, a többihez. velem? közelmúlt rimóci hagyományõrzõ Visszamentem, visszaálltam a - A kapukat rugdostattad? csoportjai is színpadra vitték, átvéve helyemre. Hát nem vitt el táncolni. - Az asszonyokat rám kiabáltattad?
a régi bokrétásoktól a hagyomá-Csalogatótánc, ez a szerepem.  Nem - De már most jó helyen vagy! De már 
nyokat.valósági volt. (Kovács Bertalanné többet nem csinálod! Mars be az 

Virág Rozália 1914.)áristomba!
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ISKOLAI HÍREK

2010 MÁRCIUS MÁRCIUS 2010

Benkó Péter:

A RIMÓCI GYÖNGYÖSBOKRÉTA-CSOPORT TÖRTÉNETE 1934. ÉS 1938. KÖZÖTT
10. rész - Az elõadott táncokról

Hó-show

Régen látott hóesésben volt részünk február hónapban. Több 
hétvégén került be „szórakoztató” programnak a családokhoz a 
hólapátolás, hótakarítás.

Gyerekeink igazán már nem is tudják milyenek is a téli örömök: a 
szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés, a tél szépsége… Ezért iktattunk 
be egy projektnapot mind az alsó, mind a felsõ tagozaton. Az 
elõkészületek után február 5-én került sor a felsõ tagozatos gyerekek a 
hószobor-építõ versenyére.

A nap reggelén  az elõzetes megbeszélések ellenére  sokan nem a nap 
és tevékenység jellegéhez szükséges öltözékben érkeztek pl. kesztyû, 
sapka stb. nélkül.  Így vonakodva fogtak neki a „hógyûjtésnek”. Lassan 
azonban belemelegedtek a munkába és jó volt látni, milyen örömmel 
vettek részt a közös munkában, segítették osztályukat, egymást a 
csodapaloták, - várak megépítésében. Láttunk földvárat, görög 
templomot stb. idézõ építményeket. Munka közben pihenõként tízórai 
szünetet iktattunk be, illetve forró teával melegítettük magunkat, 
melyet az Idõsek Klubja konyhája  készített számunkra.

Tizenegy órára terveztük a munkák értékelését, azonban kis csúszás 
után  az utolsó, szépítõ simítások elvégzésével fél tizenkettõ tájékára 
jutottunk el a befejezéshez.

A zsûri tagjai  Beszkid Andor polgármester úr és dr. Hegedûs István 
jegyzõ úr alaposan szemügyre vették a rimóci várakat. Felmerült a 
gondolat, hogy Rimóc ezután már nemcsak a néphagyományok õrzésérõl 
lesz híres és vonzó, hanem talán a várai is túristákat csalnak majd a 
településünkre. (Ennek gátat szabott azonban a néhány nap múlva beálló 
hóesés, napsütés, olvadás, illetve a jótékonysági bál). Ahogy 
megfogalmazták: nehéz és fontos munka mellõl érkezett a zsûri, de a 
döntés számukra egy fokkal még nehezebb volt itt az iskolában. Végül is 
két elsõ - az 5. és a 8. osztály - két második - a 6. és 7. osztály - helyezett lett.

A gyerekek megfogalmazása szerint: „Jó volt ez a nap!” 
Köszönjük a zsûri munkáját, és köszönjük Pásztorné Marika néni és a 

teafõzésben résztvevõ konyhás néniknek a finom, meleg, testet-lelket 
melengetõ forró teát!                                             Kiss Józsefné igazgató

Közlekedési ismeretek verseny
Iskolánk 4. osztályos tanulói az idei tanévben beneveztek a Közlekedési 

Minisztérium által kiírt versenyre, mely a kisiskolások kerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatos ismereteit hivatott elmélyíteni. Az õsszel megrendezett iskolai 
szintû eseményen Ocsovai Ramóna szerzett jogot a megyei fordulón való 
részvételhez, melyet 2010. február 15-én rendeztek meg Salgótarjánban.

Ezen a vetélkedésen több mint 20 iskola tanulója mérte össze tudását. 
Ramóna derekasan helytállt, teljesítménye alapján a középmezõnyben fejezte 
be a versenyt, melyhez ezúton is gratulálunk neki!                       Bárány Árpád

„Farsang van”!
Az alsó tagozatos gyerekek hagyományos farsangi mulatságát húshagyó 

kedden tartottuk meg. Már hetekkel elõbb lázas készülõdéssel teltek a 
délutánok. Farsangi álarcok, jelmeztervek készültek, az osztálytermek 
díszítése báli hangulatot sugárzott. A gyerekek szorgalmasan tanulták a 
verseket, dalokat, szerepeket. A jelmezek is elkészültek.

A várva várt nap bálját Varga Bálint tanár bácsi szavai nyitották meg. Majd 
elsõként a legkisebbek adták elõ Az aranyszõrû bárány címû mesét. A második 
és a harmadik osztály tanulói dalokkal, versekkel búcsúztatták a telet. A 
negyedik osztályosok humoros tanár paródiája, verses-vicces elõadása 
megnevettette a nézõket.

„Farsang van, farsang van!  Járjuk a táncot gyorsabban!
Fergeteges ez a bál, még a ház is muzsikál!”

Szót fogadva a költõnek, a mûsorok után vidám tánc kezdõdött. Ki-ki tehetsége 
szerint rophatta. Az elfáradók új erõre kaphattak a meglepetésként kapott tortától.

A délután legizgalmasabb, leginkább várt pillanata a tombolahúzás volt.  
Sok-sok nyeremény került kisorsolásra, s akire nem mosolygott rá a szerencse, 
a büfében vásárolt finomságokkal vigasztalódhatott.

Köszönjük a szülõk, hozzátartozók segítségét, biztató tapsát, a Szülõi 
Munkaközösség szervezõ munkáját. Jó volt látni a vidám, derûs gyermekeket, a 
bátor kiállást. Valamennyien egy szép élménnyel gazdagodtunk.      Pócsik Csilla

Farsangoltak a nagyok is 
Február 11-én délután 14.30-kor a felsõ tagozatosak farsangi mûsorait is 

megtekinthették az érdeklõdõk a Közösségi Házban. 
Akik ezt a délutánt velünk töltötték biztosan nem unatkoztak,hiszen a gyerekek 

beleadtak mindent, hogy jól szórakozzon a publikum. Bakos László kollégánk 
köszöntötte az egybegyûlteket és kívánt minenkinek kellemes idõtöltést.

Elõször az 5. osztályosok léptek a színpadra, meghallgattuk tõlük Lusta 
Jankó történetét, aki dolgozni nem igazán akart. Az édesanyja hiába 
figyelmeztette, hogy a lopásnak nem lesz jó vége, Jankó nem hitt neki. Nagyon 
jól - dalokkal, játékkal, mozgással, párbeszédekkel, elbeszéléssel -
megrendezett elõadást láthattunk tõlük. 

Utánuk a 6. osztályosok vették birtokba a terepet. A közös erõvel megírt 
forgatókönyvet közösen adták elõ, melynek címe: Tornacipõcske volt, ez a jól 
ismert Hamupipõke címû mese átirata. Az osztály minden tagja kivette a részét 
a munkából, a szereplésbõl. Volt két mostoha, Böske és Rozi a 
mostohatestvérek, kettõ Tornacipõ, Jani a malacárus, MC Haver a DJ, három 
jótevõ tündér, két tánctanárnõ - a “Shakirák", egy lambadázó öregasszony, Don 
Quijote, Al Capone, Hannah Montana, Michael Jackson. (Nagyon jól éreztem 
magam a közös készülõdés közben, nagyon sokat nevettünk. Az elõadáson 
pedig nagyon ügyesen mindent beleadtak...Nagyon büszke vagyok rájuk! A 6. 
az én osztályom.) 

A 7. osztályosok a két új kollégánk - Laci bácsi és Norbi bácsi - óráit 
parodizálták.Meghallhatták a nézõk is mi a "szavajárása" kollégáinknak, a 
gyerekek hogy próbálnak kibújni egy-egy órai munka alól. Mûsorukat yo-yo és 
hastáncbemutatóval zárták. 

A 8. osztályosok elõadták a Pista bácsi feleséget keres, saját forgatókönyv 
alapján bemutatott zenés, táncos, humoros darabot. A 82 éves Pista bácsi 
elment asszonyt keresni magának a nagyvárosba. Rögtön egy Show -
mûsorban találta magát, ahol nagy átalakításon esett át, és sokféle szép lány -
japán, roma, hastáncos "Playboynyuszik" - keresték kegyeit, de végül a jól 
megtermett falubéli Bözsét választotta. 

A délután az iskolában folytatódott. Minden osztály tortát kapott, amit az 
igazgatónõ dicsérõ szavai után vehettek át a gyerekek. Miután megették a jól 
megérdemelt édességet indulhatott a tánc. A  zenét a 8. osztályos fiúk szolgáltatták. 

A büfében a szülõktõl lehetett szendvicset, üdítõt, sütit stb. venni. 
A mulatságot 18.00-kor hagytuk abba, a gyerekek rendben hagyták ott 

osztályaikat és mentek haza, bár szívesen maradtak volna még. 
Így telt a nagyok farsangja... Reméljük nem fogyunk ki az ötletekbõl és jövõre 

is sikerül egy jót farsangolnunk.                                    Golyánné Juhász Edina

Bizonyos kereteket azért biztosítottak Az elõzõ lapszámból kimaradt, hogy Az elõzõ lapszámban közölt balassa-
a produkcióknak. S természetesen a Palócnap plakátját a balassa- gyarmati „Palóc Nap” kapcsán 
tökéletesnek kellett lenni a szereplõk gyarmati Palóc Múzeum plakát- ugyanezt ismétli meg az említett lap 
tánctudásának,  hogy minden tárából kaptam, melyet ez úton is 1935. júliusi száma:
körülmények között megfelelõ szintû köszönök. Jelen cikkben a rimóciak „Csoportos táncuk ropogós csárdás, 
produkciót adjanak elõ. A dalokat, azzal a különbséggel, hogy az egész 
énekeket lekottázva adták oda a tánc mindig körben mozog, az összes 
zenekarnak, s csak egy, vagy párok táncolva körben haladnak.”
maximum két próbára futotta az Ezzel a körtánccal léptek fel 
idõbõl. Mégis hatalmas élményt Budapesten 1934-ben, 1935-ben, 
jelentett a bokrétásoknak a gyakran 1936-ban.
30 tagú cigányzenekar muzsikájára Az 1934. év kivételével minden 
táncolni. esztendõben szerepelt a mûsorban 
A bokrétás csoportok által elõadott az úgynevezett „csalogató”. A már 
mûsorokról rövid tudósításban a említett ismertetõkben a következõ-
Bokrétások lapja nyújtott tájékoz- ket olvashatjuk róla:
tatást. Nagyon gyakran a település  „A csalogatóban elindul egy legény a 
ismertetésében alig pár sorban lány felé, mintha táncolni akarna vele, 
jellemzik magát a táncot, inkább a pedig csak  megtréfálta. A csalogatás 
falu történetérõl, viseletérõl esik szó. után azonban mégis táncba viszi a 
A pontos mûsor felsorolásakor csakugyan kedvére valót.” (Bokrétá-
viszont mindig adtak címet a sok Lapja 1937. augusztus)

által elõadott mûsorszámokról mûsorszámnak. A rimóciak az öt év Errõl a táncról részletesebb ismertetõt 
szeretnék írni, elõrebocsátva azt, alatt a következõ mûsorszámokkal kaptam Virág Rozália nénitõl, aki 
hogy sajnos igen szegényes források szerepeltek a Bokrétások Lapja annakidején tevékeny részese volt a 
a témával kapcsolatban. Pálfi Csaba szerint: Gyöngyösbokréta eseményeinek, s 
„ A  G Y Ö N G Y Ö S B O K R É T A  1934. Páros körtánc. nagyon hálás vagyok, amiért mesélt 
T Ö R T É N E T E ”  ( M e g j e l e n t :  1935. Csalogató. Körtánc nekem a korabeli eseményekrõl, így 
Tánctudományi Tanulmányok, Buda- 1936. Csalogató. Körtánc arról is, hogy hogyan is zajlott a 
pest, 1970.) címû tanulmányában az 1937. Népi játékok, csalogató csalogató tánc:
alábbiakat írta: „Minden bemutatónak 1938. Népi játékok, csalogató „A fõszereplõ Pajka Pista bácsi, meg 
bizonyos beállítottság, ugyanakkor A balassagyarmati „Palóc Nap”-on a én lettem. A csalogató tánc lett a 
nagyméretû improvizáció volt a Bokrétások Lapja szerint a rimóciak szerepünk.
jellemzõje. Túl sok beállításra nem is a következõ mûsort 
lehetett alkalom, hiszen Paulini adták elõ:
egymagában képtelen lett volna a csalogató, dudaszóval. 
mai értelemben vett néptánc- Elevenítsük fel ezekrõl a 
feldolgozásokat készíteni, vagy akár táncokról mindazokat, 
munkatársaitól megkövetelni. […] amelyeket a korabeli 
Elõadás elõtt egy vagy két próba- újságok, elsõsorban a 
lehetõség volt. Ez a körülmény a bokréta egyesület lapja 
zenében is alkalmat hagyott az olykor írt:
nem kívánatos rögtönzésre, de a 1934-ben a táncolt „páros 
nézõben kétségtelenül a spontán körtáncot” a következõ-
zenélés benyomását keltette.” […] képpen jellemzik:
„A rögtönzés persze olyan, hogy „ C s o p o r t o s  t á n c u k  
egyszer ragyogóan, máskor gyengén ropogós csárdás, azzal a 
sikerül. Csoportok esetében egy-egy különbséggel, hogy az 
ember „megzavarodása” az elõadá- egész tánc mindig körben 
son belül az össz-produkciót is mozog. Az összes táncos 
veszélybe hozhatja. Az improvizáció párok táncolva körben 
tele van továbbá változékony haladnak. Egy magán-
hangulati elemmel, s ez egyenként és táncot már az öregek 
alkalmanként ismét meglepetést közül is csak kevesen 
hozhat. A rögtönzés tehát  mint a tudtak, õk pásztortáncnak 
színpadi mûforma szerkezeti eleme  e m l e g e t i k ,  e s e t l e g  
kicsit mindig hazárdjáték.” juhásztáncnak. Ezt ugyan 
Tehát elmondhatjuk, hogy az most, hogy Rimóc is 
elõadások nem voltak a legteljesebb bokrétás lett, kezdi a 
részletekig kidolgozva, „betanulva”, f iatalság is tanulni.”  
hanem mindenki a lehetõ legjobb (Bokrétások Lapja 1934. 
tudásának megfelelõen táncolt. augusztus) 

A ,,hídas’’ játék - Kanyó Balázsné tulajdonaA ,,hídas’’ játék - Kanyó Balázsné tulajdona
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Február 6-án, szombat este csocsó- Ennek az eredménye:

I. helyezettek:verseny volt a Dodo büfében.

Percze Richárd - Jusztin BálintA versenyen 13 lelkes csapat indult, 

 II. helyezettek: Herczeg Attila - Bozsó Dávidamelyben idõsebb korosztály is, és más faluból érkezett 

fiatalok is neveztek. III. helyezettek: Borbás Tamás - Weninger Harald

Ezúton is szeretnék gratulálni a gyõzteseknek!      Koczka AnettA küzdelem hajnalig tartott. 

Csocsóverseny
összeállított mûsorok következtek. Fellépett és „Fújjad Banda, táncolni van kedvem!”
produkciójával egyben támogatta a rendezvényt, többek 

között a dalos kedvû kocsmárosnak felcsapott Vincze Ha február, akkor farsang. Ha farsang, akkor 
Barna, aki a Kobela Andrásné által összeállított egykori nyüzsgõ, sziporkázó, önfeledt mulatással teli báli szezon. 
vasárnap délutánt megjelenítõ házigazdák mûsorát Évrõl-évre ez az idõszak, amely számos civil szervezet 
színezte. Szerepelt a helyi általános iskolásokból álló jótékonysági báljának helyet ad országszerte. Így van ez 
Kukorgós gyermek-tánccsoport, a Nógrád Táncegyüttes, településünkön is idestova 14 esztendeje. Idén a Rimóci 
a Zafira Hastáncegyüttes, Percze Piroska és Paluch Hagyományõrzõ Együttesnek jutott az a nehéz, de 
Norbert, az Ifjúsági Egyesület és mindenki nagy egyben megtisztelõ feladat, hogy házigazdái legyenek a - 
meglepetésére gyönyörû énekhangjával a település korábbi bálokhoz hasonlóan - a rimóci Sportcsarnokban 
háziorvosa, Dr. Verbói Klára. S ha már hagyományõrzõk helyet kapott rendezvénynek.
által szervezett jótékonysági bál, természetes volt, hogy 

Már január elejétõl nagy izgalommal készült a 25 fõs 
valamennyi néptáncos produkciót a Rimóci Rezesbanda 

hagyományõrzõ csoport és 10 fõs rezesbanda a február 
kísért, akik ezen felül a bál mulató vendégeinek 

13-ára kitûzött eseményre. Idõs és fiatal, táncos és zenész, 
talpalávalóját szolgáltató Beszkid József és  Rácz Roland 

rokon és barát mind kivette a részét a bálozók 
munkájába is besegítettek az este folyamán.

ajándékának szánt zsebkendõk elkészítésébõl, a tombola 
Bár a 13-as szám sokak számára rossz ómen, mégis a bál 

felajánlásokat keresõ körutakból, a menü és a mûsor 
a szervezõk minden várakozását felülmúlóan sikerült. Jó 

összeállításából. A szervezés forgatagában nem csupán 
hangulatban telt el a böjt elõtti utolsó szombat este. Az 

az volt a cél, hogy a vendégek egy jó hangulatú, tartalmas 
újság szerkesztõinek jóvoltából a Rimóci Hagyomány-

estét tölthessenek el, hanem az is, hogy egy sikeres 
õrzõ Együttes ezúton szeretné kifejezni köszönetét 

rendezvény jöjjön létre, melynek bevétele lehetõvé teszi a 
azoknak, akik nélkül ez a bál nem, vagy közel sem ilyen 

Rimóci Hagyományõrzõ Együttes és a Rimóci 
színvonalon valósulhatott volna meg. Hiszen Rimóc 

Rezesbanda közös hangfelvételének elkészítését. Vagyis 
község önkormányzatának segítsége nélkül a helyszín, a 

egy olyan CD kiadását, melyen a rimóci vokális és 
székek, az asztalok, a terítékek, Virág László nélkül a 

hangszeres zene hagyományos módon köszönhet vissza 
Sportcsarnok bálhoz való berendezése, az óvoda 

az utókornak, akár évtizedek múlva is.
konyhásai nélkül a finom vacsora, a Deszkovics házaspár 

A bálozókat a hagyományõrzõ csoport fiataljai 
nélkül a büfé mûködése, az iskola tanárai nélkül a 

fogadták egy-egy hímzett zsebkendõt ajándékozva az 
gyönyörû teremdíszek, Pribelszki Károlyné nélkül az 

érkezõknek. Az impozáns terem- és asztaldíszek 
exkluzív asztaldíszek, Jusztin Péterné Hédike nélkül a 

közepette helyet foglaló mintegy 200 fõs vendégsereg a 
szállítási munkálatok, Vincze Barna nélkül a hangosítást, 

banda bálnyitó muzsikája után a csoport vezetõjének, 
míg a település Polgárõr Egyesülete nélkül a ,,külsõ Kobela Andrásnénak köszöntõ szavait hallgathatta meg, 
biztonság,, szenvedett volna hiányt. Nem beszélve a majd a rezesek által felkínált étvágycsináló köszöntõ-
házigazdák által sütött számtalan fajtájú, formájú és ízû itallal várakozott a vacsora felszolgálására. Az étkezés 
házi süteményekrõl.után az emésztés elõsegítésére a szervezõk által 
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Nõk és férfiak

,, Anya, mikor lesz anyák napja?’’  ,,Még sok idõ van addig, miért 
kérded?’’ ,,Hát úgy buliznék egyet!” A lányomnak a sok ünnep után 
(karácsonytól farsangig volt néhány esemény), úgy tûnik, az 
emlékei közt kutatva nem jutott eszébe más neves ünnep, mint az 
anyák napja. No, gondoltam jön a nõnap, most ,,felvilágosítom”, és 
lesz buli is. Ahogy beszélgettünk, azt vettem észre, hogy egyáltalán 
nem érti, miért ünneplik külön a lányokat, néniket, mert ha nem 
lenne szülinapjuk, érthetõ lenne, de így… A végén megegyeztünk, 
hogy nálunk a fiúk fõznek nekünk e jeles napon, a lányok meg 
bontanak nekik sört, meg szívószálas üdítõt, utána meg táncolunk.

Ezek után elgondolkodtam, hogy mikor miért is ünnepelték, 
ünneplik a nõket. Kezdetben, amíg a nõk sokkal kevesebb joggal 
és eséllyel indultak az életben, próbálták sok tekintetben 
egyenlõvé tenni a férfiakkal, merthogy Isten rendelése szerint 
azok is. Aztán ünnepelték a szocialista nõideált, aki szül, 
háztartást vezet és 150%-ot teljesít a gyárban. Én egy kicsit 
sajnálkozva látom a mai helyzetet, mert a nõnek ma mindent 
lehet, szabad, kell, amit a férfinak, és mégsem boldogok. A nõi 
lapokban felkapott téma a nõi és férfi feladatok átalakulása, és 
ezeket olvasva azt látom, hogy tele van az ország megkeseredett, 
boldogtalan nõkkel. Pedig lehet karriert építeni, pénzt keresni, 
gyereket szülni, házasodni, együttélni és elválni. Nem tudnék 
receptet a megoldásra, de azt látom, ahogy nõ az elvárás a nõkkel 
szemben (saját maguk felé is!), úgy nõ a férfiak felé is, akik 
szintén karriert építenek, pénzt keresnek - de fõzzenek, 
neveljenek - épp csak nem szülnek. Sok ez egy embernek, ha nõ, 
ha férfi… Nem akarok ünneprontó lenni, de kimondom, amit 
kigondoltam: hogy ez így alakul, arról nem csak a férfiak, és a 
társadalmi változások, hanem mi, nõk is tehetünk. Hogy várjuk el, 
hogy a férfiak megbecsüljék a háztartási ,,robotmunkát”, ha mi 
magunk sem becsüljük eléggé (ez alól sokszor én sem vagyok 
kivétel). Nekünk is értékelnünk kell, éppúgy, mint a sörrel és 
távirányítóval szimpatizáló férjünket. És kedves férfiak! Tessék 
megbecsülni a konyhában töltött idõnket, ha azt akarjátok, hogy a 
feleségetek mosolyogva bontson nektek sört munka után.

Elnézem a lányomat, és eszembe jut, hogy õ tõlem tanulja a nõi 
mintát, és furdal a lelkiismeret, ha a minta viselkedése csorba volt. 
De van még idõ javítani. Mindenesetre a mi családi nõnapi bulinkban 
töltünk néhány pohárral a fiúknak. Feltéve, ha kapunk vacsorát!

Boldog nõ(- és férfi)napot!                                 Kaluzsa Mónika

2010. február 23-án, kedden 9 órától a

Rimóci Biztoskezdet “Napraforgó" Gyerekház

megújulva várja a lurkókat és szüleiket,

sok színes programmal,

játékkal, mesével, kacagással!

Nyitás alkalmával

"            Tavaszi" hûtõmágneseket készítünk.

      Mindenkit szeretettel várunk!

Rimóc Község Önkormányzatának
2010. évi rendezvény naptára

Március 15.   Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharcról
Április 24. Iskolai jótékonysági bál
Május 1. Majális
Május 16. II. Nyilvánosság Napja
Május 28. Óvodai ballagás
Május 30. Hõsök ünnepe
Június 4. Ne feledjük! TRIANON 1920-2010.
Június 19. Iskolai ballagás
Augusztus 7. FALUNAP
Augusztus 20. Szent István napi megemlékezés
Szeptember 12. Kisasszonynapi búcsú a fogadalmi 

kápolnához
Szeptember 18. Szüreti felvonulás, III. Fõzõverseny,

XV. Rimóci borverseny
Október 6. Aradi vértanúk emléknapja

Nemzeti gyásznap
Október 9. ROCK-tóber
Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról
December 18. Felnõtt vers- és prózamondó verseny
December vége Karácsonyi koncert

Gyalogzarándoklatok
Július 3. Herencsényi gyalogbúcsú
Augusztus 14-15. Szentkúti gyalogbúcsú

Kukorgós gyermek-tánccsoportRimóci Hagyományõrzõ Együttes mûsora
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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.

Elõször is köszönöm a megkeresést a Rimóci Újság A nyári vakáció ideje alatt sok rimóci és környékbeli tölti a 
szerkesztõinek, hogy e rovatban leírhatom néhány szabadságát Hajdúszoboszlón, ha találkozom velük, mindig 
gondolatomat. érdeklõdöm az ismerõsökrõl, a Nógrád megyeiekrõl.

7 éve kerültem Hajdúszoboszlóra, és mikor leendõ férjemet Ahogy Hajdúszoboszlónak és Debrecennek, úgy Rimócnak 
megismertem, végleg a fürdõvárosban ragadtam. is megvan a maga szépsége. Most Hajdúszoboszlón élek, már 

Itt neveljük 3 éves fiunkat, aki a napokban kezd óvodába teljesen megszoktam az itteni életet, de a szülõfalum mindig 
járni. Én fizetõ vendéglátással foglalkozom, férjem német tanár. Rimóc marad. 

                                Üdvözlöm a rimóciakat!              Kabda ErikaAz Alföld sík vidékérõl azonban néha vágyunk az észak-
magyarországi hegyes tájakra, ezen belül Rimócra, 
szülõfalumba. Ezért egy-két havonta autóba ülünk, és 
meglátogatjuk a családomat, nagymamámat, rokonaimat, 
barátaimat. A Karácsonyokat és a Húsvétokat mindig itt töltjük.

Minden ember számára meghatározó a gyermekkor, 
bennem is elevenen élnek még az általános iskolai évek, Virág 
Vincéné (Marika néni) kedvessége, Kiss Józsefné (Piroska néni) 
órái. Részben nekik is köszönhetem, hogy a pedagógus pályát 
választottam. A budapesti Tanító-és Óvóképzõ Fõiskolai Kar 
óvodapedagógus szakán végeztem, és korábban dolgoztam is a 
szakmámban.

Számomra leginkább a családi házunk, a nagy diófa és az 
állataink hiányoznak. Sokszor tettünk kirándulásokat Hollókõ 
felé a bicikliúton. Valamint hiányoznak a hegyek, a Kis kerek-
hegy, ahol tavasszal mindig ibolyáztunk, a Sajgó és a Csattogó, 
ahová néha gyerekkoromban sétáltunk.

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani azon támogatóinknak, akik felajánlásaikkal, vagy munkájukkal hozzájárultak 

ahhoz, hogy a bál 400.000 forintos nyereséggel zárva biztosítsa a kitûzött cél mihamarabbi megvalósulását.
Rimóci Hagyományárzá Együttes

„Rimóci Mûvészeti Oktatásért” Alapítvány

1-edi Ajándékbolt (Szécsény)

Balázs Bertalanné (Kiskert út)

Bartus Kft. (Szécsény)

Bene Ferenc

Beszkid Elektro (Szécsény)

Bevásárló Udvar Papírbolt (Szécsény)

Csépe és Társa Kft.

Cseri Tiborné (Rimóc)

Dr. Nagy Andor országgyûlési képviselõ

Dûvõ Népzenei Együttes

Emulticoop Szociális Szövetkezet

F.Á.Ü. Rt (Budapest)

FAERK Bt. (Rimóc)

Feel It Bt. (Karancskeszi)

Filkor Nándorné vállalkozó

Forrest 2000 Kft.

Földi László vállalkozó

Hajni Vegyesbolt (Rimóc)

Hanna Karina Divatszalon

Hegedûs Pékség (Balassagyarmat)

Hencz Zoltán (Szécsény)

Jusztin István (Rimóc, Bem apó út)

Jusztin Istvánné (Kossuth út)

Kanyó Jánosné (Bem apó út)

Káposzta Csaba vállalkozó (Pásztó)

Karancs Ép-Ker Kft. 

Sarki papírbolt (Szécsény)

Monroe Divat (Szécsény)

Korózs Lajos (Eger)

Mancsó Tojás Kft.

Marcsi Büfé (Rimóc)

Méteráru és Rövidáru Divatszabóság 

Mócsány Béla (Varsányi út)

Nógrád Gum Bt.

Nógrád Táncegyüttes

OTP-vel szemközti Kínai Üzlet (Szécsény)

Percze Istvánné (Rimóc,Csillaghegyi út)

Pisztácia Kft. (Salgótarján)

Beszkid Andor (Rimóc)

Rádi László András vállalkozó

Rigó Istvánné (Varsányi út)

,,Rimóc Községért’’ Alapítvány Szociális Boltja

Rimóci Ifjúsági Egyesület 

Rimóci Kobak Egyesület

Semira Szépségszalon (Rimóc)

Szabó Vilmos vállalkozó

Nyulacska Óvoda

Vadrózsa Kávézó (Szécsény, Mûv. Ház)

Vár Center Ajándék (Szécsény)

Gazdabolt (Szécsény, pirosházak melletti)

Vincze István és Fiai Bt.

Vizoviczki Lászlóné - Vizó Büfé

Percze Vencel

szervezõdött. A szolidaritás újabb nagyszerû példájaként a krakkói Március 23.
diákok több teherautónyi vért, gyógyszert és élelmiszert hoztak 

A Magyar-Lengyel Barátság Napja Magyarországra a felkelõk megsegítésére.
Az 1980-81-ben lezajlott lengyelországi események döntõ A lengyelek és magyarok között sok évszázados szoros barátság 

hatással voltak az 1989-90 évi békés rendszerváltásra mindkét alakult ki a történelem folyamán.
országban. Ezután egymást követték a demokratikus választások.A magyar és a lengyel államot csaknem egy idõben alapították. 

Együttmûködésünk ettõl kezdve új fordulatot vett a visegrádi Családi kapcsolatok fûzték egymáshoz a két állam uralkodó házait, s ha 
keretben, a NATO és az Európai Unió tagjaként. Egyre szélesebb a kellett egymásnál találtak menedéket vagy egymástól kértek segítséget. 
társadalmi együttmûködés az önkormányzatok, iskolák és más Ez elmondható általában a két nép egész történelmi kapcsolatára. 
intézmények, szervezetek között. Mindezek után azt hiszem, már Késõbb számottevõen fejlõdtek a kulturális kapcsolatok is.
érthetõ, hogy miért nincs a világon másik két olyan nép, melyeknek A reneszánsz kor kiemelkedõ szellemi központja volt a krakkói 
évszázadokon át ilyen jó lenne a viszonya.egyetem, melynek sok magyar diákja volt. A lengyelek legnagyobb 

Rimóc község elsõ és eddig egyetlen testvér-települése a királyaik között tartják számon Nagy - vagy ahogy õk nevezik - 
lengyelországi DLUTÓW, amelynek lakóit ezúton is baráti Magyar Lajost, majd annak leányát, Hedviget a Jagelló-dinasztia 
szeretettel üdvözlöm. A rimóci Szent István Általános Iskola megalapítóját. Több Jagelló is ült a magyar trónon, Báthori István 
szintén testvér-kapcsolatokat ápol a lengyel ROSSOSZYCA erdélyi fejedelem pedig tíz éven át Lengyelország uralkodója volt. 
település iskolájával. Üdvözlet a diákoknak és tanáraiknak isSobieski János lengyel király szabadította fel Bécs után 

A Magyar-Lengyel barátság napját megünnepelni nem más, mint Esztergomot a török uralom alól. II. Rákóczi Ferenc pedig a 
tiszteletünket kifejezni a két nép múltja elõtt, jelen és jövõbeni szabadságharc bukása után Lengyelországban talált menedéket.
barátságunk folytatása jegyében. A szebb jövõbe vetett hit Az 1831-es lengyelországi felkelésre a magyar reformnemesség 
reményében Isten éltesse Lengyel barátainkat!még fegyveres segítséget is szervezett a lengyelek támogatására. A 

Beszkid Jánosmagyarországi  lengyelség legfényesebb fejezetei közé tartozik az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc. Az ebben résztvevõ 
lengyelek  Wysocki, Dembinski, Bem, Woroniecki és még nagyon 
sokan  örökre beírták nevüket történelmünkbe.

A XX. század viharos éveiben is kiállt egymás mellett magyar és 
lengyel. 1939 után több ezer lengyel katona és civil talált 
menedéket Magyarországon. A Teleki kormány határozottan kiállt 
amellett, hogy nem akar a németek oldalán egy lengyelellenes 
háborúba keveredni. Teleki visszautasította a németek azon kérést 
is, hogy a kassai vasútvonalat Lengyelország elleni hadmûveletekben 
felhasználják. Magyarországon a lengyel menekültek ügyeit id. Dr. 
Antall József (Antall József késõbbi miniszterelnök édesapja) 
irányította, aki a lengyel történetírásban Telekivel együtt hõsként 
vonult be. Varsóban szobor és róluk elnevezett utca õrzi emléküket.

1945 után ismét összeforrt a két nép sorsa. 1956 októberét Poznan 
júniusa és Varsó októbere elõzte meg. Az 1956 október 23-i tüntetés 
a lengyelek melletti rokonszenv kinyilvánítás jegyében 

Zafira Hastáncegyüttes

Támogatóink

Dr. Verbói Klára és Beszkid József

Bálozó vendégek Sokan vásároltak tombolát

!
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Milyen volt
az Idõsek Farsangja?

Percze István (73 éves) Kossuth út 13.
„Mit mondjak? Jól érzem magam. Jó érzés, 
hogy az ember a régi haverokkal 
összetalálkozik, ha nem is beszélünk, de 
legalább látjuk egymást. Nagyon sok velem 
egykorú már nincs közöttünk. Kifogástalan 
volt az étel és a mûsor is. Bár nekem már 
fogyókúráznom kellene, de két túrós 
batyuval nehéz.”

Mócsány Istvánné (70 éves)
Kiskert út 16.

„Nehéz szavakat találni. Elég az arcokra 
nézni és látni az örömteli tekinteteket. 
Engem a gyerekek mûsora hatott meg a 
legjobban. Köszönet mindenkinek, amiért 
egy kellemes, családias ünnepet szerveztek 
nekünk.”

Jusztin Péter (78 éves)
Varsányi út 2.

Arra a kérdésre, hogy hány éves, az volt a 
válasz, hogy: „Húúúú!”
„Nagyon jól éreztem magam. Köszönet 
azoknak, akik elindították és ma is 
lebonyolítják még ezt az ünnepet. Amíg 
talpon leszek, mindig el fogok jönni.”

Szabó Ferencné (70 éves)
Lóci út 6.

„Elsõ „bálozó” vagyok. Nagyon jól érzem 
magam. Nagyon vártam már a napot, aztán 
amikor Zsuzsika becsöngetett a meghívóval, 
összecsaptam a kezem: Istenem, ezt is 
megéltem! Nagyon köszönöm, hogy itt 
lehetek. Feri bácsi mindig mesélte, hogy 
milyen jó a közösségben és ez valóban így 
van. Nagyon szeretem a rimóciakat, szívesen 

vagyok közöttük! Isten áldja azokat, akik ezt a szép ünnepet 
megszervezték!”

Bablena Dorina (8 éves)
Nagykert út 36.

„A legfiatalabb „kukorgós” vagyok. Jól 
érzem magam a tánccsoportban, nagyon 
szeretek táncolni. A nagyapám a bandában 
játszik, a nagymamám is itt van, vele jöttem, 
õ öltöztetett fel. Finom volt az ebéd, a leves 
jobban ízlett, mint a sütemény. Még ennyi 
idõs embert egy helyen soha nem láttam.”

Dr. Verbói Klára (háziorvos)
István király útja 30.

„Nagyon jól érzem magam. Bár már többször 
is hívtak, de most vagyok itt elõször. Nagyon 
örülök annak, hogy ilyen szép számban 
vannak jelen az idõsek. Jó volt a szervezés, 
finom az étel, jó a mûsor. Megtiszteltetés 
számomra, hogy szerepelhettem ezen a 
megható ünnepen.”

IDÕSEK  FARSANGJA KÉPEKBEN Szépkorúak  farsangja
„Az életet élni kell, ennyi a lényeg. Hetvenévesen már legalább van 
annyi elõnyöd, hogy nyugodtabban veszed tudomásul az eseményeket. 
Tudod már úgyis, hogy ez is csak el fog múlni valamikor.”    E. Roosevelt

A farsang szó hallatára mindenkinek a vidámság jut az eszébe. 
A községünkben is hagyomány a jótékonysági bál, majd farsang 
utolsó vasárnap délutánján az idõsek köszöntése. Ez évben is így 
történt.

A meghívott vendégeket a Sportcsarnokhoz érve meleg 
fogadtatás várta. A feldíszített terem, a fehér terítõs asztalok, 
mind az ünnep fontosságát hirdette. A meghatottságot lehetett az 
emberek arcán látni, majd a mûsorok hallatán ez még tovább 
fokozódott. 

Elsõként Kiss Anita verses köszöntõje hangzott el, majd 
Beszkid Andor polgármester úr lépett a mikrofonhoz. A 
polgármester úr az önkormányzati képviselõk nevében is 
üdvözölte szívhez szólóan az idõseket. Ezután meglepetés 
következett. Dr. Verbói Klára, a mi orvosunk csodálatos hangon 
énekelt nekünk. Sokaknak okozott örömteli meglepetést. 

Paluch Norbert, a Kukorgós iskolai hagyományõrzõ csoport 
vezetõje, a „múlt, jelen, jövõ” fontosságáról beszélt. Ez a 
kapcsolat most jelen volt. Rimóci ruhába öltözve megjelentek az 
apróságok. Jó volt látni azt a sok mosolygós arcot, csillogó 
szempárokat, s nem utolsó sorban a táncos lábakat. Csak úgy 
ropták a csárdást. A gyerekek meghálálják a velük való törõdést. 
Csak így tovább!

A Gyöngyösbokréta csoport tagjai is a hagyományos 
népviseleti öltözékben léptek színre. Meghatottságot okoztak a 
szóló énekesek, a szécsényi Varga Ivett, Holecz Istvánné és nem 
utolsó sorban Laczkó Andrásné, Bözsi néni. Ezt tovább fokozták 
a csoport táncosai. A mûsort citerazenével Vincze Feri bácsi 
zárta. Kívánom Feri bácsinak, hogy még nagyon sokáig 
citerázzon nekünk.

A rendezvény elején, a mûsor után a jó hangulatot, talpalávalót 
a Rimóci Rezesbanda szolgálta. A banda a régi idõk szép emlékét 
erõsítette. 

S végül, nem utolsó sorban szeretném köszönetet kifejezni a 
képviselõ-testület tagjainak, akik a mai helyzetben a rendezvény 
megvalósításához hozzájárultak, s felszolgálóként is kiválóan 
dolgoztak. Elismerés az ÖNO dolgozóinak, akik hetekkel ezelõtt 
elkezdték a munkát, a szervezést. Gondoskodtak a finom 
ebédrõl, csomaggal lepték meg a hazaindulókat.

Köszönet illeti meg azokat is, akik segítõkészséggel 
tevékenykedtek azért, hogy felejthetetlen legyen ez a délután a 
szépkorúaknak.

Megfiatalodva, vidáman, sok felidézett emlékkel zárult a nap.
Mócsány Istvánné

Idõsek Farsangjáról számokban

Idén február 14-én rendeztük a IX. Idõsek Farsangját. Ezen az 
ünnepségen 102 idõs ember vett részt. Az ünnepség 
legidõsebb résztvevõje Vincze Feri bácsi volt, aki május 15-én 
tölti a 90. életévét.
Községünkben a 70 éven felüliek száma: 244 fõ
Ebbõl 70 éven felüli nõk száma: 117 fõ

férfiak száma:   64 fõ
Ebbõl 80 éven felüli nõk száma:   46 fõ

férfiak száma:   17 fõ
Községünk legidõsebb lakója Alács Lászlóné (Rozi néni) aki 
április 28-án tölti 95. életévét.

A Gondozási Központ dolgozói nevében erõt, egészséget és 
békés öregkort kívánok nekik!

Pásztor Antalné
Kukorgós gyermek-tánccsoport és vezetõikGyöngyösbokréta Hagyományõrzõ Egyesület

Urus Attila plébános úr is eljött az Idõsek FarsangjáraA szervezõk egy csoportja

,,Egészségünkre!’’ A megnyitóra várva

Az idõseknek volt mirõl beszélgetniük Mindenki jól érezte magát
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